
                                                                        

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

III 06-272/2022  

24.05.2022. године 

 

 

 

 

                                                            З А П И С Н И К 

 

са 63. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 08.04.2022. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 12 часова 

 

 

Седници су присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

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

Верица Маричић, Владимир Сокић, Борко Вујовић, Милија Кулашевић, Младенко 

Марковић и Игор Мариновић, председник Скупштине Градске општине Севојно 

Никола Гогић и начелница Управе Биљана Старовла. 

 

           Одсуство је најавио Мијодраг Пејић. 

 

 Председавајући је замолио присутне већнике да се изјасне о записницима са 56, 

57. 58. 59. 60. 61. и 62. седнице Већа.  

 

            Записници су једногласно усвојени. 

 

Председавајући је предложио следећи дневни ред: 

 

1. ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРВИ 

КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

 

2. ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ДРУГИ   

КВАРТАЛ ПО ОСНОВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

3. ИНФОРМАЦИЈА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ 

КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СПРОВОЂЕЊА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

4. ОДЛУКА О ПРЕДЛОЗИМА ГРАЂАНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА УДРУЖИВАЊЕМ СРЕДСТАВА У 2022. 

ГОДИНИ  

 

5. РАЗНО 

 



Дневни ред  је једногласно усвојен. 

 

 Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда 

 

  По овој тачки дневног реда присутни већници нису имали примедби после 

образложења већнице Верице Маричић да су Гимнастички клуб „Севојно”, Карате клуб 

„Севојно”,Фудбалски клуб „Севојно” и „Спортско удружење Севојно” уредно доставили 

потребну документацију да су одобрена средства за први квартал 2022. године 

наменски утрошена. 

 

2. тачка дневног реда 

 

Председавајући је обавестио присутне да су спортски клубови доставили и 

захтеве за одобравање средстава за други квартал, а по основу Решења о расподели 

средстава са позиције 41 Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину. 

 

 Веће ја затим донело закључке којима се усвајају захтеви за пренос средстава за 

други квартал, и то: Гимнастичком клубу „Севојно” и Карате клубу „Севојно” по 75.000 

динара, а Фудбалском клубу „Севојно” и „Спортском уружењу Севојно” по 250.000 

динара. 

 

3. тачка дневног реда 

     

Председавајући је у складу са утврђеном Листом вредновања и рангирања 

пријављених програма на Јавном конкурсу из области спровођења омладинске 

политике предлажио да се доделе средства удружењима која су испунила услове 

конкурса у следећим износима: УГ „Радомир Рашо Мутавџић” 180.000 динара, 

„Спортском удружењу Севојно” 100.000 динара, КУД-у „Наш завичај” 100.000 динара и 

УГ „Организација младих Севојно” 100.000 динара. 

 

Председавајући је затим отворио дискусију. 

Чланови Већа нису имали примедби на предложене износе. 

 

Председавајући је затим у складу са утврђеном Листом вредновања и рангирања 

пријављених програма на Јавном конкурсу из области културе  предложио да се доделе 

средства удружењима која су испунила услове конкурса у следећим износима: КУД-у 

„Наш завичај” 190.000 динара, „Удружењу пензионера Севојно” 90.000 динара, 

„ОУБОРС Севојно” 90.000 динара и Певачкој групи „Славуј” 90.000 динара. 

 

 Председавајући је затим отворио дискусију. 

 Чланови Већа нису имали примедби на предложене износе. 

 

4. тачка дневног реда 

 

Председавајући је подсетио већнике да је на 62. седници донета Одлука о 

извођењу инфраструктурних радова у 2022. години удруживањем са грађанима којом је 

обухваћено 5 путних праваца. У међувремену је достављен још један захтев, и то 

додатни предлог за удруживање за још један крак улице Крсте Смиљанића у дужини од 



51 m, као и предлог Верице Зебе за асфалтирање путног правца у дужини од око 150 m 

средствима за директне инвестиције. 

 

Пошто су средства за директне инвестиције већ опредељена, већници су се 

сагласили да се са реализацијом захтева Верице Зебе сачека, а да се крак улице Крсте 

Смиљањића уврсти са осталим захтевима за извођење инфраструктурних радова из 

средстава за удруживање са грађанима у 2022. години. 

 

Веће је затим једногласно донело Закључак о утврђивању предлога за извођење 

инфраструктурних радова на деоници преосталог крака улице Крсте Смиљанића.  

            

5. тачка дневног реда 

 

Председавајући Иван Марић је обавестио већнике да је „ТВ Лав” доставила 

понуду за 40 емитовања васкршње честитке у периоду од 23.04.2022. године до 

30.04.2022. године по цени од 8.000 динара плус ПДВ. 

 

Марић је затим ставио на гласање изнету понуду. 

Понуда за емитовање васкршње честитке је једногласно прихваћена. 

 

     Затим је уследила краћа дискусија о радовима на замени сијалица, бандера и 

огледала прегледности, чишћењу ризле и прању улица у Градској општини Севојно. 

 

    Седница је завршена у 12 часова и 30 минута. 

 

 

Записник водила:                                   

Биљана Старовла 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА 

                                                                                                          Иван Марић, с.р. 

                                                                                                                               

                                                                                                                

 

 

 


