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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО 

I  Број 06-___/2023 

Дана_____.2023. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

          Седница је одржана 20.12.2022. године у Свечаној сали Скупштине Градске 

општине Севојно са почетком у 09:00 часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске општине 

Севојно и констатовао да седници присуствује 18 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. Спреченост да присуствује седници је најавио одборник Ненад 

Аћимовић. 

 

       Седници су поред одборника присуствовали: члан Градског већа задужен за буџет 

и финансије Миодраг Петковић, председница Градске општине Севојно Мирјана Ђурић, 

заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа градске општине, начелница Управе 

Биљана Старовла и представници медија.  

Седници је присуствовао  и грађанин Севојна Палуровић Бранислав, који је три 

дана  пре почетка седнице уредно поднео захтев за присуство седници. 

  

Председник Скупштине је истакао да је уз позив за седницу достављен и Записник 

са 5. седнице Скупштине и затражио да се одборници изјасне имају ли примедби на 

Записник. Пошто није било примедби, записник је усвојен са 18  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.  

 

Председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић предложио je допуну 

дневног реда – Формирање радне групе за разговор са руководством града Ужица око 

преузимања више надлежности за Градску општину Севојно.  

 

Председник Никола Гогић је објаснио да су обављени разговори са 

градоначелницом око тога, и да нема потребе за формирањем радне групе нити 

проширења дневног реда. 

 

Одборник Илић рекламирао je повреду члана 63. Пословника, где је у ставу 4 

прописано да се  о предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не води 

расправа и захтевао  да се изјасне одборници o повреди Пословника. 

 Председник је дао на гласање предлог одборника Илића о повреди Пословника и 

„ЗА“ је гласало 6 одборника. Затим је председник констатовао да је у сали присутно 18 
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одборника, и да предлог није изгласан, односно нема потребе да се одборници 

изјашњавају против предлога.   

Пошто су се одборници изјаснили да није било повреде Пословника председник  је 

дао на гласање предлог одборника Илића за допуну дневног реда - Формирање радне 

групе за разговор са руководством града Ужица око преузимања више надлежности за 

Градску општину Севојно.  

Од 18 присутних одборника у сали  „ЗА“ је гласало   7 гласова, док је 11 одборника 

гласало „ПРОТИВ“. 

Пошто није усвојен предлог измене и допуне Дневног реда, председник је дао на 

гласање Дневни ред као што је достављен у материјалу за седницу. 

Од 18 присутних одборника у сали  „ЗА“ је било  11 гласова, „ПРОТИВ“ 7 гласова. 

   

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР  - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

  

2. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА                                     

2023. ГОДИНУ    
  

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И 

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 

 

1. тачка дневног реда 
 

 

Председник Скупштине дао је реч известиоцу по овој тачки Миодрагу Петковићу, 

члану Градског већа задуженом за буџет и финансије. Петковић је поздравио присутне и  

указао на чињеницу да је правни оквир за Одлуку о буџету Закон о буџетском систему и 

Статут Градске општине Севојно. Укратко је објаснио главне ставке Извештаја, приходи 

буџета су се кретали у оквиру планираних.   Буџет за Градску општину је сваке године све 

већи, извршење буџета се креће у оквиру надлежности Градске општине Севојно по 

Статуту. Укупни приходи и примања су извршена 71%, расходи су се такође у оквиру 

планираних. Имате сваке године све веће приходе, и могућности да се у оквиру 

надлежности и потроше. 

Председник Скупштине је потом дао реч Александру Ћалдовићу, председнику 

Комисије за буџет и финансије, који је поднео извештај о одржаној седници Комисије за 

буџет и финансије 15.12.2022. године. Комисија је већином гласова усвојила Извештај и 
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препорука Скупштини је да се предлог прихвати, јер није било већих одступања ни на 

позицији прихода, ни на позицији расхода.  

