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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 57. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 28.12.2021. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 13 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, Верица Маричић, 

Младенко Марковић и Владимир Сокић, начелница управе Биљана Старовла и председник 

Скупштине Никола Гогић. 

 

             

Председавајући је предложио усвајање дневног реда. 

 

Предложен дневни ред је усвојен једногласно. 

 

           Председавајући је констатовао да усвојени дневни ред гласи: 

 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ГОДИШЊЕ И 

ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

3. РАЗНО 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

Начелница управе је образложила предметни извештај који је обухватио раздео 

културе и информисања где је укупно утрошено у 2021. години 360.000 динара кроз 

расписани јавни позив са одређеним прерасподелама средстава због погоршане 

епидемиолошлке ситуације изазване корона вирусом, што се такође односи и на средства 



у износу од укупно 1.200.000 динара која су утрошена кроз реализацију два спроведена 

јавна позива из надлежности омладинске политике. 

 

Питања и примедби није било, те је једногласно донет закључак којим је усвојен 

предметни извештај. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Већница Верица Маричић је изнела податке везане за правдање средстава 

спортских организација, где је све било у реду, а затим је присутним већницима прочитала 

извештај Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта 

који ће се финанисирати из буџета Градске општине Севојно у 2021. години, која је имала 

седницу 25.12.2021. године, где је наведено који су клубови испунили услове за 

финансирање на основу годишњих програма у области спорта након извршене 

категоризације и вредновања (оцене) предложених програма. Она је затим детаљно 

образложила и присутнима предочила све податке које су клубови доставили у пријавним 

формуларима, и истакла позитивне и негативне ствари које се тичу самих клубова и 

њиховог рада. 

  

Веће је након изнетог извештаја комисије утврдило предлог за доделу средстава, и 

то за Фудбалски клуб „Севојно“ у износу од 1.000.000 динара, за Гимнастички клуб 

„Севојно“ 300.000 динара, за Карате клуб „ UNI LINE“ такође 300.000 динара и за 

Спортско удружење „Севојно“ износ од 1.000.000 динара, 100.000 динара за здравствену 

заштиту спортиста, 400.000 динара за МОСИ, а преосталих 1.900.000 динара да се 

распореди на посебне програме, од укупног буџета планираног на позицији спорта у 

износу од 5.000.000 динара. 

 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

Веће је донело Решење о расподели средстава за годишње програме у области 

спорта у 2022. години. 

 

По трећој тачки дневног реда није било излагања те је овим завршен рад седнице. 

 

Седница је завршена у 14 часова. 

 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                              Иван Марић, с.р. 
 


