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З А П И С Н И К 

СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

          Седница је одржана 24.06.2022. године у свечаној сали Скупштине Градске 

општине Севојно са почетком у 10:15  часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске општине 

Севојно и констатовао да седници присуствује 14 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. 

 

       Седници су поред одборника присуствовали: начелница Градске управе за 

финансије Града Ужица Мирјана Дрндаревић, члан Градског већа  задужен за буџет и 

финансије Миодраг Петковић, председница Градске општине Севојно Мирјана Ђурић, 

заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа градске општине, кандидати за 

одборнике градске општине и представници медија. 

 

 Пре преласка на рад Председник Скупштине је честитао одборнику Душану 

Матићу положену специјализацију ортопедске хирургије. 

 

Председник Скупштине је истакао да су уз позив за седницу достављени и 

Записници са 1. и 2. седнице Скупштине градске општине.  

Пошто није било примедби Записници су усвојени са 14  гласова „ЗА“.  

 

Председник Скупштине  је предложио дневни ред као у позиву који је достављен за 

седницу и питао има ли предлога за допуну дневног реда.  

За дискусију се јавио одборник Аврам Илић који је, будући да седници Скупштине 

није претходио састанак представника одборничких група,    предложио Скупштини да на 

овој седници донесе одлуку да се распише тендер за јавно снимање и објављивање 

седница како би рад Скупштине био доступан јавности.  

Председник Скупштине је истакао да је за ову седницу достављен предлог за 

формирање једне одборничке групе и да очекује да то ураде и остали одборници и да ће 

позивати представнике одборничких група да учествују у припреми седница Скупштине. 

Предлог одборника Аврама Илића ће се разматрати на некој од наредних седница. 

 

Скупштина је са 14  гласова 'ЗА'' усвојила дневни ред у целини. 

 



 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

3. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

4. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

1. тачка дневног реда 

     

Председник Скупштине је у уводној речи обавестио присутне да је Скупштина 

Градске општине Севојно на седници одржаној 10.06.2022. године констатовала престанак 

мандата одборника са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, и то 

Мирјани Ђурић због избора на место председнице Градске општине Севојно, Мијодрагу 

Пејићу због избора на функцију заменика председника Градске општине Севојно, Игору 

Мариновићу, због избора за члана Већа Градске општине Севојно и Милошу Грујичићу са 

изборне листе Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић, због поднете оставке. 

Затим је прочитао Извештај Административно мандатне комисије I број 06-339/22 и 

Решење Изборне комисије I број 013-191/22 и отворио дискусију. Пошто се нико није 

јавио за реч, председник је дао предлог на гласање, и са 14 гласова „ЗА“ донета је  одлука 

о потврђивању мандата 4 одборника Скупштине Градске општине Севојно, и то: 

- Неда Ерић, Жарко Вукотић и Марија Мијаиловић, са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, и 

- Сара Волић, са изборне листе Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић. 

 

Новоизабрани одборници су положили заклетву. 

 

2. тачка дневног реда  

  

 

Председник Скупштине је укратко упознао присутне са одредбама Закона о 

локалној самоупрви и Пословника о раду Скупштине Градске општине Севојно везане за 

избор заменика председника скупштине, и пошто се ради о тајном гласању, одредио је 

паузу за предају предлога. 

Након паузе Председник Скупштине је обавестио одборнике  да је за заменика 

председника скупштине достављен предлог за једног кандидата и то,  

Жарко Вукотић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, 

испред Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, који је потписало 8 

одборника.  

Уз предлог је поднета и сагласност кандидата у писаном облику.  



Председник је потом отворио расправу. Пошто се за расправу нико није јавио, 

предложио је комисију за спровођење поступка тајног гласања  и то по једног најмлађег 

одборника са изборних листа које су добиле највећи број одборничких места, а то су 

Стефан Гогић, Станика Миливојевић и Душан Матић, као и секретара Скупштине 

Славицу Марић и одредио паузу за спровођење поступка.  

Након гласања седница је настављена и комисија је поднела извештај који је 

прочитао члан Душан Матић.  

 Укупно је припремљено 19 гласачких листића, „ЗА“ је гласало 10 одборника, 

„ПРОТИВ“ је гласало 8 одборника, а 1 листић је остао неупотребљен. Након тога је 

констатовано да је донета одлука о избору Жарка Вукотића,  за заменика председника 

Скупштине Градске општине Севојно. 

