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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

III број 06-___/2023  

_____.2023. године 

 

 

                                                            З А П И С Н И К 

 

са 9. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 27.12.2022. 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: Борко Вујовић 

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

Кулашевић и начелница Управе Биљана Старовла.   

Одсуство је најавила већница Верица Маричић. 

Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записнику са 8. 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 дат на гласање и 

усвојен са осам гласова „ЗА“. 

. 

  

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ГОДИШЊЕ И 

ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2023. ГОДИНИ 
 

2. ДЕФИНИСАЊЕ УСЛОВА ПОД КОЈИМ ЋЕ СЕ ДАВАТИ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА 

ОПШТИНА СЕВОЈНО 

 

3. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ 

СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ПО ОСНОВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

 

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАВРШНИХ НАРАТИВНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА ЧИЈИ СУ ПРОГРАМИ СУФИНАНСИРАНИ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У 2022. ГОДИНИ 

 

5. РАЗНО 
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 Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда  

 

Известилац по овој тачки је Милија Кулашевић члан Већа задужен за ресор спорта, 

културе и информисања. Упознао је већнике да је  Законом о спорту као и  Одлуком  и 

Правилником о финанасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у граду Ужицу  утврђен програмски календар и динамика 

спровођења активности  у вези спорта и рекреације.  

По програмском календару Веће је у обавези да донесе Решење о висини средстава која се 

одобравају за финансирање програма до 30. децембра а по извршеној категоризацији 

клубова, вредновања и рангирања програма до 31. јануара да се потпишу уговори са 

клубовима којима су одобрена средства. 

Нагласио је да се са ове позиције суфинансирају годишњи и посебни програми,     

здравствени преглед спортиста, учествовање на 58. МОСИ, Колашин 2023. и предложио 

да се део средстава определи за  награде спортистима на међународним и домаћим 

такмичењима и постигнуте врхунске резултате. 

После краће дискусије веће је  са 8 гласова „ЗА“  донело  решење o расподели средстава са 

позиције 41- Одлуке  о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину - Дотације 

невладиним организацијама. 

   

   

2. тачка дневног реда  

 

Известилац по овој тачки је Милија Кулашевић члан Већа задужен за ресор спорта, 

културе и информисања. Упознао је чланове већа  да је 2018. године Веће донело одлуку 

којом се уређују услови под којима ће се давати на коришћење простор Омладинског 

клуба у Севојну, у улици Александра Вучковића.  

Потребно је одлуку допунити, обухватити и остале просторе који се дају на 

коришћење другим лицима и јасно прецизирати под којим условима. 

У дискусији су узели учешће и остали већници и, након краће дискусије  

закључили да се  за наредну седницу донесе нацрт одлуке коју би Веће размотрило и 

усвојило и које се морају придржавати сви корисници а непоштовањем одлуке губи се 

право за коришћење простора. 

 

3. 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 

Гимнастички клуб „Севојно“ и  Спортско Удружење Севојно и  да су средства 

употребљена у складу са програмом по основу кога су одобрена.  
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4. тачка дневног реда 

 

 Известиоци по овој тачки су били већници Милија Кулашевић и Игор Мариновић. 

Милија Кулашевић је упознао већнике да организације цивилног друштва чији су 

програми суфинансирани из буџета Градске општине Севојно подносе завршне наративне 

и финансијске извештаје на крају године, које контролишу Управа и Веће градске 

Општине. До сада су доставили извештаје Удружење пензионера, чији је извештај у реду, 

односно средства су употребљена у складу са програмом по коме су одобрена, а удружење 

„Славуј“ је поднело непотпуни извештај. 

Већник Игор Мариновић је известио везано за омладинске програме да су прегледани 

извештаји од Спортског удружења „Севојно“, Културно уметничко друштво „Наш 

завичај“, удружења „Радомир Рашо Мутавџић“ и „Организација младих Севојно“, и да су 

средства употребљена у складу са програмом по коме су одобрена. 

 

5. тачка дневног реда 

 

Под тачком разно заменик председника Мијодраг Пејић је указао на питање 

преузимања надлежности Градске општине Севојно. Предложио је у договору са 

председником Скупштине и председницом Градске општине Севојно, да се одржи 

састанак 11 или 12 јануара на који би се позвали већници, председници одборничких 

група, председник Скупштине, начелник Управе. На том састанку би се постигао начелан 

договор везан за преузимање надлежности и замолио  већнике да свако изнесе конкретне 

предлоге, који би се записнички констатовали  и на крају донела одлука  са којом би се 

изашло пред руководство града. У дискусији су узели учешће остали већници и у начелу 

се сложили са предлогом.  

 Већник Младенко Марковић је поставио питање постављања објеката  на јавним 

површинама, имајући у виду планове за уређење парка у улици Александра Вучковића.  

Заменик председника је упознао већнике да су локације за постављање привремених 

објеката издате на период од 5 година, али да је у уговоре унета клаузула да ће, у случају 

промене намене локације уговор бити раскинут. 

 

Милија Кулашевић је подсетио да је на једној од претходних седница донет закључак  

да када се заврши асфалтирање улица после изградње водовода одржи састанак за чланом 

већа града Ужица задуженог за саобраћај, ради решавања проблема паркирања у улицама 

Хероја Дејовића, око школе и Александра Вучковића, јер је непрописним паркирањем 

онемогућено  нормално функционисање  саобраћаја. 

Пошто су радови предвиђени за ову годину завршени потребно је да наставимо ту 

активност да се пронађе адекватно решење. 

 Седница је завршена у 11:20 часова. 

 

Записник водила:                                   

 Славица Марић 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИЦА  ВЕЋА 

                                                                                                            Мирјана Ђурић         


