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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 61. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 14. 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, Борко Вујовић, 

Младенко Марковић и Игор Мариновић и начелница Управе Биљана Старовла. 

 

 Председавајући је предложио следеће дневни ред: 

 

 

1. ПРЕДЛОГ МИШЉЕЊА ЗА НАЧЕЛНИЦУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО 

2. ОДЛУКА О РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ АМБУЛАНТЕ У СЕВОЈНУ 

 

 

 Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда 

 

 Секретар Бранка Церовић је обавестила чланове Већа да је за заменика секретара 

Изборне комисије именована начелница Управе Градске општине Биљана Старовла. 

Објаснила је да је у складу са чланом 56. Закона о спречавању корупције прописано да 

Агенција за спречавање корупције може, на захтев јавног функционера, да да сагласност 

за обављање и других послова, односно делатности. Уз захтев јавни функционер доставља 

позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. 

Такође је истакла да је ставом 4. истог члана прописано да јавни функционер који је 

изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних 

функција врши истовремено дужан је да у року од осам дана од дана избора, постављења 

или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и 

прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на 

јавну функцију. 



 

 Предлог позитивног мишљења да начелница Управе може да врши другу јавну 

функцију стављен је на гласање и усвојен једногласно. 

 

2. тачка дневног реда 

 

 Председавајући је члановима Већа предложио да се упути захтев Граду Ужицу да 

се планирају средства за израду пројектне документације и реконструкцију Амбуланте у 

Севојну, а на основу дугогодишње иницијативе грађана будући да је објекат потпуно 

девастиран. 

 

 Дискусије по овој тачки дневног реда није било. Предлог Одлуке је стављен на 

гласање и усвојен једногласно. 

 

   Седница је завршена у 14 часова и 20 минута. 

 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић 

                                                                                                           Иван Марић, с.р. 
 

 


