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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 60. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 10. фебруара 2022. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 14 часова 

 

 Седници присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

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

Верица Маричић, Милија Кулашевић, Владимир Сокић, Мијодраг Пејић, Младенко 

Марковић и Игор Мариновић и председник Скупштине Никола Гогић. 

 

Одсуство је најавио Борко Вујовић. 

 

 Председавајући је предложио следеће дневни ред: 

 

1. ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРВИ 

КВАРТАЛ, НА ОСНОВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И 

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

3.  ПРЕДЛОГ МИШЉЕЊА ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

4. РАЗНО 

 

 Пошто није било предлога за допуну дневног реда, дневни ред је једногласно 

усвојен.   

 

 Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда 

 

Већник Милија Кулашевић је присутнима предочио да су Карате клуб 

„Севојно“, Гимнастички клуб „Севојно“, ,,Спортско удружење „Севојно“, као и 



Фудбалски клуб „Севојно“ поднели захтев за први квартал по основу финансирања 

годишњих програма у области спорта у 2022. години. Већници  нису имали примедби, 

тако да се приступило гласању. 

 

Предлог да се клубовима одобре средства за први квартал је једногласно увојен. 

 

Веће је затим донело закључак којим се одобрава пренос средстава Карате клубу 

„Севојно“, Севојно, у износу од 75.000,00 динара, за први  квартал  2022. године. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава Гимнастичком 

клубу „Севојно“, Севојно,  у износу од 75.000,00 динара, за први квартал  2022. године. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава Спортском 

удружењу „Севојно“, Севојно, у износу од 250.000,00 динара, за први квартал 2022. 

године. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава Фудбалском клубу 

„Севојно“,  Севојно, у износу од 250.000,00 динара, за први  квартал 2022. године. 

 

2. тачка дневног реда 

 

 Председавајући је члановима Већа пренео информације добијене од председника 

Скупштине, да ће доћи до одређених измена у саставу Изборне комисије у односу на 

већ договорено са представницима одборничких група, због усклађивања са новим 

Законом о локалним изборима који је у међувремену ступио на снагу.   

 

3. тачка дневног реда 

 

 Председавајући је чланове Већа информисао да секретар Скупштине мора за 

вршење функције секретара Изборне комисије добити сагласност од Агенције за 

спречавање корупције. Председавајући је нагласио да уз захтев за добијање сагласности 

јавни функционер Агенцији доставља  и прибављено позитивно мишљење органа који 

га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, у овом случају потребно је 

позитивно мишљење Скупштине.  

 

4.  тачка дневног реда 

 

  Председавајући је обавестио чланове Већа да је Удружење добровољних 

давалаца крви упутило захтев Већу за добијање финансијске помоћи, али да им 

финансијска средства могу бити пренета само уколико буду конкурисали на јавне 

конкурсе за културу/омладину, као и да Градска општина Севојно других могућности 

за пружање финансијске помоћи удружењима нема. 

 

Седница је завршена у 14 часова и 30 минута. 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                               Иван Марић, с.р. 



 


