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 Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној 26.01.2022. године, 

разматрало је ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА  2021. 

ГОДИНУ и на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно (Службени лист Града 

Ужица  број 13/19) и члан 29. Пословника Већа градске општине, донело 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

 Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) утврђено је да су органи Општине: 

скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа, а да су 

извршни органи општине: председник општине и општинско веће. 

 Законом о локалној самоуправи и Статутом Градске општине Севојно („Сл. лист 

града Ужица“ бр.13/19), утврђена је надлежност, састав, избор и кворум за рад и 

одлучивање Већа Градске општине.  

 Пословником Већа Градске општине Севојно („Сл. лист града Ужица“ бр.13/2019), 

утврђена је организација, начин рада и одлучивања Већа и друга питања значајна за рад 

Већа.  

 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕЋА  

 

 Састав Већа  

 

 Веће чине председник, заменик председника и седам (7) чланова Већа. Председник 

градске општине је председник Већа. 

Заменик председника је члан Већа по функцији. 

Веће Градске општине Севојно у овом скупштинском сазиву именовано је на 

седници Скупштине Градске општине одржаној 19.04.2018. године.  

 

Чланови Већа Градске општине: 

1. Верица Маричић - чланица Већа задужена за област здравства,  

2. Милија Кулашевић - члан Већа задужен за области спорта, културе и информисања 

3. Борко Вујовић - члан Већа задужен за област заштите животне средине 

4. Владимир Сокић - члан Већа задужен за област комуналне инфраструктуре 

5. Мијодраг Пејић - члан Већа задужен за област привреде 

6. Игор Мариновић - члан Већа задужен за област омладине 

7. Младенко Марковић - члан Већа задужен за област пољопривреде 

 

Председник (у даљем тексту: председник Већа), сазива и председава седницама 

Већа, заступа ставове Већа на седницама Скупштине градске општине (у даљем тексту: 

Скупштина), стара се о јавности рада Већа и врши друге послове у складу са општим 

актима Градске општине Севојно и Пословником. 

Чланови Већа обављају послове у областима и на начин одређен актом који 

доноси председник. 
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Чланови Већа одговорни су за праћење стања и спровођење ставова Већа у 

областима за које су задужени као и за благовремено покретање иницијатива пред 

Већем за разматрање питања из надлежности Већа у одговарајућој области. 

 

Чланови Већа, по својој иницијативи или на захтев Већа обавештавају Веће о 

извршавању закључака Већа и реализацији других задатака које им повери Веће. 

 

Чланови Већа, по правилу, руководе радним телима Већа. 

 

Радна тела Већа 

 

За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање 

на    седницама Већа, Веће може образовати радна тела. 

Радна тела се образују актом Већа којим се одређују њихови задаци и утврђује 

број         и састав чланова. 

Председник радног тела је по правилу члан Већа задужен за област за коју се радно  

тело образује. 

Чланови радног тела су чланови Већа и запослени у управи, а могу бити и 

појединци - стручњаци за одређена питања. 

О питањима која су разматрана на седници радног тела, радно тело подноси 

извештај Већу, који садржи мишљење и предлоге радног тела. 

 

 

Надлежности Већа: 

1. Предлаже Статут Градске општине, Одлуку о буџету, Одлуку о организацији 

Управе градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске 

општине; 

2. Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

градске општине; 

3. Врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида њене 

акте који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или 

одлуком коју доноси Скупштина градске општине; 

4. Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана; 

5. Поставља и разрешава начелника Управе градске општине; 

6. Даје сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Управи градске општине; 

7. Доноси Пословник о свом раду; 

8. Редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о 

извршавању одлука и других аката Скупштине; 

9. Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Градске општине. 

 

   Рад Већа доступан је јавности. За јавност рада Већа одговоран је председник 

Градске општине, као председник Већа. 

 Јавност рада Већа обезбеђивана је путем званичнe web презентације Градске 

општине Севојно www.sevojno.org.rs, саопштењима и конференцијама за представнике 

средстава јавног информисања. 

 

http://www.sevojno.org.rs/
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III  РАД ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
 

У извештајном периоду Веће Градске општине одржало је 16 седница којима је 

председавао Председник Већа. 

 

Присуство седницама Већа: 

 

- Верица   Марчић    12     

- Милија   Кулашевић     15   

- Борко   Вујовић    14 

- Владимир  Сокић      13 

- Мијодраг   Пејић      12 

- Игор   Мариновић     13 

- Младенко  Марковић    16 

  

Веће је као овлашћени предлагач разматрало и утврдило предлоге свих одлука и 

других аката  који су достављени Скупштини Градске општине на усвајање.  

