I број 06-62/18
ЗАПИСНИК
СА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 27. децембра 2018. године у Великој сали града Ужица са
почетком у 10,00 часова.
Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и
констатовао да седници присуствује 57 одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно
одлучивање.
Седници нису присуствовали одборници: Неђо Јовановић, Слободан Пајовић и Раде
Шуњеварић.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић,
заменик градоначелника Немања Нешић, чланови Градског већа, начелници градских
управа, директори установа и јавних предузећа чији се материјали разматрају и
представници средстава јавног информисања.
Председник Скупштине је предложио дневни ред као у позиву за седницу, са
следећим изменама и допунама и то:
да се као 1. тачка дневног реда разматра:
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
- да се као 2. тачка дневног реда разматра:
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
- да се као 3. тачка дневног реда разматра:
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА
- да се као 4. тачка дневног реда разматра:
ИЗБОР ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
- да се као 14. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
- да се као 15. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
- да се као 16. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА
ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У
ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
- да се као 17. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ
ИМЕНА ПОРЕКЛА ''ЗЛАКУСА''
-
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-

-

да се као 21. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''АЕРОДРОМ
ПОНИКВЕ'''УЖИЦЕ
да се као 22. тачка дневног реда разматра:
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ

Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да би требало раздвојити гласање о тачкама
дневног реда, као и о томе која тачка ће се разматрати. Мишљења је да прво треба да се
гласа о томе да ли ће се или не нека тачка уврстити у дневни ред, а ако се усвоји онда да се
гласа о томе на ком месту у дневном реду ће се наћи та тачка.
Председник Скупштине је истакао да свако од одборника има могућност да
предложи измене у редоследу тачака дневног реда, а да он као председник Скупштине у
овом тренутку даје предлог допуне дневног реда и такав распоред.
Одборник Иван Филиповић је предложио да се скину тачке дневног реда које
председник Скупштине предлаже као допуну и то 2 и 4. тачка предложене допуне које се
тичу избора члана Градског већа за пољопривреду и заменика председника Скупштине.
Сматра да су ове две функције веома битне и да не треба да се о томе одборници
изјашњавају на брзину. Поводом оставке чланице Градског већа, навео је да ако тиме
руководство жели да поправи стање у пољопривреди онда би требало да оставку поднесе
онај ко је суштински и водио ресор пољопривреде, а то је заменик градоначелника.
Истакао је да пошто је оставка заменика градоначелника ''ушла у застарелост'' предложио
је да заменик сада поново поднесе оставку због стања у пољопривреди. Поновио је да је
непоштовање одборника то што се оволика допуна дневног реда доставља у 20,10 часова,
дан пре дана одржавања седнице.
Председник Скупштине је подсетио да је у складу са Пословником истог дана када
је заменик председника Скупштине поднео оставку исту и проследио одборницима и
информисао их о томе. Појаснио је да обзиром да постоје две оставке и то заменика
председника Скупштине и члана Градског већа задуженог за пољопривреду, а узимајући у
обзир чињеницу да се ради о важним функцијама, лично сматра да та места без одлагања
треба попунити и зато и предлаже допуну дневног реда, а да ће одборници гласањем рећи
своју завршну реч.
Одборник Драган Бабић је предложио да се као тачка дневног реда уврсти измена
Пословника, јер сматра да постојећи није добар. Подсетио је да је још раније предлагао да
се дневни ред за Скупштину доставља 10-15 дана раније, како би одборници могли
квалитетно да се спреме за седницу, а не да се допуне дневног реда достављају 10 до 48
часова пре одржавања седнице.
Председник Скупштине је подсетио да за измену Пословника постоји јасна
процедура прописана Статутом и да се о тој тачки не може расправљати на данашњој
седници.
Одборник Владан Виријевић је истакао да представници опозиције годинама уназад
предлажу разноразне предлоге допуне дневног реда, али без икакве сврхе. Навео је да
поред тачака које редовно предлаже, а то су статус трансфузије, помоћ мајкама са децом и
давање стипендија за студенте, предлаже нову тачку, а то је – Проширење гробља у улици
Ристе Тешића и уништавање парка. Истакао је да је очигледно постала пракса да се и по
десет тачака допуне дневног реда доставља пред саму седницу одборницима чиме се
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спречавају одборници да се припреме за Скупштину и сматра да је то ескалација
насилничког понашања већине над мањином. Предложио је да се све тачке допуне повуку,
али истакао да је јасно да то већина неће урадити, као што од 40 амандмана на Предлог
одлуке о буџету нису прихватили ниједан. Нагласио је да руководство доноси одлуке на
Скупштини и ван ње као да је град Ужице њихова приватна својина, без прихватања било
чијег другог мишљења. Истакао је да, када се паркови претварају у гробља, Бела земља у
индустријску зону без канализације, када грађани пишу петиције, а нико не реагује,
грејање поскупљује 12%, а фабрике воде ни на видику, одборници Савеза за Ужице
сматрају да институције града на најгори могући начин злоупотребљавају и врше
етикетирање одборника и да одборници Савеза за Ужице не желе да у атмосфери линча и
прогона учествују у раду ове Скупштине и позвао све честите одборнике да напусте
седницу.
