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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 2. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 05.07.2022. године у просторијама 

Градске општине са почетком у 10 часова 

 

 Седници су присуствовали Мирјана Ђурић, председница Градске општине Севојно 

(председавајућа), заменик председника општине Мијодраг Пејић, чланови Већа: Верица 

Маричић, Миливоје Јеремић, Борко Вујовић, Милија Кулашевић, Младенко Марковић, 

Живан Ршумовић и Игор Мариновић,   председник Скупштине Градске општине Севојно 

Никола Гогић и начелница Управе Биљана Старовла. 

 Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записнику са 1. седнице 

Већа.  

 За реч се јавио Милија Кулашевић који је указао на неке пропусте у записнику и 

предложио да се то исправи пре него се усвоји записник. 

 Код Водовода Гајеви-Љубање уместо, наша средства, треба да стоји средства од 

наплате утрошене воде којима располаже Одбор за управљање, коришћење и одржавање 

водовода а која се уплаћују преко рачуна Градске општине Севојно због пренете 

надлежности над водоводом од стране Града Ужица.   

 Код опредељених средстава за МОСИ треба да стоји уместо 300.000,00 динара 

400.000,00 динара, 

 и, Контролу наменског трошења средстава која се додељују из Буџета Градске 

општине Севојно удружењима по основу јавних позива, Одлуком о поступку доделе и 

контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, врши Управа и 

веће Градске општине Севојно пошто Градска општина Севојно нема надлежни орган за 

финансије.   

 Пошто нико више није имао примедби, председница је предложила да се усвоји 

записник са  предложеним изменама, па је исти  једногласно усвојен. 

 

 Председавајућа је предложила следећи дневни ред: 

 

1. ДОГОВОР ОКО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДАНА И СЛАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО  

2. РАЗМАТРАЊЕ ДОПИСА СПОРТСКОГ САВЕЗА УЖИЦЕ ЗА 

ПРОГЛАШАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ТРОФЕЈ 

СЕВОЈНО“ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ 

3.  ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 2. КВАРТАЛ ЗА СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 

СЕВОЈНО 

4. ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 3. КВАРТАЛ ЗА СПОРТСКО 

УДРУЖЕЊЕ СЕВОЈНО 

5. РАЗНО 

 



 Милија Кулашевић је предложио допуну Дневног реда пошто је од заказивања до 

одржавања седнице већа Гимнастички клуб „Севојно“ доставио правдање наменског 

трошења средстава за други квартал и требовање средстава за  трећи квартал. 

 Предлог Дневног реда са предложеном допуном је једногласно усвојен. 

 

 Прешло се на рад по дневном реду. 

1.тачка дневног реда  

 

 Председавајућа Мирјана Ђурић је дала реч заменику председника Мијодрагу 

Пејићу који је изнео детаље око припрема и организације Дана  и славе Градске општине 

Севојно. 

 Обавестио је чланове већа да ћемо Дан Градске општине обележити  као и 

претходних година и да смо позвани да присуствујемо литургији и ломљењу славског 

колача од стране црквеног одбора у порти цркве Светог Архангела Гаврила. 

 Изнео је детаље како је планирано протоколом,  прочитао  списак званица и 

замолио чланове већа да уколико неко има додатних предлога или примедби на 

предложено да се изјасни.  

 Упознао је чланове већа и око пратећих манифестација које су организоване 

поводом Дана Градске општине и да ћемо  тим поводом доделити похвалнице, уз 

пригодан поклон, ђацима и омладинцима  који су се истакли на разним такмичењима у 

знању како републичким тако и међународним као и ђацима генерације из наше општине. 

После краће дискусије уз неке корекције предлог је прихваћен једногласно.    

   

2.тачка дневног реда 

 

 Разматрање дописа Спортског савеза Ужице за проглашавање традиционалне 

манифестације „Трофеј Севојно“ од посебног значаја за локалну заједницу.   

 Известилац Милија Кулашевић: који је члановима већа појаснио да се предлог 

Спортског савеза Ужице односи на турнир у фудбалу за децу од 7 до 12. година, 

међународног карактера, који се одржава у Севојну већ неколико година и да Спортски 

савез предлаже Градској општини Севојно да се исти  прогласи као спортско такмичење 

од посебног значаја за локалну заједницу и уврсти у програм Спортског савеза као 

традиционалан, под називом Међународни дечји фудбалски фестивал „Трофеј Севојно“. 

 Спортски савез Ужице доставио је Програм и буџет програма који се односи на ову 

спортску манифестацију а за који би из буџета Градске општине Севојно требало 

издвојити 1.500.000,00 динара. 

 У краћој дискусији већници су подржали манифестацију, и након тога је донета 

одлука   да се усвоји иницијатива Спортског савеза Ужице за установљење Међународног 

дечјег фудбалског фестивала “Трофеј Севојно“ као спортског такмичења од посебног 

значаја за Градску општину Севојно са циљем да постане традиционална манифестација и 

да се уврсти у програм Спортског савеза Ужице.  

 

3.тачка дневног реда 

 

 Правдање средстава за 2.квартал за Спортско удружења „Севојно“ и Гимнастички 

клуб „Севојно“. 

 Известилац Верица Маричић: Информисала је чланове већа да је прегледано 

периодично наменско трошење средстава, да је  наменско трошење средстава Спотрског 

удружења Севојно у реду  и може да се одобри квартал.  



 Гимнастички клуб  је обавештен да му недостаје документација за једну ставку из 

наративног извештаја и предлаже да му се не одобри трећи квартал док не достави 

потребну документацију.   

 После краће дискусије  усвојен је закључак да се средства за трећи квартал 

Спортском удружењу „Севојно“ одобре по основу поднетог требовања а Гимнастичком 

клубу „Севојно“ тек после достављања недостајуће документације приликом контроле 

наменског трошења средстава.   

 

4.тачка дневног реда 

 

 Одобравање средстава за 3. квартал за Спортско удружење „Севојно“ и 

Гимнастички клуб „Севојно“.  

 Усвојено  је да се донесу закључци о одобравању средастава за 3. квартал, али да се 

за Гимнастички клуб „Севојно“ не пребацују средства на рачун док се не отклоне 

недостатци на које је указано приликом контроле наменског трошења средстава за други 

квартал 2022.године.  

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава Спортском Удружењу 

„Севојно“ у износу од 250.000,00 динара, за трећи квартал за 2022. годину. 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава Гимнастичком клубу 

„Севојно“ у износу од 75.000,00 динара, за трећи квартал за 2022. годину. 

 

  

5.тачка дневног реда 

 

Разно. 

Мирјана Ђурић је отворила дискусију. 

 

 Већник Живан Ршумовић је указао на проблем раскресивања растиња око путева и 

наставак радова око крпљења рупа на асфалту, а већник Младенко Марковић је поставио 

питање недостатка места у вртићу за сву децу. 

 У дискусију су се укључили сви већници, а Мирјана Ђурић их је упознала са 

обављеним разговорима са представницима Града, Биоктоша и вртића „Маслачак“ на дате 

теме. 

 

  

Седница је завршена у 11.15 

 

Записник водила:                                   

Славица Марић 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА 

                                                                                                           Мирјана Ђурић                                                                                                                                                                                                                               

  