 

Веће Градске општине је током 2021. године за Скупштину Градске општине 

утврдило:  

 

-  Предлога одлука за Скупштину        10 

-  Одговора на одборничка питања          1 

 

- Закључак – Предлог Етичког кодекса функционера ГО Севојно (45. седница 

одржана  9. марта 2021. године )  

- Закључак – Предлог Локалног акционог плана за запошљавање ГО Севојно за 2021. 

годину (48. седница одржана 28. априла 2021. године)  

- Закључак – Предлог Одлуке о завршном рачуну ГО Севојно за 2020. годину  

(48. седница одржана 28. априла 2021. године)  

- Закључак – Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Севојно за 

2021. годину (49. седница одржана 29. јуна 2021. године)  

- Закључак – Предлог Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар  

јун 2021. године (51. седница одржана 12. августа 2021. године)  

- Закључак – Предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за 

период јануар – септембар 2021. године (54. седница одржана 04. новембра 2021. 

године) 

- Закључак – Предлог Одлуке о кадровском плану Управе Градске општине Севојно 

за 2022. годину (55. седница одржана 9. децембра 2021. године)  

- Закључак – Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2022 

– 2023. годину (55. седница одржана 9. децембра 2021. године)  

- Закључак – Предлог одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину  

(55. седница одржана 9. децембра 2021. године)  

- Закључак – Предлог Извештаја о раду Већа Градске општине Севојно за 2021. 

годину (59. седница одржана 26. јануара 2022. године) 
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Веће Градске општине из своје надлежности у 2021. години донело је: 

 

а)  Одлука            23 

б)  Решења            11  

в)  Закључака            40 

г)  Извештаја              3 

д)  Правилника             1 

             

а) Одлуке донете у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

- Одлука - Трансфер средстава ГК „Севојно”, Севојно за I квартал 2021. године 

 (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Одлука - Трансфер средстава КК „Севојно”, Севојно за  I квартал 2021. године 

(43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Одлука - Трансфер средстава ФК „Севојно”, Севојно за I квартал 2021. године 

(43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Одлука - Трансфер средстава СУ „Севојно”, Севојно за I квартал 2021. године 

(43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Одлука - Правилник о управљању коришћењу и одржавању водовода „Гајеви 

Љубање” (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника 

Управе Градске општине Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. 

године)  

 

- Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Управи ГО Севојно (44. седница одржана 12. фебруара 2021. 

године) 

 

- Одлука - Правдање средстава удружења из области културе и омладине на 

основу годишњих програма у 2020. години (44. седница одржана 12. фебруара 

2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава ФК „Севојно”, Севојно за I, II и III квартал     

2021. године (46. седница одржана 29. марта 2021. године)  

 

- Одлука - Трансфер средстава ГК „Севојно”, Севојно за II квартал 2021. године 

(47. седница одржана 9. априла 2021. године) 
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- Одлука - Трансфер средстава КК „Севојно”, Севојно за II квартал 2021. године 

(47. седница одржана 9. априла 2021. године) 

 

- Одлука - Трансфер средстава СУ „Севојно”, Севојно за II квартал 2021. године 

(47. седница одржана 9. априла 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава КК „Севојно”, Севојно за III квартал 2021. 

године  (49. седница одржана 29. јуна 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава ГК „Севојно”, Севојно за III квартал 2021. 

године (49. седница одржана 29. јуна 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава СУ „Севојно”, Севојно за III квартал 2021. 

године (49. седница одржана 29. јуна 2021. године) 

 

- Одлука о повећењу цене воде на водоводу Гајеви - Љубање (51. седница 

одржана 12. августа 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава КК „Севојно”, Севојно за IV квартал 2021. 

године (53. седница одржана 7. октобра 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава ГК „Севојно”, Севојно за IV квартал 2021. 

године (53. седница одржана 7. октобра 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава СУ „Севојно”, Севојно за IV квартал 2021. 

године (53. седница одржана 7. октобра 2021. године) 

 

- Одлука о зимском одржавању путних праваца на територији Градске општине 

Севојно (54. седница одржана 4. новембра 2021. године) 

 

- Одлука о трансферу средстава у корист рачуна Града Ужица Текући 

ненаменски трансфери (56. седница одржана 21. децембра 2021. године) 

 

- Одлука о исплати солидарне помоћи (58. седница одржана 30. децембра 2021. 