Председник Скупштине је истакао да иако није чуо предлог за допуну дневног реда
испоштовао је одборника Виријевића да каже своје мишљење.
Одборник Ђорђе Милићевић је предложио да се на дневни ред уврсти тачка –
Избор директора основних и средњих школа у Граду. Сматра да треба донети одлуку у
смислу да нико не може бити кандидат за директора без благослова градоначелника и
заменика градоначелника, да се не би дошло у ситуацију да се на то место постави неко ко
нема добру координацију са извршном власти, па да Град чека и зависи од одлука
министарства и Школске управе.
Председник Скупштине је поводом предлога одборника Милићевића истакао да ту
тачку не може уврстити на дневни ред јер према закону Скупштина, односно град није
надлежан за именовање директора основних и средњих школа већ одлуку о томе доноси
Министарство просвете.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 15 гласова ''против'' усвојила предлог да се
као 1. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о утврђивању престанка функције
заменика председника Скупштине града.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као 2.
тачка дневног реда разматра Избор заменика председника Скупштине.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као 3.
тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о утврђивању престанка мандата члана
Градског већа.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као 4.
тачка дневног реда разматра Избор члана Градског већа.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
14. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о Локалним комуналним таксама.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
15. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
16. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке којом се неизграђено грађевинско
земљиште на територији града Ужица, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за
2019.годину, разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
17. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о образовању Комисије за вршење
контроле имена порекла ''Злакуса''.
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Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
21. тачка дневног реда разматра Предлог Решења о именовању директора ЈП '?Аеродром
Поникве'' Ужице.
Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог да се као
22. тачка дневног реда разматра Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора
ЈКП ''Биоктош'' Ужице.
Скупштина је са са 46 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила предлог дневног
реда у целини са усвојеним допунама.
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19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ БРОЈ I 463-121/11 OД
01.11. 2011. ГОДИНЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ КАСАРНЕ “ IV ПУК” НА ГРАД УЖИЦЕ
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
УЖИЦА ВОДОВОДА ''РИБАШЕВИНА'' У РИБАШЕВИНИ
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''АЕРОДРОМ
ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
I
Председник Скупштине је подсетио одборнике да је Марко Стевановић, заменик
председника Скупштине града, 21.12.2018.године, поднео писану оставку на функцију
заменика председника Скупштине. У складу са члановима 93. став 1. тачка 1. и 94. Статута
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града Ужица, председник је констатовао да је Марку Стевановићу престала функција
заменика председника Скупштине града Ужица.
II
Председник Скупштине је истакао да је чланом 38.став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 92. став 1. Статута града Ужица прописано да се председник
Скупштине бира из реда одборника на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника Скупштине града. Заменик председника Скупштине
се бира и разрешава на исти начин као и председник Скупштине, на основу члана 39. став
2. Закона о локалној самоуправи као и члана 94. став 2. Статута града Ужица.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да је у складу са члановима 38. и
39. а у вези чланa 66. Закона о локалној самоуправи и чланa 13. Пословника Скупштине
града Ужица, поднет предлог за избор Стафана Максимовића за заменика председника
Скупштине који је потписало 33 одборника, што је више од 1/3 и да је уз предлог
достављена и писана сагласност одборника Стефана Максимовића.
Председник Скупштине је поднео предлог за заменика председника Скупштине и
упознао одборнике са биографијом Стефана Максимовића, који је рођен 1992.године у
Ужицу, по занимању струковни инжењер саобраћаја, основну школу је похађао од 1. до 7.
разреда у ОШ у Бајиној Башти, а осми разред у ОШ Алекса Дејовић у Севојну. Завршио је
Техничку школу ''Радоје Љубичић'' Ужице, смер техничар друмског саобраћаја, а за време
школовања учествовао је на републичким такмичењима о саобраћају и говори енглески
језик. Високе студије завршава на Високо инжењерској школи струковних студија
''Техникум Таурунум'' Београд-Земун где је дипломирао са оценом 10, а тренутно похађа
мастер студије друмског саобраћаја у Крагујевцу. После завршетка студија вратио се у
Севојно где се страначки активирао и убрзо постао в.д. председника општинског одбора
СРС у Севојну, да би у априлу 2016.године постао председник. На локалним изборима
2016.године био је осми на листи СРС, а затим у марту 2018. године у Севојну је био
носилац листе, а од јуна месеца је одборник у Скупштини града Ужица.
Обзиром да није било расправе о предлогу, председник Скупштине је у складу са
чланом 14. став 8. Пословника Скупштине града утврдио листу кандидата за заменика
председника Скупштине са једним кандидатом – Стефан Максимовић.
Председник Скупштине је замолио три највеће одборничке групе да предложе по
једног кандидата како би се формирала комисија која ће спровести поступак гласања и то
СНС, СПС и СРС. Председник Скупштине је подсетио и да у складу са чланом 78.
Пословника Скупштине града, тајним гласањем руководи председник Скупшине, помаже
му секретар и по један одборник из три највеће одборничке групе у Скупштини.
Председници одборничких група су предложили чланове комисије па је:
-испред ОГ СНС Милијана Катић
-испред ОГ СПС Даница Марић
-испред ОГ СРС Александар Милић
(Пауза).