Председник Одборничке групе „Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић“, 

Душан Матић је изнео замерку у Извештају у делу подршке локалним спортским 

огранизацијама. Буџетом је опредељено за те немене пет милиона, искоришћено је три, и 

потом је организован турнир „Трофеј Севојно“ где је искоришћен остатак новца. Добро је 

што је новац искоришћен, али је усмерен само једном клубу, фаворизује се само један 

спорт, потребно је улагати и у друге клубове и друге спортове. Имамо простора да са тим 

новцем подстакнемо и друге мање  клубове. 

 Председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић. Указао је да је 

усвајање финансијских извештаја законска обавеза због које се ова Скупштина састаје, да 

није њих, морали бисмо да тражимо нове тачке да одржавамо седницу у року од 3 месеца. 

Највећи расход је за запослене, што је још један у низу показатеља да нам требају нове 

надлежности и да не би само теме везане за буџет биле те о којој одборници одлучују. 

 После дискусије председник је дао предлог Извештаја на гласање и Скупштина је 

са 11 гласова „ЗА“  без против и уздржаних усвојила Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2022. године.   

 

2. тачка дневног реда     

Председник Скупштине дао је реч исвестиоцу по овој тачки Миодрагу Петковићу, 

члану Градског већа задуженом за буџет и финансије. Петковић је упознао присутне са 

главним ставкама Одлуке. Указао да се буџет ради на основу Закона о буџетском систему, 

Закона о локалној самоуправи, Статута Града Ужица и Статута Градске општине Севојно. 

Пред Вама је предлог Одлуке о буџету која је базирана на Одлуци о утврђивању прихода 

који припадају граду, односно Градској општини Севојно у 2023. години.  Скупштина 

Града је 16. децембра донела Одлуку о буџету и у делу прихода за Севојно, проценти се 

нису променили.  План је да ћемо имати више прихода од пореза у граду самим тим ће и 

приход за Севојно увећати.  Предложен буџет за Севојно  је  37 милиона.  Предлог је да се 

ова средства определе у складу са надлежностима, на оне програме који се редовно 

финансирају. И ове године ће бити програма на нивоу града који ће се примењивати и за 

Севојно. Планиран је део из директних инвестиција ове године и за Севојно и то ће бити 

значајан износ. У овој години смо имали рекордне инвестиције за Севојно, преко 200 

милиона директних инвестиција за инфраструктурне радове.  На овој седници било је  

приче о надлежностима, та прича никада није ни отишла са дневног реда, али је сложена и 

није лако све то искалкулисати. Најважније је га град ништа не губи што има градску 

општину, а и Севојно добија сваке године све више.  

 

 Председник Скупштине је потом дао реч Александру Ћалдовићу, председнику 

Комисије за буџет и финансије, који је поднео извештај о одржаној седници Комисије за 

буџет и финансије 15.12.2022. године. Комисија је већином гласова усвојила предлог 

Одлуке и препорука Скупштини је да се предлог прихвати и усвоји Одлука о буџету. 

Нагласио је да је 23.11.2022. године  на сајту Градске општине Севојно  објављен позив за 

јавну расправу која је одржана 08 12.2022. године, да је јавна расправа је била квалитетна 

са доста дискусије али без конкретних предлога за измену Нацрта буџета али је било мало 

присуство одборника.  
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 Председник Скупштине Никола Гогић је затим обавестио одборнике о одржаној 

јавној расправи и  отворио расправу. 

 

 За реч се јавио председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић који је 

рекао да се на јавној расправи не може много урадити, немамо надлежности за 

инфраструктуру. У овој години је опредељено за спорт 7 милиона,   али имамо законску 

препреку којом једном спортском клубу можемо издвојити максимално само 20%  

средстава са те позиције.  

Поново је указао на основни проблем тај што Градска општина Севојно има мало 

надлежности и предложио је, пошто има простора, да се средства из текуће буџетске 

резерве у току године ребалансом искористе за потребе грађана. 

 Председник Одборничке групе „Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић“, 

Душан Матић је рекао да је истина да је сума новца предложена буџетом већа, али је 

велика инфлација, односно не значи да имамо више новца, само је сума већа. Највећи 

извори прихода за Севојно су од пореза на доходак, добит и капиталне добитке  26 

милиона и пореза на имовину 5,5 милиона, упитао је где су накнаде за уређење земљишта, 

еколошке таксе. Севојно има много фирми, и треба да нам припада део новца од 

еколошких такси. Требало би улагати у здравствену подршку грађанима Севојна, 

социјалну заштиту, екологију -  уређење зелених површина, уређење центра Севојна.   