године) 

 

б) Решења донета у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

- Постављење вршиоца вршиоца дужности начелника Управе Градске општине 

Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 
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- Решење – Образовање Комисије за спровођење јавног конкурса (44. седница 

одржана 12. фебруара 2021. године) 

 

- Решење  о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за спровођење 

јавног конкурса (45. седница одржана 9. марта 2021. године) 

 

- Решење – Престанак рада на положају вршиоца дужности начелника Управе 

Градске општине Севојно (46. седница одржана 29. марта 2021. године) 

 

- Решење – Постављење начелника Управе Градске општине Севојно  

(46. седница одржана 29. марта 2021. године) 

 

-   Решење – Годишњи одмор начелника Управе ГО Севојно за 2021. годину 

 (49. седница одржана 29. јуна  2021. године) 

 

-   Решење о именовању чланова Локалног савета за запошљавање (51. седница 

одржана 11. августа 2021. године) 

 

-  Решење – Измене и допуне Решења о расподели средстава са позиције 38 – 

Одлуке о буџету ГО Севојно за 2021. годину – дотације невладиним 

организацијама (55. седница одржана 27. новембра 2021. године) 
 

 

-  Решење – Понуда  Удружења инвалида церебралне и дечије парализе, Ужице за 

израду новогодишњих честитки (55. седница одржана 27. новембра 2021. 

године) 

 

-  Решење – Емитовање новогодишњих честитки „ТВ 5“, Ужице, „Радио Сан“, 

Ужице, „Студио  ZOOM“, Ужице и „ТВ Лав“, Ужице (55. седница одржана 27. 

новембра 2021. године) 
 

-      Решење – Решење о расподели средстава са позиције 41 – Одлуке о буџету ГО 

Севојно за 2022. годину – дотације невладиним организацијама (57. седница 

одржана 28. децембра 2021. године) 

 

в) Закључци донети у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021. године ГК 

„Севојно”, Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021. године КК 

„Севојно”, Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021. године ФК 

„Севојно”, Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 

 

- Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021. године СУ 

„Севојно”, Севојно (43. седница одржана 8. фебруара 2021. године) 
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- Закључак – Предлог Етичког кодекса функционера ГО Севојно (45. седница  

одржана 9. марта 2021. године )  

 

- Закључак – Предлог деоница на територији ГО Севојно на којима ће се изводити 

инфраструктурни радови у 2021. години (45. седница одржана 9. марта 2021. 

године) 

 

- Закључак – Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно у 2021. 

години који ће се финансирати путем директних инвестиција Града Ужица (45. 

седница одржана 9. марта 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно у 2021. 

години који  ће се финансирати путем директних инвестиција Града Ужица         

(46. седница одржана 29. марта 2021. године) 

 

- Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021. године ФК 

„Севојно”, Севојно (46. Седница одржана 29. марта 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог деоница на територији ГО Севојно на којима ће се изводити 

инфраструктурни радови у 2021. години (46. седница одржана 29. марта 2021. 

године) 
 

- Закључак – План рада Управе за 2021. годину (47. седница одржана 9. априла 2021. 

године) 

 

- Закључак – Прихватање понуде за емитовање Ускршњих честитки „ТВ5” и „Радио 

Сан” (47. Седница одржана 9. априла 2021. године) 

 

- Закључак – Прихватање понуде за емитовање Ускршњих честитки „ТВ Лав”       

(47. седница одржана 9. априла 2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за II квартал 2021. године ГК 

„Севојно”, Севојно (47. седница одржана 9. априла  2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за II квартал 2021. године КК 

„Севојно”, Севојно (47. седница одржана 9. априла  2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за II квартал 2021. године СУ 

„Севојно”, Севојно (47. Седница одржана  9. априла  2021. године) 

 

- Закључак – Предлог Локалног акционог плана запошљавања ГО Севојно за 2021. 