Након спроведеног гласања председник Скупштине је прочитао извештај Комисије
о спровођењу тајног гласања по предлогу за избор за заменика председника Скупштине.
Истакао да је за спровођење поступка тајног гласања укупно штампано 67 листића,
прозивком одборника, којих има 67, предато им је 48 листића, неупотребљено је било 19
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листића, од укупно 67 одборника гласало је 48 одборника, број гласачких листића у кутији
је 48 и неважећих листића није било. Од укупно 48 важећих листића за избор Стефана
Максимовића за заменика председника Скупштине гласала су 42 одборника, а против
избора за заменика председника Скупштине гласало је 6 одборника.
Председник Скупштине је честитао одборнику Стефану Максимовићу и позвао га
да се придружи у председништво.
Одборник Зоран Јовичић се јавио по Пословнику и истакао да ни политички, а ни
људски не разуме понашање појединих одборника, без обзира да ли су позиција или
опозиција, а који не присуствују седницама Скупштине. Навео је да су одборнике бирали
грађани Ужица, а не политичке странке, а одређени одборници већ другу седницу седе у
сали минут времена и узимају дневнице као да седе дванаест сати, а за говорницом
постављају питања шта се ради са парама грађана.
Председник Скупштине је подсетио да по Пословнику сви одборници који на
почетку седнице потпишу присуство имају право на дневницу и да је приликом последње
измене Пословника он лично тражио да се одборници потпишу и на почетку и на крају
седнице, али је један део одборника био жестоко против тога. Нагласио је да у овом
тренутку одборници који су били на почетку седнице имају право на дневницу и то им се
тренутно не може ускратити, а да ли је то морално, да ли је у реду, да ли је за осуду, то се
мора оставити суграђанима да одреде на изборима.
Одборник Радиша Марјановић је у име ОГ СПС-ЈС-АС честитао колеги Стефану
Максимовићу на избору за заменика председника Скупштине. Сматра да је то добар
предлог, без обзира на политику и припадност одборника одређеним политичким
странкама, јер се ради о младом човеку и да му је драго да млади људи улазе у јавни
живот и да је то добро без обзира ког су политичког опредељења. Истакао је да друштво
има право да дá шансу младим људима да треба да се млади људи уводе у јавни живот и да
преузму кормило.
Председник Скупштине се сложио са одборником Марјановићем да млади људи
треба да преузму кормило.
III
Председник Скупштине је обавестио одборнике да је чланица Градског већа, Сања
Јанковић дана 25.12.2018.године, поднела писану оставку на функцију чланице Градског
већа. У складу са чланом 110. став 3. Статута града Ужица и чланом 31. став 1. Пословника
Скупштине града председник Скупштине је констатовао да је Сањи Јанковић престао
мандат члана Градског већа, због поднете оставке.
IV
Председник Скупштине је навео да је чланом 45. став 2. Закона о локалној
самоуправи, чланом 101. став 5. Статута града Ужица, као и чланом 26. Пословника
Скупштине града прописано да кандидата за члана Градског већа предлаже
градоначелник, а да чланове Градског већа бира Скупштина града, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
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Немања Нешић, заменик градоначелника је у име градоначелника Тихомира
Петковића, предложио господина Марка Стевановића за члана Градског већа и упознао
одборнике са његовом биографијом. Нагласио је да је Марко Стевановић по занимању
пејзажни архитекта из Ужица, рођен 1995.године, завршио је основну школу у Пожеги, а
средњу шумарску у Краљеву где је стекао звање техничара за пејзажну акхитектуру.
Истакао је да говори енглески језик и да је тренутно студент Правног факултета. На
породичном имању у близини Ужица има и породични бизнис и познат је као власник
расадника на основу чега је добио већи број награда и признања. Поред хортикултуре бави
се и воћарством и пчеларством. Политиком се активно бави од јула 2013.године, а
тренутно се налази на месту управника одбора СРС у Ужицу, као и на месту
потпредседника Златиборског округа, општинског одбора и члана извршног одбора СРС.
На пролеће 2016.године изабран је за одборника Скупштине града, а у новембру исте
године изабран је на место заменика председника Скупштине.
Одборник Александар Милић је прво честитао одборнику Стефану Максимовићу на
избору за заменика председника. У вези кандидатуре Марка Стевановића за избор за место
члана Већа за пољопривреду сматра да је доста боље да се бави овим послом него да буде
заменик председника Скупштине имајући у виду да његова породица већ годинама држи
расадник у Тврдићима код Пожеге, који је на површини од 2 хектара, да је упућен у
питања пољопривреде много боље него у скупштинска питања. Истакао је да је претходна
чланица Градског већа Сања Јанковић изузетно обављала свој посао, да је била коректна и
пожелео јој срећу у будућем раду.
Одборник Ђорђе Милићевић је изразио незадовољство зашто се ''ово све преко
ноћи дешава'', али сматра да је био ред да и СРС званично постане члан владајуће
коалиције са својим представником у Градском већу.