 

3. тачка дневног реда 

  

 

Председник је, на основу предходних консултација са подносиоцима изборних 

листа, предложио чланове Комисије за буџет и финансије, и то: Александра Ћалдовића, за 

председника и чланове Стефана Гогића и Александра Томовића. Отворио је расправу. 

Пошто се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање. 

Скупштина је са 14 гласова „ЗА“, 2 „УЗДРЖАНА“ гласа и 2 одборника нису 

гласала, усвојила предлог и за чланове Комисије за буџет и финансије изабрала 

Александра Ћалдовића за председника и Стефана Гогића и Александра Томовића за 

чланове. 

 

4. тачка дневног реда 

  

У уводној речи председник Скупштине је објаснио да Предлог Одлуке о завршном 

рачуну буџета Градске општине Севојно за 2021. годину који је Веће Градске општине 

упутило Скупштини на разматрање и усвајање, Комисија за буџет и финансије није 

разматрала пошто је тек данас формирана и да то убудуће неће бити пракса. 

Затим је дао реч Миодрагу Петковићу, члану Градског већа за буџет и финансије. 

Петковић је поздравио присутне, честитао свим одборницима, Већу и председници на 

избору, рекао је да је разматрање завршног рачуна буџета прилика да се сумирају 

резултати, шта је све урађено. Затим је укратко упознао присутне са садржином завршног 

рачуна за 2021. годину, издвојивши његове главне делове, наводећи и коментаришући 

поједине ставке и износе у њима. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним 

средствима износе 50.095.000 динара, а расходи 42.486.000 динара, а утврђени суфицит 

износи 7.610.000 динара.  

Председник скупштине је отворио расправу. За реч је јавио Аврам Илић који је 

истакао   да је буџет за спорт никад већи - 5 милиона и да је тај буџет немогуће потрошити 

јер се са једне позиције максимално једном спортском клубу може одобрити само 20% 

средстава. Истакао је да је у прошлом сазиву Скупштине предлагао да се формира 

спортски савез Севојна како би се повећала искоришћеност средстава намењених за спорт.       

Што се тиче текуће и сталне буџетске резерве Илић је рекао да је било прилика за 

трошење   да је било захтева грађана, културних и спортских друштава. Навео је пример 

да је у Ужицу је за одржавање манифестације Трофеј Радомир Антић  из текуће буџетске 



резерве искоришћено милион динара и да је Градска општина Севојно средства могла 

искористити на сличан начин. Илић је на крају рекао да одборничка група Здрава Србија 

не може подржати предлог завршног рачуна буџета за 2021. годину, јер сматра да су 

средства могла бити боље утрошена. 

 Миодраг Петковић се захвалио одборнику Илићу и истакао да су надлежности 

Градске општине Севојно строго регулисане, да се поштују јавни конкурси, да се градска 

ошпштина труди да се средства што боље потроше и да су сви предлози на ту тему 

корисни. Петковић је додао да се нада се да ће ново руководство та средства још боље 

искористи. Такође је рекао да последњих година Севојно добија из буџета све више 

средстава, као и да је било средстава и од Републике Србије.   

За реч се јавио Аврам Илић који је рекао да је предстојећи ребаланс буџета прилика 

да се определе средства за снимање седница Скупштине.   

 Председник Никола Гогић је по окончању расправе предлог Одлуке о завршном 

рачуну буџета Градске општине Севојно дао на гласање.   

 Скупштина је са 10 гласова „ЗА“ и  8 гласова „ПРОТИВ“ усвојила Одлуку о 

завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2021. годину. 

 

Одборничка питања  

 

Стефан Максимовић поставио је одборничко питање и захтева писмени одговор а 

одборничко питање се односи на;  

Колико средстава је утрошено у реконструкцију амбуланте у Севојну, шта је 

планирано, а шта је урађено? 

 

Будући да више није било одборничких питања председник Никола Гогић захвалио 

одборницима и обавестио их да ће бити позвани на прославу Дана и славе Градске 

општине Севојно.  

 

Седница је завршена у 11:11. 

 

 

Записник водила:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Славица Марић                    Никола Гогић 

 

 

 

 
  

  




