годину (48. седница одржана 28. априла 2021. године)  

 

- Закључак – Предлог Одлуке о завршном рачуну ГО Севојно за 2020. годину        

(48. седница одржана 28. априла 2021. године)  
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- Закључак – Одобравање коришћења простора Омладинског клуба ОУБОР 

„Севојно”, Севојно (49. седница одржана 29. јуна 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Севојно за 

2021. годину (49. седница одржана 29. јуна 2021. године)  

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за III квартал 2021. године ГК 

„Севојно”, Севојно (49. седница одржана 29. јуна  2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за III квартал 2021. године КК 

„Севојно”, Севојно (49. седница одржана 29. јуна  2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за III квартал 2021. године СУ 

„Севојно”, Севојно (49. седница одржана 29. јуна  2021. године) 

 

- Закључак – Предлог ЈКП „Водовод” Ужице за умањење јулског рачуна за воду 

грађанима Севојна (50. седница одржана 14. јула 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар -  

јун 2021. године (51. седница одржана 12. августа 2021. године) 

 

- Закључак – Захтев ЈКП „Водовод“ Ужице за замену азбестних цеви у делу Улице 

Браће Николић и делу Улице Миливоја Марића (52. седница одржана 15. септембра 

2021. године) 

 

- Закључак – Предлог деоница на територији ГО Севојно на којима ће се изводити 

инфраструктурни радови у 2021. години (52. седница одржана 15. септембра 2021. 

године) 

 

- Закључак – Захтев Граду Ужицу за планирање средстава за израду пројектне 

документације и реконструкцију старе месне заједнице у Севојну (52. седница 

одржана 15. септембра 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог Граду Ужицу за инфраструктурне радове на територији ГО 

Севојно који се финансирају путем текућег одржавања у 2022. години             (52. 

седница одржана 15. септембра 2021. године) 

 

- Закључак – Предлог инфраструктурних радова на територији ГО Севојно који се 

финансирају путем директних инвестиција из буџета Града Ужица у 2022. години 

(52. седница одржана 15. септембра 2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за IV квартал 2021. године КК 

„Севојно”, Севојно (53. седница одржана 7. октобра  2021. године) 

 

- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за IV квартал 2021. године ГК 

„Севојно”, Севојно (53. седница одржана 7. октобра  2021. године) 
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- Закључак  – Усвајање захтева за пренос средстава за IV квартал 2021. године СУ 

„Севојно”, Севојно (53. седница одржана 7. октобра  2021. године) 

 

- Закључак – Одбијање захтева РРА Златибор за анекс Уговора о изради стратегије 

одрживог развоја Градске општине Севојно (54. седница одржана 4. новембра 2021. 

године) 

 

- Закључак – Предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за 

период јануар – септембар 2021. године (54. седница одржана 4. новембра 2021. 

године) 

 

- Закључак – Предлог Одлуке о кадровском плану Управе Градске општине Севојно 

за 2022. годину (55. Седница одржана 9. децембра 2021. године)  

 

- Закључак – Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2022 

– 2023. годину (55. седница одржана 9. децембра 2021. године)  

 

- Закључак – Одобравање коришћења простора старе школе Дејану Максимовићу за 

извођење дечије новогодишње представе (55. седница одржана 9. децембра 2021. 

године) 

 

- Закључак – Предлог одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину  

(55. седница одржана 9. децембра 2021. године)  

 

г) Усвојени извештаји донети у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

- Извештај о раду Управе ГО Севојно за 2020. годину (52. седница одржана 15. 

септембра 2021. године) 

 

- Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из 

буџетских средстава у 2020. години (53. седница одржана 7. октобра 2021. 

године) 
 

- Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из 

буџетских средстава у 2021. години (57. седница одржана 28. децембра 2021. 

године) 

 

д) Правилници донети у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

- Правилник о управљању, коришћењу и одржавању водовода  Гајеви - Љубање 

(43. седница, одржана 8. фебруар 2021. године) 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Већа Градске општине Севојно за 2021. годину 

 

Градска општина Севојно, Миливоја Марића 40, 31 205 Севојно, телефон:031/530-094, имејл-адреса:gosevojno@uzice.rs, 

www.sevojno.org.rs 

 

 
 

10 

План развоја Града Ужица 2021 – 2028. година   

 

У току је израда Плана развоја Града Ужица 2021-2028. година који обухвата и 

територију Градске општине Севојно, у коме учествују представници Градске општине, и 

то: 

- Кординациони тим - Иван Марић 

Задаци кординационог тима су: 

- организовање и координирање свим активностима у вези са израдом Плана 

- развој, праћење редоследа и динамике активности за израду Плана развоја 

- утврђивање обухвата тематских радних група и надзор над њиховим радом, 

одлучивање о формирању подгрупа унутар тематских радних група, по потреби а 

по предлогу руководиоца тематскох радних група 

- одлучивање о обухвату, динамици и начину рада партнерског форума 

- разматрање и давање сагласности на предлоге тематских радних група за садржину 

Плана развоја (преглед и анализа стања, приоритети, циљеви мере) 