Одборник Зоран Плећевић је истакао да му многе ствари нису јасне у земљи и граду
Ужицу. Нагласио је да му није јасно да једну жену која је завршила Пољопривредни
факултет, која је образована за такав посао и која је знала да ради тај посао руководство
натера да поднесе оставку. Нагласио је да је у Србији све постало релативно и знање и
незнање, и способност и неспособност и рад и нерад и да је једино апсолутна послушност
сигурност да се добије све. Истакао је и да СРС никада није била у власти у Ужицу и да је
садашње руководство увело Радикалну странку у власт у овом граду по први пут у
историји. Нагласио је да говори о Српској радикалној странци и њеној идеологији, а да
нема ништа лично против младих одборника СРС који седе у Скупштини.
Немања Нешић, заменик градоначелника је поводом дискусије одборника
Плећевића, истакао да га веома поштује као инжењера и то што цени праве вредности и
стручност код младих људи, али и да се не сећа да је 2016.године гласао за избор Сање
Јанковић, за члана Градског већа, као младог стручног кадра који води пољопривреду.
Навео је да је тачно да руководство пише историју и то по рекордном буџету, по
рекордном броју изграђених путних праваца, са инвестицијом од 7 милиона еура и
завршетком фабике воде која ће се отворити у наредних петнаест дана, по питању
кружних токова, Старог града, пословне зоне и по питању многих других ствари. Сматра
да улазак СРС у градску власт потврђује већинско опредељење и разумевање ширих
сегмената друштва и представља подршку за оно што руководство ради. Навео је да је
поносан на чињницу којом се потврђује да политика СНС и политика председника
Александра Вучића добија подршку не само широм Србије, већ и у Ужицу са рекордним
резултатом од успостављања вишепартизма од 1990.године, па се сложио са одборником
да је по питању свега наведеног ова година била у потпуности историјска.
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Одборник Зоран Плећевић је подсетио да је и бивши председник општине Ужице
Балша Говедарица ушао у анале Ужица, јер је увео први семафор у граду, али полако се
сада ти семафори скидају и долазе кружни токови. Истакао је да никада није критиковао
изградњу ни реконструкцију путева, али је говорио да треба више да се ради на томе. За
буџет истиче да он и следеће године може бити мало већи, скочиће цене, па ће опет бити
историјска и слично, али да ће увек остати запамћено да су 2018.године радикали ушли у
извршну власт у граду Ужицу, где никада нису били у власти.
Одборник Александар Милић не види зашто је проблем и толико велико питање
зашто су радикали ушли као власт овде у Граду, обзиром да су имали од стране грађана на
изборима 6,7% гласова. Сматра да СРС може да буде врло конструктивна и да допринесе
позитивно раду и целокупној атмосфери. Нагласио је да је господин Марко Ставановић
квалитетан кадар јер има практично знање из пољопривреде.
Одборник Никола Бајић је истакао да сматра да треба да се уведе област коју ће да
води један члан Градског већа, а да буде задужен за село и пољопривреду, јер сматра да
нема важнијег посла од производње хране, а село треба да се сачува и да оживи, да се
млади који одлазе приволе да остану на селу. Поводом предлога за члана Градског већа,
истакао је да Марко Стевановић уз његову младост и енергију и пуну сарадњу са стручном
службом у Градској управи, са Центром за органску пољопривреду, са Привредном
комором, Развојном агенцијом и другим акретима сигурно ће остварити добре резултате.
Навео је и да је Министарство пољопривреде ове године издвојило за село и
пољопривреду 8 милијарди динара више него што је то било у 2018.години, и посебан
акценат је дат на развој села и пољопривреде, односно останак младих и њихов повратак
на село и у вези с тим сматра да ће то итекако бити значајан задатак за новог члана
Градског већа. Предложио је да се формира тим за пројекте који би утврдио колико има
млађих од 40 година у селима града Ужица, и да се субвенционишу према томе чиме желе
да се баве: пчеларство, воћарство итд. Подсетио је и да је из кабинета министра
Кркобабића покренут пројекат 500 села, 500 задругара, па да се и тим путем могу узети
средства. Истакао је и, да када су даме носиоци пољопривредног газдинства, имају велике
предности посебно у добијању кредита где је камата негде око 1%. Навео је и да је у
процес органске производње ушао 21 произвођач са територије Ужица, а пројекат
обухвата живинарство, козарство, пчеларство и малинарство, а биће отворене и две тезге
на пијацу за продају органских производа.
Одборник Радивоје Папић је пре свега у име ОГ СНС честитао одборнику
Максимовићу на избору за заменика председника Скупштине, а поводом дискусије
одборника Ђорђа Милићевића који је поистоветио одборнике СНС и СРС, истакао да је
СРС коалициони партнер у Скупштини града, као што су то и СПС, ПУПС, Покрет снага
Србије. Навео је да је СНС толико јака и на локалном и на републичком нивоу и да може
самостално да обавља власт, али да је политика власти таква да се укључује што више
партнера у дељење власти. Истакао је да СПС, као коалициони партнер СНС у Ужицу,
увек присутан на седницама и не излази са седнице Скупштине, али да не разуме
одборника Виријевића који испред Савеза за Србију позива одборнике да изађу и напусте
Скупштину, посебно што тај савез није ни учествовао на изборима и не постоји њихова
одборничка група у Скупштини. Осудио је неприсуствовање седници одборника чак и
позиције и опозиције јер су сви прихватили својим потписом канидатуру и да ће седети у
Скупштини и заступати интересе грађана.
