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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 8. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 08.12.2022. године 

у просторијама Градске општине са почетком у 17.30 часова 

 

Седници су присуствовали Мирјана Ђурић, председница Градске општине Севојно 

(председавајућа), заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа: Борко Вујовић 

Миливоје Јеремић, Младенко Марковић, Игор Мариновић и Милија Кулашевић и 

начелница Управе Биљана Старовла.   

Одсуство су најавили већници Верица Маричић и Живан Ршумовић. 

Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записнику са 7. седнице 

Већа који је достављен у материјалу. 

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

је  усвојен са 7 гласова „ЗА“. 

Председница је предложила допуну дневног реда, и то: У склопу прве тачке   

Кадровски план Управе Градске општине Севојно за 2023. годину а у склопу четврте 

тачке Наменско трошење средстава Карате клуба „Севојно“ за четврти квартал 

2022.године по основу добијених средстава за спровођење годишњег програма, пошто је 

документација пристигла након слања позива за седницу Већа.   

Пошто више није било предлога за допуну дневног реда, дневни ред је дат на 

гласање и усвојен са седам гласова „ЗА“ 

. 

  

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2023. ГОДИНУ  

-ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО ЗА 2023. ГОДИНУ  

 

2.  РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 
  

3. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ - ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА У 

СКУПШТИНУ МОСИ 

         

4. НАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ  СРЕДСТАВА ЗА 4. КВАРТАЛ ЗА 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЕВОЈНО“ И КАРАТЕ КЛУБ „СЕВОЈНО“  

 

5. 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  

Одлуке о  буџету за 2023. године  добили у материјалу за седницу, да је одржана јавна 

расправа о нацрту одлуке на којој су присустовали чланови већа, одборници, 

представници удружења и грађани  и отворила дискусију. Пошто није било 

заинтересованих за дискусију, председница је дала предлог на гласање, па је предлог 

Одлуке о буџету  Градске општине Севојно  за 2023. годину усвојен са 7 гласова „ЗА“. 

Поводом допуне 1. тачке дневног реда председница је дала реч начелници Управе 

Градске општине Севојно Биљани Старовла. Начелница је упознала присутне са потребом 

усвајања кадровског плана истовремено са усвајањем одлуке о буџету, и образложила 

предложени кадровски план.   У односу на број запослених са стањем на дан 31.12.2022. 

године, Кадровским планом Управе Градске општине Севојно за 2023. годину, потребно је  

планирати 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. Предложила је да се и 

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. 

 Потом је без  веће  дискусије са 7 гласова „ЗА“ донет закључак о усвајању предлога 

Кадровског плана Управе Градске општине Севојно за 2023. годину. 

   

2. тачка дневног реда 

 

По овој тачки је председница упознала већнике са пристиглим понудама за 

оглашавање поводом новогодишњих и божићних празника, и то: ТВ Лав плус, 

оглашавање по цени од 15.000,00 динара плус ПДВ, Радио „Сан“, ТВ5 и Лед билборд 

оглашавање по цени од 22.000,00 динара и  Студио Зум, израда и емитовање честитке на 

сајту по цени од 8.000,00 динара. Прочитала је и понуду Креативног клуба који ради у 

оквиру Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице за израду новогодишњих 

честитки и предложила  да се, због недостатка новца, само прихвати понуда Креативног 

клуба за израду новогодишњих честитки. Затим је, без веће дискусије, са 7 гласова „ЗА“  
донет закључак о прихватању понуде Креативног клуба за израду 100 новогодишњих 

честитки.  

 

3. тачка дневног реда 

 

Известилац по овој тачки је заменик председника Мијодраг Пејић. Упознао је 

већнике да је Скупштина  18.02.2019. године донела одлуку о приступању Градске 

општине Севојно традиционалној смотри и манифестацији спорта и физичке културе 

МОСИ, да смо до сада били учесници на две манифестације и да наше спортске екипе, 

иако малобројне,  постижу  запажене резултате. Домаћин 58. МОСИ је општина Колашин, 

Црна Гора и да ми као учесници треба да предложимо делегата за Скупштину МОСИ и 

предложио да  то треба буде,  члана Већа задуженог за  ресор спорта, културе и 
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информисања Милија Кулашевић. Пошто се нико није јављао за реч нити је било других 

предлога, предлог Пејића је дат на гласање и  усвојен са 7 гласова „ЗА“. 

 

4. тачка дневног реда 

 

 Известилац по овој тачки био је већник Милија Кулашевић. Информисао је чланове 

Већа да је извршена контрола периодичног извештаја наменског трошењa средстава за 

Фудбалски клуб „Севојно“ и Карате клуб „Севојно“ и  да су средства употребљена у 

складу са програмом по основу кога су одобрена.  

  

5. тачка дневног реда 

 

Под тачком разно председница већа Мирјана Ђурић је поводом предстојећих 

новогодишњих празника предложила да се приреди новогодишњи коктел за одборнике, 

чланове већа и запослене, пошто је то већ постало традиционално од оснивања Градске 

општине. Предложила је да то буде на територији Севојна и да су пристигле  две понуде 

једна  од  НЕБОЈША ТОМАНОВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „КУЛА“ СЕВОЈНО и  

„МИЛИЦА РАКОВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА НАША ЕТНО ПРИЧА СЕВОЈНО“ 

У дискусији су узели учешће остали већници, и сложили  се да се као и ранијих година 

организује коктел, на коју ће бити позвани одборници, чланови већа и запослени у 

Градској општини Севојно. Затим је са 7 гласова „ЗА“ донет закључак да се коктел одржи 

29.12.2022. године, и да се прихвати предлог ресторана „МИЛИЦА РАКОВИЋ ПР 

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА НАША ЕТНО ПРИЧА СЕВОЈНО“   као повољнији.   

 

Заменик председника Градске општине Севојно Мијодраг Пејић упознао је већнике 

да је расписан јавни позив за набавку рекламног материјала, да се водило рачуна о 

расположивим средствима и да  се набављају роковници, календари, украсне кесе, 

упаљачи и оловке са штампом Градске општине Севојно. 

 

Већник Милија Кулашевић је указао на чињеницу да се обим послова који обавља 

Управа градске општине константно увећава и да постојећи број запослених не постиже 

да га заврши у току радног времена већ се  у већини случајева мора радити и 

прековремено. Потребно је да се обави разговор са руководством града  да се испоштује 

предложени Кадровски план јер Градска општина не може засновати радни однос на 

неодређено и одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о 

обављању привремених и повремених послова у 2023. години, без претходне сагласности 

Градоначелника и мишљења управе Града Ужица надлежне за финансије, како стоји  у 

члану 3. Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно Градској општини 

Севојно у 2023. години. Председница Мирјана Ђурић се сложила са предлогом и обећала 

да ће инсистирати на разговору код градоначелнице на ту тему.  

  

 Седница је завршена у 18:15 часова. 

 

Записник водила:                                   

 Славица Марић 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИЦА  ВЕЋА 

                                                                                                            Мирјана Ђурић         