- осигуравање и заступање интереса града и пружање информација јавности у 

процесу израде Плана развоја, а нарочито у сарадњи са партнерским форумом 

- информисање Градског већа и Скупштине града о процесу израде Плана развоја и 

давање инструкција тематским радним групама у складу са ставовима Градског 

већа и Скупштине града 

- обезбеђивање укључености организационих јединица Градских управа, односно 

осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Плана 

развоја од стране Градских управа ка тематским радним групама 

- осигуравање директне везе са оперативним плановима, пројектима и буџетом града 

- предузимање корективних мера, по потреби, у циљу успешне израде Плана развоја 

 

Тематске радне групе/подгрупе за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-

2028 година: 

 Чланови тематских радних група/подгрупа, учествују у раду групе у којој су 

распоређени. Задаци група/подгрупа су: 

- припрема прегледа постојећих планских докумената у оквиру области за које су 

формиране; 

- припрема тематских прегледа и анализа постојећег стања у Граду; 

- формулисању предлога тематских приоритета, циљева и мера, односно свих 

елемената садржине Плана развоја у складу са резултатима свеобухватних 

консултација; 

- подршка координатору и координационом тиму у спровођењу консултација, 

сарадње са партнерским форумом и јавне расправе, као и приликом извештавања у 

вези са тим; 

- припрема ажурних информација о току активности за потребе извештавања 

координатора, координационог тима и документовање процеса; 

- обављање других стручних послова по налогу координатора и координационог 

тима. 
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Чланови тематских радних група, представници Градске општине Севојно: 

 

Локална инфраструктура 

Иван Марић 

Миливоје Јеремић 

Јавна безбедност 

Младенко Марковић 

Заштита животне средине и енергетика 

Подгрупа – заштита животне средине 

 Борко Вујовић 

Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој 

Подгрупа – привреда 

 Мијодраг Пејић 

Подгупа – пољопривреда 

 Младенко Марковић 

Образовање, култура, омладина и спорт 

Подгрупа – омладина 

 Игор Мариновић 

Подгрупа – Спорт 

  Милија Кулашевић 

Подгрупа – култура 

 Милија Кулашевић 

Људска права 

Биљана Ђоковић 

Јавно информисање 

Милија Кулашевић 

 

 

 

Захтеви грађана 

 

  Током 2021. године у Градској општини Севојно заведено је 138 захтева странака, 

који су се односили на асфалтирање, насипање јаловине, јавну расвету, уклањање стабала, 

раскресивање, крпљење ударних рупа, уређење аутобуских стајалишта, постављање 

контејнера, огледала прегледности и хоризонталне саобраћајне сигнализације.   

 

  Председник, заменик председника Градске општине и чланови Већа Градске 

општине су свакодневно у терминима предвиђеним за пријем грађана, али и ван 

предвиђених термина обављали послове пријема грађана и предузимали кораке за 

решавање поднетих захтева. 

 

Чланови Већа су током 2021. године одржали велики број састанака са 

представницима организација цивилног друштва (удружења) у области спорта, омладине  

и културе. 
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Активности чланова Већа у обављању  поверених послова у областима и на начин 

одређе актом који донос председник 

 Чланови Већа одговорни су за праћење стања и спровођење ставова Већа у 

областима за које су задужени, као и за благовремено покретање иницијатива пред Већем 

за разматрање питања из надлежности Већа у одговарајућој области. 

 

Члан Већа задужен за област здравства 

 

 Чланица Већа одговорна за област здравства, у сарадњи са градским руководством 

кроз сталне контакте са менаџментом Здравственог центра и Дома здравља, изношењем 

чињиница и преношењем сталних апела грађана Севојна залаже се да се обезбеди рад 

педијатра у две смене и дежурство у дане викенда, као и рад лабораторије у здравственој 

станици у Севојну.  

 Чланица је Зеленог савета Града Ужица у чијем раду активно учествује и 

обавештава Савет о питањима која се тичу еколошких проблема, унапређење и заштите 

животне средине на територији Градске општине Севојно. 

 Чланица је Комисије за постављање и промену места комуналне опреме Града 

Ужица. У сарадњи са грађанима Севојна доставља Комисији предлоге локација за 

постављање боксева и контејнера на територији Градске општине. 