Председник Скупштине је истакао да не постоји Одборничка група Савез за
промене у Скупштини града, а то што је изговорио одборник Виријевић, он је говорио о
9

неком Савезу који постоји на републичком нивоу, и прихвата одговорност да је погрешио
и да је требао да опомене одборника Виријевића приликом излагања.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да не разуме зашто је одборник Папић
његову дискусију схватио негативно, већ да он не види разлику у политици између СНС и
СРС и да је улазак СРС у извршну власт очекивао још раније. У вези тога да ли треба да се
седи на седници или не, истакао је да сматра да није битно само седети у Скупштини, већ
доћи спреман, читати материјал, учестовати у расправи, а не само седети.
Одборник Радиша Марјановић је истакао да је по његовим информацијама,
претходна чланица Градског већа отишла на нове послове па да није више у могућности да
обавља посао у Градском већу. У вези предлога за новог члана мишљења је да је
квалификован млад човек и да има поприличног искуства и резултата рада и очекује
његову енергију исто као што је претходна Сања Јанковић била посвећена томе као млад
стручњак. Поводом дискусија да је историјски моменат када СРС улази у извршну власт у
граду Ужицу, истакао да то није тачно јер је још 90-тих година СРС имала представника у
Извршном савету, што је орган сличан данашњем Градском већу.
Одборник Зоран Плећевић се сложио са дискусијом одборника Марјановића, али је
истакао да је у то време и један члан опозиције био у Градском већу, представници
опозиције су били и у управним одборима и на другим функцијама. Поводом дискусије
одборника Папића у вези седења на Скупштини истакао је да су сва четири одборника СРС
увек присутни на седници, али да је то само апсолутна послушност.
Одборник Александар Милић је на излагање одборника Плећевића поводом
присуства одборника СРС на седници Скупштине истакао да се не ради о апсолутној
послушности према власти већ о одговорности СРС према грађанима који су их бирали.
Сматра да ће СРС својим радом доприносити побољшању и истакао да ће одборници ове
странке увек бити присутни на седници јер кад их грађани бирају одборници треба да
имају одговорност и да буду присутни на седници. Истакао је да је и лично био сведок да
је Чедомир Јовановић, хвалио политику Вучића у једном периоду и покушавао да се
''убаци'' у власт на нивоу Републике.
Одборник Зоран Плећевић је истакао да неће да брани лик и дело Чедомира
Јовановића, али је подсетио да је ЛДП заједно са одборницима Радикалне странке излазио
са седнице Скупштине града и обарао кворум пре око годину дана.
Председник Скупштине је у договору са председницима одборничих група
предложио да Комисију за спровођење гласања чине исти одборници који су спровели и
гласање за избор заменика председника Скупштине и то су испред ОГ СНС Милијана
Катић, испред ОГ СРС Александра Милић, испред ОГ СПС-ЈС АС Даница Марић.
(Пауза за гласање)
Председник Скупштине је након гласања одборника, поднео Извештај о
спроведеном тајном гласању и истакао да је за спровођење поступка тајног гласања укупно
штампано 67 тајних листића, прозивком одборника, којих има 67, предато је 47 листића,
неупотребљених је било 20 листића. Од укупних 67, одборника гласало је 47 одборника, а
број гласачких листића у кутији је био 47, неважећих гласачких листића није било. Од
укупно 47 важећих гласачких листића за избор Марка Стевановића за члана Градског већа
чласало је 42 одборника, против је гласало 5 одборника.
Председник Скупштине је констатовао да је Марко Стевановић изабран за члана
Градског већа и честитао му на избору.
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V
Одборник Ђорђе Милићевић је поводом Предлога решење о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2019.годину, истакао да је недопустиво да се
материјал на седницу Скупштине достави неисправљен.
Председник Скупштине је истакао да се ради о томе што је у Програму наведено
име директора пок. Горана Станића, али сматра тривијалним да се о томе расправља.
Одборник Ђорђе Милићевић је ставио примедбу да је на страни 9. у колони која
представља индекс, направљена груба грешка и да би требало да стоји 100, а не 103 и 102
како је достављено у материјалу. Сматра невероватним да се предвиђа број сахрана и да је
невероватно да је у 2018.години било предвиђено и заиста и било 490 сахрана. Ставио је
примедбу што се у програму наводи ''комунални отпаци'' уместо комунални отпад и
поставио питање зашто се планира мања производња цвећа у наредној години када је због
кружног тока потребно повећати производњу што је и наведено на страни 21.
Одборник Зоран Плећевић је истакао да, као што сваке године говори, сматра да
јавна предузећа не треба да дају спонзорства већ да сва спонзорства треба да иду преко
града. Сматра да је непримерено да ЈКП ''Биоктош'' издвоји 120 хиљада за спонзорства и
200 хиљада за донације. Поставио је питање шта је са разликом новца у износу од 19
милиона динара, обзиром да је приход од ЈКП ''Дубоко'' овом Предузећу 58 милиона
динара а да ЈКП ''Биоктош'' Ужице плаћа ЈКП ''Дубоко'' за депоновање смећа 39 милиона
динара.
