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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 59. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 26.01.2022. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 9 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. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

3. РАЗНО 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

По овој тачки дневног реда разматрани су предлози одборничких група за своје 

представнике у Избoрној комисији Градске општине Севојно која ће радити на 

предстојећим изборима. Председавајући је рекао да се ускоро очекује расписивање избора 



и да то тада је нужно формирати, а све у складу са Законом о локалним изборима који ће 

такође ускоро ступити на снагу. 

 

 

2. .тачка дневног реда 

 

Члановима Већа емитован је  видео у трајању од око 20 минута у коме је сликовито 

приказано све што је рађено од инфрструктурних радова у 2021. Години. Након гледања 

видеа, председавајући је предочио да је урађено и више од онога што се могло видети како 

путем удруживања тако и путем директних инвестиција. Марић је изнео предлог да се на 

скупштину поред извештаја за 2021. годину иде и са оним што је урађено у претходне 4 

године, где су се сви чланови једногласно сложили. 

 

Како није било примедби ни нових предлога, извештај је стављен на гласање и 

једногласно усвојен о чему је донет и закључак. 

 

3. .тачка дневног реда 

 

Председавајући је по овој тачки дневног реда изнео податке везане за планиране радове за  

наредну годину, и то план реконструкције улица у Севојну: 

  

1.Улица Цара Душана - 600 м  

2.Улице Миливоја Марића - Жичка према Старој Цркви - 1000 м 

             3.Улица Лазе Костића - 130 м 

4.Улица Данила Киша - 200 м 

5. Улица Соколска - 200 м 

6. Улица Косовска - 100 м 

7. Путни правац Рујевац – Гајеви ( припрема и асфалтирање) - 1400 м  

 

Паркинг простор: 

 

-     Паркинг у Улици Милића Косјеровића 

-     Два паркинга у Улици Цара Душана 

-     Асфалтирање два постојећа паркинга у Улици Вишеслава Бугариновића 

 

Реконструкција Улица Хероја Дејовића и Александра Вучковића ( реконструкција водовода 

обећана 2018. године, а потом комплетна реконструкција улице) – 2000 м и паркинг према гробљу 

Влаовац. 

 

        Овим је завршен рад седнице 

 

 Седница је завршена у 14 часова. 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                              Иван Марић, с.р. 