 

По Решењу Председника: 

 

Чланица је Kонкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за 

финансирање/суфинансирање програма у области културе из буџета Градске општине 

Севојно у 2021. години; 

Чланица je  Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области 

спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2021. години; 

Чланица је Kонкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за 

финансирање/суфинaнсирање програма у области спровођења омладинске политике из 

буџета Градске општине Севојно у 2021. години. 

 

Члан Већа задужен за област спорта, културе и информисања 

 

 Члан Већа задужен за послове који се односе на област спорта, културе и 

информисања у сарадњи са надлежним службама и члановима Већа спроводио је мере 

које су предвиђене Законом о спорту и Одлуком о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења. 

 Члан је Kонкурсне комисија за спровођење Јавног конкурса за 

финансирање/суфинaнсирање програма у области спровођења омладинске политике из 

буџета Градске општине Севојно у 2021. години. 
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Област културе 

 Буџетом Градске општине Севојно за 2021. годину за програмску активност јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва планирано је 400.000,00 динара. 

Програмска активност реализована је кроз расписивање јавног позива/конкурса за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање 

програма од јавног интереса за Градску општину Севојно, које реализују удружења у 

области културе. 

 

 Вредновање и рангирање поднетих програма вршила је Комисија за 

финансирање/суфинасирање пројеката и програма организација цивилног друштва за 

област културе коју је решењем формирао председник Градске општине Севојно.  

 

 Комисијом је председавао члан Већа задужен за област културе. Комисија је  

сачињавала листе вредновања и рангирања пројеката и сачињавала записник о свом раду.  

 

Коначно решење на основу листе бодовања и рангирања програма/пројеката донео 

је председник Градске општине, у складу са Одлуком о поступку доделе и контроле 

коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.  

 

Надлежна Управа и Веће Градске општине врше контролу наменског трошења 

одобрених средстава. 

Област спорта 

 Буџетом Градске општине Севојно за 2021. годину за програмску активност  

подршка локалним спортским организацијама на позицији 35 Одлуке о буџету Градске 

општине Севојно, планирано је 3.500.000,00 динара.  

 Програмска активност реализована је кроз поступак за одобравање годишњих 

програма у области спорта достављених Спортском савезу Ужице. 

 У складу са Правилником о категоризацији спортских организација, који је усвојен 

на седници Већа Градске општине Севојно одржаној 18. септембра 2019. године,  на 

основу Одлуке о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Граду Ужицу (Сл. лист града Ужица бр. 45/18) и Правилника о 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у Граду Ужицу (Сл. лист Града Ужица бр. 45/18) председник Градске општине 

формирао је Комисију за избор предлога годишњих и посебних програма који ће се 

финансирати из буџета Градске општине Севојно у 2021. години. 

 Комисија којом је председавао члан Већа задужен за област спорта сачинила је 

ранг листу и доставила је Већу Градске општине на даље поступање. 

 Веће Градске општине донело је Решење о расподели средстава са позиције 35 - 

дотације невладиним организацијама, Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. 

годину. 

Надлежна Управа и Веће Градске општине вршили су контролу наменског 

трошења одобрених средстава. 
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Информисање 

 

 Јавност рада Већа Градске општине Севојно, као и послова које су у надлежности 

Градске општине Севојно обезбеђивана је путем званичне веб презентације Градске 

општине Севојно www.sevojno.org.rs, као и путем саопштења и конференција за 

представнике средстава јавног информисања. 

  На сајту Градске општине Севојно доступне су информације које су обезбедиле 

потпуну транспарентност рада Градске општине Севојно. Веб презентација се  

свакодневно ажурира, израђена је у складу са Уредбом о ближим условима за израду и 

одржавање веб презентације органа (,,Службени гласник“ РС бр. 104/18). 

 Организација Транспарентност Србија која врши оцењивање и рангирање свих 

општина и градова у Србији на основу Индекса транспарентности локалне самоуправе, 

увидом у интернет сајтове ЈЛС и прикупљањем информација од других органа рангирала 

је и Градску општину Севојно. 

 Градска општина Севојно се на основу индикатора за бодовање од 25 рангираних 

градских општина налази се на другом месту, а бодована је по мањем броју индикатора 

због броја надлежности за које је задужена. Од 144 града и општине обухваћених овим 

бодовањем Градска општина Севојно дели 46. место са још пет општина са истим бројем 

бодова, а које су самосталне јединице локалне самоуправе. 

