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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

III број 06-___/2022  

_____.2022. године 

 

 

                                                            З А П И С Н И К 

 

са 7. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 04.11.2022. године 

у просторијама Градске општине са почетком у 10.00 часова 

 

 

Седници су присуствовали Мирјана Ђурић, председница Градске општине Севојно 

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

Миливоје Јеремић, Младенко Марковић, Живан Ршумовић, Игор Мариновић и Милија 

Кулашевић и начелница Управе Биљана Старовла.   

 

Одсуство је најавио већник Борко Вујовић. 

 

Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записнику са 6. седнице 

Већа који је достављен у материјалу. 

 

Пошто није било примедби на записник председница је исти дала на гласање и он је  

усвојен са 8 гласова „ЗА“. 

 

Председница је предложила дневни ред као у позиву који је достављен за седницу и 

питала има ли предлога за допуну дневног реда.  

 

Пошто није било предлога за допуну дневног реда, дневни ред је усвојен као у 

предлогу. 

  

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. 

ГОДИНЕ 

 

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

СЕВОЈНО 

 

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАХТЕВУ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА УДРУЖИВАЊЕМ У 

2022. ГОДИНИ 

 

4. РАЗНО 
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        Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда  

 

        Председавајућа Мирјана Ђурић је у уводној речи обавестила већнике да су предлог  

Извештаја о извршењу буџета за период јануар-септембар 2022. године добили у материјалу 

за седницу. Изјавила да је извршење буџета  у складу са планираним и отворила дискусију. 

Пошто није било заинтересованих за дискусију, председница је дала предлог на гласање, па 

је предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-

септембар 2022. године усвојен са 8 гласова „ЗА“. 

 

2. тачка дневног реда 

 

        Известилац по овој тачки дневног реда био је заменик председника Миодраг Пејић. 

Упознао је већнике са садржајем дописа ЈП „Ужице развој“ чији је предмет испорука еуро 

дизела за потребе одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица које нису у 

програму зимског одржавања града Ужица. Наведеним дописом захтеван је списак путних 

праваца који ће бити предмет зимског одржавања, као и подаци о једном овлашћеном лицу 

које ће на одређеној пумпи добављача присуствовати  преузимању горива од стране 

извршилаца.   

        Изјавио је да су одржани састанци са заинтересованим лицима и предложио  Радована 

Бугариновића за подручје Севојна и Мирољуба Милосавчевића за подручје Гајева, са 

којима би се закључили Уговори. Упознао је чланове Већа са путним правцима који су 

обухваћени зимским одржавањем и затражио да се на списак дода путни правац који је 

евентуално изостављен. Члан Већа задужен за комуналну инфраструктуру био би задужен 

за контролу преузимања горива на пумпи добављача и контакт са грађанима око чишћења 

и по његовом налогу извођачи би вршили чишћење.  

         Председница је отворила дискусију у којој су узели учећше чланови Већа где је  Живан 

Ршумовић указао на проблеме чишћења високих зона где се пре формира снежни покривач 

и да би на њега требало више обратити пажњу, као и на ширину очишћеног дела због 

мимоилажења возила на уским деловима путева. Већник Миловоје Јеремић појаснио је да 

се чишћење врши тек пошто престане снег да пада и предложио да грађани потребу за 

чишћењем јављају у  општину, њему или заменику председника, а они ће давати налоге за 

чишћење.  

         Након дискусије председница је дала предлог на гласање и са 8 гласова „ЗА“ донет је 

закључак да ће извођачи радова на зимском одржавању путних праваца на територији 

Градске општине Севојно у 2022/2023. години бити Радован Бугариновић из Севојна и 

Мирољуб Милосавчевић из Гајева, а да ће са извођачима радова бити потписани уговори у 

којима ће прецизно бити дефинисани услови и начин рада, као и путни правци које ће  

одржавати. 

 

3. тачка дневног реда 

 

  Мијодраг Пејић, заменик председника, обавестио је чланове Већа да су поднета  два 

захтева за удруживање средстава и да су у међувремену грађани са територије Гајева-

Видино брдо, одустали од захтева тако да је остао само захтев за деоницу путног правца 
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Лазаревићи – Шерељ у дужини од 150 метара. После отворене дискусије члан Већа за 

инфраструктуру Миливоје Јеремић је предложио да би приликом предмера и предрачуна 

радова требало узети у обзир насипање банкина јер на такав начи би се заштитио коловоз. 

Пошто даље дискусије није било предлог да се захтев проследи ЈП „Ужице развој“ на 

даљу процедуру усвојен је са 8 гласова „ЗА“ 

 

4. тачка дневног реда 

 

        Под тачком разно чланови Већа су упознати са већим бројем захтева грађана које  треба 

имати у виду приликом  израде буџета, а да захтев за обележавање паркинга у улици 

Вишеслава Бугариновића треба проследити надлежним службама у Граду па када се буду 

обележавале коловозне траке на улицама које су у изградњи да се обележе и паркинзи. 

Већници су се сложили са предлогом.  

 

        Члан Већа Младенко Марковић је поставио питање кишне канализације у улици 

Александра Вучковића на које је председница дала одговор да је то договорено са 

надлежнима и да ће се одрадити. 

  

         Седница је завршена у 10:50 часова. 

 

Записник водила:                                   

 Славица Марић 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА 

                                                                                                              Мирјана Ђурић           


