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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 56. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 23.12.2021. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 10 часова 

 

 

 

Седници присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

(председавајући), заменик председника општине Миливоје Јеремић, чланови Већа: Милија 

Кулашевић, Мијодраг Пејић, Игор Мариновић, Борко Вујовић, Младенко Марковић и 

Владимир Сокић, начелница управе Биљана Старовла и председник Скупштине Никола 

Гогић. 

 

            Одсуство најавила већница Верица Маричић. 

 

Председавајући је замолио присутне већнике да се изјасне о записнику са 55. 

седнице Већа. 

 

Записник је усвојен  једногласно. 

 

Председавајући је предложио усвајање дневног реда. 

 

Предложен дневни ред је усвојен једногласно. 

 

           Председавајући је констатовао да усвојени дневни ред гласи: 

 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРАНСФЕРУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

 

2. РАЗНО 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је рекао је Република Србија донирала 20 милиона динара за 

Градску општину Севојно и да тај новац треба да буде пребачен на рачун Града као 

ненаменски и да ће бити утрошен у наредној години. 



За реч се јавио већник Мијодраг Пејић који је изјавио да ли ћемо ми одлучивати о 

начину трошења тог новца или Град. 

 

Марић је одговорио да ће Градска општина доносити одлуке о трошењу 

предметних средстава, да ће се реконструкција водовода у Хероја Дејовића радити из 

другог новчаног извора, а да ће се свакако средства утрошити на капиталне инвестиције.  

 

Предлог је стављен на гласање и донета је једногласна одлука о тренсферу 

новчаних средстава на рачун - Текући ненаменски трансфер у корист нивоа градова- 

Граду Ужицу и користиће се за капиталне инвестиције на територији Градске општине 

Севојно. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

Председавајући је позвао све присутне већнике да дођу на свечану седницу 

29.12.2021. године, после на свечану вечеру у рестора “Кула“. Марић се затим осврнуо на 

претходну годину, рекавши да је већина инфраструктурних радова завршена, расвета у 

Крсте Смиљанића, Браће Николић, Трнавци, да око школске сале не зна детаље, да  би 

требала ускоро да буде добијена употребна дозвола. Он је потом истакао директне 

инвестиције Града и то 5 милиона за расвету и 6 милиона за асфалтирање, а што се тиче 

старе Месне канцеларије рекао је да су тражена средства од Града за њену 

реконструкцију. 

 

Овим је завршен рад седнице. 

 

Седница је завршена у 10 часова и 30 минута. 

 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                            Иван Марић, с.р. 
 

 

 