Улагање у обнову водоводне мреже је требало да се ради пре 10 година. Основна 

делатност  Водовода je одржавање водоводне мреже и  наплата воде, њихова дужност је да 

одржавају водоводну мрежу, не треба Севојно да осећа захвалност Граду Ужице у том 

смислу. 

Расходи највише и ове године иду за запослене, а ништа у пољопривреду, заштиту 

животне средине, предшколско и основно образовање,  здравстену заштиту. Требало би да 

добијемо додатна средства за улагање у енергетску ефисканост, да додатно 

суфинансирамо наше грађане. На крају излагања је рекао да Севојно заслужује много 

више. 

Одборник Стефан Максимовић је рекао да Српска радикална странка неће 

подржати овај предлог, не требамо бити захвални никоме за све што је урађено, то су 

грађани Севојна заслужили, и треба да имају бољи живот. 

 

Потом је за говорницу изашао Миодраг Петковић. Одговарао је на сугестије 

предходних говорника, и указао је да је Град Ужице својим програмима улагао много у 

екологију, здравство. Мало је запослених у Градској  општини Севојно да би могли 

одрадити посао доделе средстава за еколошку ефикасност. Севојничани ће и даље 

конкурисати и за субвенције у пољопривреду и енергетску ефикасност.  Употребљена је 

реч захвалност Граду, не треба нико да осећа захвалност за улагања, то је новац свих нас.    

Спорт јесте део надлежности, треба да подстичете ваше клубове да више конкуришу за 

новац уз поштовање ограничења из Закона о спорту да се једном клубу не може одобрити 

више од 20% од укупне суме из буџета предвиђених за финансирање спортских удружења 

и клубова.   

Указао је да прича о преузимању надлежности не може бити паушална, мора бити 

плод дубоке анализе. 

Председник Одборничке групе „Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић“, 

Душан Матић је затим рекао да  његово коментарисање није везано за функционисање 
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Града већ наше градске општине. Рекао је да ће на следећој седници  Скупштине дати 

предлог као тачку дневног реда, да се на свакој седници Скупштине подноси извештај о 

раду Већа. 

Затим се јавила за реч председница Градске општине Севојно Мирјана Ђурић. 

Захвалила је одборницима на сугестијама и упознала их о пословима који су урађени од 

избора Већа до данас. Уложено је у инфраструктуру око 201 милион и набројала износ 

улагања по ставкама. Улагано је у  расвету, реконструкцију амбуланте, изградњу перголе 

на Омладинском клубу, изградња магистралног цевовода 1830 метара, асфалитрано 

путних праваца 1700 метара.  

Потом је образложила рад већника. Рекла је да имају план рада, сви чланови су 

приликом израде буџета изнели своје предлоге. Укратко је упознала одборнике са 

предлозима, као што су регулација корита реке Ђетиње, насипање атарских путева, 

осветљење пута до старе цркве како би се уврстила у туристичку понуду Града Ужица, 

спомен чесма Алекси Дејовићу, замена азбесних цеви у улици  Миливоја Марића, 

завршека реконструкције зграде старе месне канцеларије, реконструкција аутобуске 

станице, парка између самачких домова, изградња канализације у ниским зонама, дечје 

игралиште у Јаворској, бетонирање простора за контејнере, проширење пута за гробље,  

уклањање антене код „Атласа“.  Чланови Већа примају накнаду за свој рад и  они својим 

ангажовањем и радом оправдавају примања. 

Што се тиче буџета за 2023. годину , он је увећан у односу на предходну, а и у  

буџету Града Ужица предвиђена су средства за инфраструктурне пројекте за Севојно, 

једна од инвестиција је уређење око чесме 6,5 милиона, затим  20 милиона у 

инвестиционом  одржавању Града Ужица за изградњу путева.   

Председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић је потом рекао да 

треба спроводити децентрализацију како би људи могли утицати на локалну самоуправу, 

односно треба ићи на повећање надлежности. Све ово што је председница прочитала су 

жеље али за 80 % тих жеља нема места у буџету.  Сва улагања од града поздрављамо, али 

је тема ове тачке буџет и за шта се он пласира. Већина оде на расходе, и одборничка група 

„Здрава Србија“ не може подржати овај предлог јер сматрамо да је недовољан да 

задовољи све потребе грађана Севојна.  

Пошто се више нико није јавио за дискусију председник је предлог Одлуке о 

буџету за 2023. годину дао на гласање. 

 Скупштина је са 11 гласова „ЗА“ и 7 гласова „ПРОТИВ“  усвојила Одлуку о   

буџету Градске општине Севојно за   2023. годину.  

 

 

3. тачка дневног реда  

 

 Поводом ове тачке дневног реда председник је дао реч начелници Управе Градске 

општине Севојно Биљани Старовла. Начелница је упознала присутне са потребом 

усвајања кадровског плана у јединицама локалне самоуправе истовремено са усвајањем 

одлуке о буџету, и образложила предложени кадровски план. Веће је разматрало и 

усвојило предлог Кадровског плана на седници која је одржана 08.12.2022. године и исти 

је достављен одборницима у материјалу за седницу.  Кадровски план садржи табеларни 

приказ запослених на дан 31.12.2022. године и планиран број запослених у 2023. години.  

У односу на број запослених са стањем на дан 31.12.2022. године, предлогом Кадровског 
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плана Управе Градске општине Севојно за 2023. годину планирано је повећање броја 

извршилаца са звањем саветника за једног извршиоца, имајући у виду обим послова који 

Управа обавља и чињеницу да Управа Градске општине Севојно има само једног 

запосленог са високом стручном спремом. Предложено је да се Кадровским планом 

Управе Градске општине Севојно за 2023. годину, планирају и два приправничка места, 

једно са високом и једно са средњом стручном спремом, а ради оспособљавања за 

самосталан рад. 

 Председник је отворио расправу. 

Пошто се нико није јавио за реч, Каровски план је усвојен са 11 „ЗА“ и 2 

„УЗДРЖАНА“ гласа. 

 

4. Тачка дневног реда  

 

Поводом ове тачке дневног реда, председник Скупштине је упознао одборнике да 

је по члану 18. Закона о локалним изборима овај сазив Скупштине дужан да разреши 

стару изборну комисију и именује нов стални састав изборне комисије. Обавестио је да је  

23.новембра одржан састанак председника  одборничких група и да им је достављен 

табеларни приказ састава изборне комисије, који је добијен на основу процента одборника 

у Скупштини. Све одборничке групе и одборници појединци су доставили предлоге за 

чланове и заменике чланова, и председник је прочитао све предлоге, као и предлоге  за 

секретара и заменика секретара, које он, као председник Скупштине предлаже.    

 Председник је отворио дискусију. Пошто се нико није јавио за дискусију, 

председник је дао предлог на гласање, и предлог је усвојен са 18 гласова „ЗА“. 

  
 

Одборничка питања  

  

За реч се јавио председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић, који је 

изјавио да нема одборничко питање, али је изашао за говорницу да пожели свима успешну 

Нову годину, на чему су се присутни захвалили. 

Чланица Већа Градске општине Севојно задужена за ресор здравства, Верица 

Маричић је искористила прилику да захвали менаџменту Здравственог центра и Дома 

здравља у Ужицу на сарадњи у 2022. години. Упознала је одборнике да су испоштовали 

све што је договорено на почетку године, враћен је континуитет рада амбуланте у Севојну 

у две смене и рад викендом, рад лабораторије у амбуланти и рад амбуланте у Ваљаоници.  

 

  

Будући да више није било заинтересованих за дискусију, нити одборничких питања 

председник Никола Гогић захвалио се одборницима на сарадњи и закључио седницу.  

 

Седница је завршена у 10:45. 

 

Записник водила:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Славица Марић                    Никола Гогић  
 


