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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 11. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 11.01.2023. године 

у просторијама Градске општине са почетком у 12.00 часова 

 

Седници су присуствовали Мирјана Ђурић, председница Градске општине Севојно 

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

Миливоје Јеремић, Младенко Марковић, Верица Маричић, Живан Ршумовић, Милија 

Кулашевић и начелница Управе Биљана Старовла.   

Одсуство је најавио већник Игор Мариновић. 

Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записнику са 9. и 10. 

седнице Већа који су достављени у материјалу. 

Пошто није било примедби на записнике председница је исте дала на гласање и   

усвојени су са 6 гласова „ЗА“. 

Председница је након консултације са начелницом Управе, повукла 3. тачку 

предлога Дневног реда, Доношење плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не 

примењује за 2023. годину и питала је већнике да ли има 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. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ  

ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗOВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ 

3.  РАЗНО  

 

    Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда  

 

Председница је упознала присутне да је ова тачка била на дневном реду на 9. 

седници Већа када је закључено да се за наредну седницу припреми нацрт одлуке коју би 

Веће размотрило и усвојило. Затим је прочитала предлог одлуке и отворила дискусију. 

После краће дискусије уз незнатне измене Одлука је усвојена са 7 гласова „ЗА“, а у 

захтеву за коришћење просторија корисник наводи термине у којима би користио 

просторије, као и да је сагласан са могућношћу померања термина како би се изашло у 

сусрет и другим евентуалним заинтересованим корисницима. 
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Корисници који се не буду придржавали одредби Одлуке и термина наведеним у 

захтеву губе право на даље коришћење просторија. 

 

2. тачка дневног реда 

 

   Члан Већа Милија Кулашевић је пре преласка на Извештај обавестио Веће да су сви 

корисници јавних средстава доставили наративне и финансијске извештаје и да је након 

контроле утврђено да су средства употребљена у складу са програмима по основу којих су 

одобрена, односно да су до данашње седнице оправдана сва средства која су обухваћена 

предложеним Извештајем.  

 

    Начелница Управе Градске општине Севојно Биљана Старовла упознала је већнике 

о обавези израде Извештаја о реализованој финансијској подршци програмима удружења 

из буџетских средстава за предходну годину до 15. јануара, по Одлуци о поступку доделе 

и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Затим је објаснила 

главне ставке припремљеног Извештаја.  

   Након дискусије председница је дала на гласање предлог Извештаја и исти је 

усвојен са 7 гласова“ЗА“. 

    

3. тачка дневног реда 

 

  Под тачком разно члан Већа Младенко Марковић је поставио питање да ли су 

предузете какве мере на санацији урушеног потпорног зида на Аксентијевића потоку, на 

шта је председница одговорила да до сада још није ништа предузето и да ће се предузети 

мере да се то доведе у првобитно стање. 

 

  Члан Већа Живан Ршумовић осврнуо се на услове за давање на коришћење 

просторија градске општине дефинисане у Одлуци под тачком 1. ове седнице и предложио 

да се размотри могућност да удружења која користе просторије ослободе плаћања 

чланарине децу слабог имовног стања, као што то раде и спортска удружења. 

 

  Члан Већа Милија Кулашевић подсетио је да се Јавна расправа о Предлогу нацрта 

Плана развоја града Ужица 2023-2030. спроводи у периоду од 26.12.2022. године до 

27.01.2023. године и да ако имамо још неких предлога и сугестија које нисмо доставили у 

допису, исте припремимо за отворени састанак који ће бити одржан 24.01.2023. године у 

Великој сали Градске куће у 12 часова.  

  Такође је додао да се обим послова које обавља градска општина скоро на дневном 

нивоу повећава, да немамо капацитет да то одрадимо, да је неопходан већи број 

извршилаца, да поједини послови нису систематизовани и да је неопходно приступити 

изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места и  

дефинисати ко обавља одређене послове. 

 

    Седница је завршена у 12:40 часова. 

 

Записник водила:              ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА                           

 Славица Марић                Мирјана Ђурић 