Мирјана Радивојчевић, в.д. директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице је поводом дискусије
одборника Милићевића истакла да се Програм рада предузећа предавао до
01.12.2018.године и да је у то време покојни Горан Станић био жив и да је као директор
потписао Програм пословања, те да касније није могло бити промена у потпису. Поводом
других навода директорка се захвалила одборнику Милећевићу и истакла да се ради о
техничкој грешци и да ће она бити исправљена. У вези са производњом цвећа објаснила је
да се планира мања производња из разлога што су Чајетина и Пожега најавиле да ове
године неће узимати цвеће из расадника ЈКП ''Биоктош''. Поводом разлике у приходима и
расходима према ЈКП ''Дубоко'' објаснила је да ЈКП ''Биоктош'' плаћа мање ЈКП ''Дубоко''
од осталих оснивача из разлога што својим возилима довози смеће на депонију, али је
објаснила да су потраживања ЈКП ''Биоктош'' према грађанима из године у годину све већа.
Одборник Марко Ристовски је поставио питање да ли је могуће да ЈКП ''Биоктош''
произведе одређен број садница за пошумљавање, имајући у виду да се у граду годишње
посече преко две хиљаде стабала, а засади између 400 и 500 стабала.
Мирјана Радивојчевић, в.д.директора ЈКП ''Биоктош'' је објаснила да ово Предузеће
нема ни услова ни могућности да производи дрворедне саднице и да се тиме бави Шумско
газдинство које производи велике количине тих садница у Пожеги и у Кремнима.
Скупштина је са 41 гласом ''за'', усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2019.годину.
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VI
Одборник Милош Панић је поводом разматрања Предлога решења о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП ''Водовод'' Ужице, подсетио на проблем
сакупљања и одвођења атмосферских и фекалних вода у МЗ Турица. Истакао је да је ЈКП
''Водовод'' предузеће које ради 24,00 часа, 365 дана у години и да представља један знатно
сложенији систем од онога како га грађани доживљавају. Поводом самог Програма
истакао је да су људи из ЈКП ''Водовод'' коректно приказали пресек садашњег стања, али
да су исказали одређену немоћ да постојећу ситуацију промене на боље. Сматра да
Скупштина може озбиљно да се позабави овим програмом или да га усвоји без неке дубље
анализе, а онда да се за годину дана нађе у ситуацији да се разматра још већи проблем,
већи губитак, несигурност у снабдевању или еколошки проблем. Истакао је да ОГ СПС-ЈС
–АС сматра да мора да се помогне ЈКП ''Водовод'' и да се предузму потребне мере да се
спрече још већи проблеми који могу да се јаве у будућности. Истакао је чињеницу да ЈКП
''Водовод'' одржава 400 км водовода и 100 км канализационе мреже, али и да постоји
велики број потрошача који немају адекватне канализације па се сва та фекална вода слива
у центар града и улива у Ђетињу. Мишљења је да ако квалитет ваздуха не може да се
поправи без великих улагања, квалитет воде и земљишта може, предузимањем адекватних
мера. Као такође велике проблеме је навео и азбестне цеви, али и велике губитке воде на
водоводној мрежи који иду и преко 30%, што значи да би, када би се спречили губици
воде, ЈКП ''Водовод'' могао да снабдева још једну варошицу од око 17-18 хиљада људи.
Предложио је да Град, као оснивач, утврди стратегију водоснабдевања, прикупљања и
одвођења воде и то на целој територији града, а не само у централној зони. Сматра да је
неопходно да се кадровски ојача ово Предузеће и то уважавајући потребу за стручним
људима, као и да се промени политика цена јер сматра да у овом случају не треба да
постоји социјална компонента.
Одборник Зоран Плећевић је подсетио да, иако због амортизације ЈКП ''Водовод''
сваке године има све веће расходе и исказује губитак, с друге стране он има орочен новац
на који на годишњем нивоу има 6-7 милиона камате, па сматра да ово Предузеће има
новца за функционисање. Поводом табеле у прилогу 15, навео је да је раздвојено по
позицијама да се за хуманитарне активности издваја 300 хиљада динара, репрезентација
400 хиљада динара, рекламе 300 хиљада динара а да се за ''остало'' издваја 700 хиљада
динара и поставио питање шта се убраја у то ''остало''?
Председник Скупштине је констатовао да је седници приступио одборник Бранко
Гавриловић, а одмах затим се и извинуо је је одборник већ напустио седницу.
Душко Љујић, директор ЈКП ''Водовод'' Ужице је истакао да се није ништа
озбиљније радило на решавању проблема канализације у Турици, али да се ове године
планира изградња две водоводне мреже у улицама Душана Поповића и Иве Андрића.
Подржао је дискусију одборника Панића да се овом Предузећу мора помоћи од стране
оснивача, јер само Предузеће од сопствених средстава може једино да врши хаваријско
одржавање, с обзиром да само једна цев Ø450mm, кошта око 100 милиона динара, што је
огромна сума да би Предузеће могло само да је определи. Поводом радника, навео је да је
Предузеће добило сагласност државне комисије за пријем 4 радника, али да је из предузећа
отишло 10 радника и да проблем са стручним кадром заиста постоји. Поводом питања
одборника Плећевића истакао је да се та позиција односи на стипендирање деце
преминулих радника ЈКП ''Водовод''.
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Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности на
Програм пословање ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2019.годину.