 Већник задужен за послове иформисања учествао је у свакодневном праћењу 

активности и догађаја који се организују у Градској општини Севојно, објављивању најава 

догађаја и саопштења, обезбеђивању фотографија за потребе постављања на сајт, званичну 

Фејсбук страницу и Јутјуб канал, као и у слању потребних информација и саопштења 

медијима.  

 Сарадња са представницима медија, као и претходних година, реализовала се 

успешно и на сва добијена питања одговарано је у најкраћем року, најчешће истог дана. 

Квалитетна сарадња са представницима медија одвијала се и кроз заказивање гостовања 

представника Градске општине, као и давањем потребних информација и контаката 

представницима медија који извештавају о раду Градске општине. 

  Благовременим најавама седница Скупштине, Већа и других органа, као и 

саопштењима после сваке седнице постиже се јавност рада Градске општине.  

 Рубрика Новости на сајту Градске општине Севојно свакодневно се попуњава 

најавама догађаја и обавештењима, ажурирају се сервисне информације, објављују се 

конкурси, огласи, јавне расправе, увиди и др.  

 Друштвене мреже, нарочито популарне међу млађом популацијом, постале су 

релевантан начин информисања, па Градска општина Севојно има своју званичну Фејсбук 

страницу и Јутјуб канал, где се објављују најаве догађаја, обавештења и снимци са 

седница. Прате се седнице Скупштине, обезбеђују видео снимци од медија који прате 

седнице, а фотографије и извештаји се објављује на сајту Градске општине. 

  

 

http://www.sevojno.org.rs/
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Члан Већа задужен за област заштите животне средине 

 

 Члан Већа задужен за послове који се односе на заштиту животне средине у 

сарадњи са надлежним службама Града спроводио је мере које су предвиђене актима 

Града за заштиту животне средине.  

 

Активности спроведене на територији Градске општине Севојно: 

 

- Кошење и уређење зелених површина 

- Обилазак терена, идентификовање потребе за чишћењем одређених локација од 

депонованог смећа и одношење индустријског отпада, шута и грања 

- Ангажовање за добијања индустријског контејнера од ЈКП „ Биоктош“ 

- Учествовање у организацији око јавних увида и јавних расправа по питању заштите 

животне средине 

- Активно учешће у решавању проблема око постављања антенског стуба у Јаворској 

улици („Атлас“)  

- Обилазак предузећа која обаваљају делатност, односно чије је седиште на 

територији Градске општине, ради отклањања неправилности у њиховом раду које 

за последицу имају/могу имати угрожавање животне средине 

 

 У сарадњи са  надлежним службама града Ужица објављивани су јавни позиви за 

енергетску ефикасност за територију Града Ужица, укључујући и Градску општину 

Севојно, и то:   

- Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2021. годину 

- Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама у IV зони и зградама колективног становања у Града Ужицу 

 

Сви јавни позиви објављени су на web презентацији Градске општине Севојно и 

огласној табли.  

По Решењу Председника градске општине, члан Већа задужен за област животне 

средине је и члан Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области 

спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2021. години. 

 

Члан Већа задужен за област омладинске политике 

   

 Члан Већа задужен за послове који се односе на омладину и омладинску политику 

у сарадњи са надлежним службама и члановима Већа спроводио је мере које су 

предвиђене Локалним акционим планом за младе Градске општине Севојно од 2017-2021 

и  Одлуком о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које 

реализују удружења. 

 

 Члан је Kонкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за 

финансирање/суфинансирање програма у области спровођења омладинске политике из 

буџета Градске општине Севојно у 2021. години.  
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 Буџетом Градске општине Севојно за 2021. годину за програмску активност 

спровођење омладинске политике планирано је 1.900.000,00 динара. Програмска 

активност реализована је кроз расписивање јавних позива, конкурса за удружења у два 

наврата. Циљеви спровођења јавних конкурса били су стварање подстицајног окружења за 

унапређење живота младих у Градској општини Севојно, промоција здравих стилова 

живота, као и промоција спорта. 

 

Комисија којом је председавао члан Већа задужен за област омладинске политике, 

вршила је вредновање и рангирање поднетих програма, сачињавала листе вредновања и 

рангирања, као и записнике о свом раду. Коначно решење на основу листе бодовања и 

рангирања програма/пројеката донео је председник Градске општине, у складу са 

Одлуком о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења.  

 

Члан je Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области 

спорта који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2021. години. 