VII
Одборник Радиша Марјановић је поводом Програма пословања ЈКП ''Градска
топлана Ужице'' Ужице за 2019.годину, навео да се из Програма види да руководство овог
предузећа брине о томе да Програм буде одржив. Поставио је питање о каквом се
задуживању ради, обзиром да се планира кредитно задужење од 180 милиона динара.
Такође је поставио питање колико ово Предузеће може да утиче на наплату својих
потраживања и шта је сметња у наплати, јер је последица тога дисбаланс у набавци
енергената.
Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2019.годину.
VIII
Одборник Зоран Плећевић је поводом Програма пословања ЈКП ''Нискоградња''
Ужице за 2019.годину, истакао да, иако неки говоре о томе да ЈКП ''Нискоградња'' треба да
се приватизује, сматра да то не би било добро и да је ово јавно предузеће које обавља
битне послове, потребно граду. Нагласио је да му смета што ЈКП ''Нискоградња'' даје
донације од 200 хиљада динара, а мишљења је да у појединим ситуацијама овом предузећу
треба донација да би наставило да функционише. Поставио је питање који ће то камион да
набави ЈКП ''Нискоградња'' за 1 милион динара, колико су предвидели у Програму, а с
друге стране плаћају другим лицима да им дају потребну механизацију. Сматра да је
неопходно да се помогне овом предузећу да набаве механизацију.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да се не слаже са својим страначким
колегом и једва чека да се ЈКП ''Нискоградња'' приватизује. Сматра да нико озбиљно не
размишља о приватизацији овог предузећа, а да би то требало подхитно урадити. Сматра
да ЈКП ''Нискоградња'' у овом моменту не задовољава потребе ни града, ни запослених.
Поставио је питање зашто се у Програму планира мањи извор прихода од текућег
одржавања путева и улица него претходне године, имајући у виду да буџетом града за
2019.годину, нису предвиђена мања средства за ове намене? Сматра да су улице у
катастрофалном стању, да је неразумно смањити средства за одржавање и да су и овако
одређена средства недовољна. Мишљења је да по питању квалитета рада овог предузећа,
мора да се улаже у ЈКП ''Нискоградња'', а мора и да се продискутује о ангажовању
подизвођача од стране овог предузећа.
Одборник Радивоје Папић је подсетио да је ЈКП ''Нискоградња'' 2014. и 2015.године
пословала са губитком, да би се 2016.године стабилизовала и од те године послује
позитивно и то са истим бројем радника, а у 2019.години се планира и још један запослени
мање. Истакао је да је за похвалу чињеница да је у 2018.години утрошено 18 тона асфалта,
да Град треба да буде задовољан како ово предузеће послује, а слаже се са претходним
дискутантима да треба улагати у ЈКП ''Нискоградња''.
Одборник Радиша Марјановић сматра да ЈКП ''Нискоградња'' завређује финансијску
подршку, потребу да се кадровски и технички оспособи. Истакао је да овај сектор није
лако приватизовати, јер да је он јако профитабилан вероватно би већ био преузет од стране
приватника, али приватници неће да шаљу пар радника да закрпе неку рупу на путу, а то
су опет битни послови за град. Нагласио је да је веома храбро од стране руководства овог
предузећа да издвоје 5 милиона динара за инвестиције, што није велика сума, али је
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изузетно, имајући у виду стање и могућности ЈКП ''Нискоградња''. Подсетио је, да је пре 15
година, док је СПС био опозициона странка у Скупштини, предлагао да се дá дотација
овом Предузећу, али да је ЈКП ''Нискоградња'' својевремено, док је имала нову опрему,
стизала и на подручје других општина и остваривала приходе. Сматра да постоји општи
интерес да извршна власт сагледа потребе ЈКП ''Нискоградња'' у вези механизације и да се
то кроз ребаланс предложи Скупштини на усвајање.
Снежана Милутиновић, директорка ЈКП ''Нискоградња'' Ужице, истакла је да су
планирани приходи на основу уговора о одржавању путева и улица у 2019.години који је
ово предузеће потписало са Градском управом за инфраструктуру и развој, која је и
инвеститор радова. Навела је да ако буде више планираних инвестиција, увек се може
урадити ребаланс финансијског плана. Навела је да се оснивач највише у претходној
години базирао на обезбеђење опреме за зимско одржавање која је у датом тренутку била
најнеопходнија. Нагласила је да је потребно да ЈКП ''Нискоградња'' има адекватну опрему
да би се могле обављати делатности за које је основано, посебно у делу који се односи на
одржавање путева и улица, али да, с друге стране, има и заокружен процес, почев од
каменолома, асфалтне и бетонске базе, па до оперативе.
Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП ''Нискоградња'' Ужице за 2019.годину.
IX
Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2019.годину.
X
Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2019.годину.
XI
Одборник Зоран Плећевић је поводом разматрања Програма пословања ЈП ''Стан''
Ужице за 2019.годину, истакао да ово предузеће има приход око 131 милион динара, што
је око три пута мање од прихода ЈКП ''Градска топлана Ужице'', али за донације издваја
око 450 хиљада динара, што је око три пута више него ЈКП ''Градска топлана Ужице''.