 

Надлежна Управа и Веће Градске општине вршили су контролу наменског 

трошења одобрених средстава. 

Члан Већа задужен за област комуналне инфраструктуре 

 

 Члан Већа  задужен за област комуналне  инфраструктуре, одговоран је за праћење 

стања и спровођење ставова Већа у области комуналне инфраструктуре. 

 По прибављеном мишљењу грађана у сарадњи са ЈП „Ужице развој” и ЈКП 

„Нискоградња” одређује локације за депоновање ризле потребне за насипање у зимском 

периоду приликом зимског одржавања и прати реализацију договорених обавеза. 

 Тимски рад Већа, уз посебно залагање председника Градске општине Севојно и 

заменика председника Градске општине, као и изузетна сарадња са руководством Града и 

Владом Републике Србије, као и јавним предузећима задуженим за извођење радова и 

раелизацију пројеката, допринели су да се током 2021. године реализују следећи 

инфраструктурни радови: 

Инфраструктурни радови у Градској општини Севојно у 2021. години: 

1. Путни правац Караџића лука - Сарића Осоје 

2. Крак улице Браће Чолић (Моравска) 

3. Геотехничка и геомеханичка испитивања за пасарелу 

4. Јавна расвета Браће Николић 

5. Јавна расвета Крсте Смиљанића 

6. Реконструкција Браће Чолић 

7. Реконструкција јавне чесме Рујевац 
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8. Реконструкција водоводне мреже Браће Чолић 

9. Санација улице Деспота Стефана 

10. Шеталиште Цркварски поток (друга фаза) 

11. Путни правац Гај 

12. Путни правац Рујевац 

13. Дечије игралиште Вишеслава Бугариновића 

14. Приступна стаза дечијем игралишту 

15. Путни правац Аксентијевића лука (припрема за асфалтирање) 

16. Путни правац Локва (припрема за асфалтирање) 

17. Крак у Караџића луци (припрема за асфалтирање) 

 

Члан Већа задужен за област привреде 

 

 Члан Већа задужен за привреду одговоран је за праћење стања и спровођење 

ставова Већа у области за коју је задужен. 

 

 Кроз сталне контакте са привредницима, чија предузећа имају седиште на 

територији Градске општине Севојно и присуствовањем већем броју састанака које је 

организовао град Ужице залагао се за стварање што бољих услова пословног окружења и 

конкурентске предности локалних привредника. 

 

 У разговору са привредницима са територије Градске општине Севојно прикупљао 

је  мишљења привредника како унапредити пословно окружење да би као члан Тематског 

тима за привреду у изради Плана развоја Града Ужица исте имплементирао кроз програм 

развоја. 

 У сарадњи са Одељењем за привреду града Ужица објављивани су јавни позиви за 

привредне субјекте са територије Града Ужица, укључујући и Градску општину Севојно, и 

то:   

- Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације у  домаћинствима на територији Града Ужица 

- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих у 2021. години 

- Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске 

санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Ужица 

 

 Сви јавни позиви објављени су на web презентацији Градске општине Севојно и 

огласној табли.  
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Члан Већа задужен за област пољопривреде 

 

 Члан Већа задужен за пољопривреду, одговоран је за праћење стања и спровођење 

ставова Већа у области за коју је задужен. 

 

 Током 2021. године учествовао је на састанцима које је организовао Град Ужице, а 

који су имали за тему унапређења пољопривредне производње и субвенција намењених за 

ту област како из буџета Града тако и од Владе Републике Србије. 

 У разговору са пољопривредницима са територије Градске општине Севојно 

прикупљао је мишљења пољопривредних произвођача како унапредити пољопривредну 

производњу, да би као члан Тематског тима за развој пољопривреде, у изради Плана 

развоја Града Ужица исте имплементирао кроз програм развоја. 

 У сарадњи са  Одељењем за привреду, Одсеком за пољопривреду града Ужица 

објављивани су јавни позиви за пољопривредне произвођаче са територије града Ужица, 

укључујући и Градску општину Севојно, и то:   

- Конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на 

територији Града Ужица у 2021. години  

- Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији града Ужица за 2021. годину 

- Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2021. 

годину 

 

 Сви јавни позиви објављени су на web презентацији Градске општине Севојно и 

огласној табли.  

 

 

 

                                             Председавајући Већа        

                                                                                                          Градске општине Севојно 

                                                                                                                     Иван Марић 

 

 

 