Поводом политике цена која је предвиђена у Програму, а где се наводи да се не планира
повећање цена према корисницима, упоредио је рачуне за месец септембар и октобар и
истакао да се према рачунима јасно види да је у септембру цена услуге – хитне
интервенције била 4,22 динара по квадрату, а у новембру 6,23 динара по квадрату, док је
цена услуге – текуће одржавање је у септембру била 1,64 динара по квадрату, а у новембру
3,88 динара. Нагласио је да се јасно види да постоји повећање цена услуга и затражио
објашњење од директора предузећа.
Дејан Нијемчевић, директор ЈП ''Стан'' Ужице је истакао да је тачно да је
предвиђена донација у 2019.години, из разлога што годинама ово Предузеће није давало
никакве донације до 2018.године када је било домаћин заједно са ЈКП ''Градска топлана
Ужице'' и Установом дечије одмаралиште ''Златибор'' 100 деце са Косова и Метохије, па се
слична активност планира и за наредну годину. Поводом цена услуга ЈП ''Стан'' и
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дискусије одборника Плећевића, објаснио је да цене услуга које су у Програму предвиђене
нису повећаване, а да се другачија цена која је исказана на рачуну разликује од зграде до
зграде и иде на картицу зграде.
Одборник Зоран Плећевић је истакао да су и у септембу паре ишле на картицу
зграде, али да постоји разлика у цени и поставио питање како је то могуће, када није било
одлуке Градског већа о повећању цена услуга и да ли Град има контролу над радом јавних
предузећа чији је оснивач или јавна предузећа у Ужицу раде како мисле да треба да раде.
Дејан Нијемчевић, директор ЈП ''Стан'' Ужице је истакао да одборник очито није у
току како му функционише стамбена заједница у којој живи и да за питања која је
поставио треба да се обрати управнику зграде. Нагласио је да је Градско веће донело
одлуку да се цене мењају зависно од старости зграде, а по тачно прописаној формули
Министарства грађевине и поновио да разлика у рачуну коју одборник има за два месеца,
не иде ЈП ''Стан'' већ иде на рачун зграде. Упутио је одборника да питање постави на
Скупштини станара и да ће му управник зграде објаснити чињенично стање.
Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање да ли је ЈП ''Стан'' који је
учествовао на тендеру за кићење града, за део послова за које је ангажовао подизвођача,
разматрао и неку понуду из Ужица или само из Нове Вароши?
Директор Дејан Нијемчевић је истакао да је Град раније издвајао преко 2 милиона
динара за кићење. Затим је ове послове пар година обављало ЈП ''Стан'', за 770 хиљада
динара. Због притисака јавности, као и константних питања одборника на Скупштини,
Град је ове године дао ове послове на тендер, међутим нико се није јавио, сем ЈП ''Стан''.
Посао није као подизвођачима понуђен предузећима из Ужица, јер они очито нису
заинтересована за њих, јер су навикла да се за те послове плаћа по 2,5 - 3 милиона динара.
Нагласио је да је фирма из Нове Вароши урадила посао кићења за 550 хиљада динара, што
је велика уштеда у односу на ужичка предузећа која неће да их раде за мање од 2 милиона
динара.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да не разуме, да ли директор наступа у име
града или у име предузећа и истакао да ни образложење које је дао није јасно. У једном
тренутку каже да ником није понуђено, а у другом да нису спремни да раде. Поновио је
питање да ли се са неком фирмом из Ужица разговарало или не, да ли је понуђено па је
понуда одбијена или не?
Немања Нешић, заменик градоначелника је истакао да би разумео да се постављају
оваква питања у случајевима да треће лице које обавља одређене послове, обавља их за
већу суму него што је плаћана 2011, 2012. и 2013.године, али не и у случају када се оствари
уштеда за одређени посао преко милион динара. Нагласио је да није фер критиковати
активности које су довеле до реалних уштеда, а квалитет посла је остао на истом нивоу.
Сматра да је вероватно атрактивно помињати фирму из Нове Вароши, обзиром да је
директор ЈП ''Стан'' из Нове Вароши, али да суштина целог поступка да је посао урађен
квалитетно за много мање новца него ранијих година.
Одборник Ђорђе Милићевић је објаснио да поставља то питање из разлога што је у
једном од образложења која су ранијих година дата, писало да фирма која је била
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подизвођач није учествовала у квалификационом поступку, јер није испуњавала прописане
услове. Из тог разлога поставља питање да ли можда има фирми и из Ужица које нису
учествовале у квалификационом поступку јер нису испуњавале услове, али би као
подизвођачи могли да обаве овај посао. Истакао је да, ако можда има таквих фирми у
Ужицу, можда би оне понудиле и нижу цену и на пример преузеле посао и за 300 хиљада
динара уместо за 550 хиљада колико је узела фирма из Нове Вароши.
Директор Дејан Нијемчевић је истакао да је поред предузећа из Нове Вароши,
понуђен посао и по једном предузећу из Краљева и Бајине Баште, пошто ужичка предузећа
нису била заинтересована јер нико није контактирао ЈП ''Стан'' по том питању.
Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој је истакао да у
2018.години није коришћен квалификациони поступак већ отворени поступак где је свима
у Србији било дозвољено да конкуришу на процењени износ од 1,5 милиона динара са
ПДВ-ом.
Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2019.годину.
На предлог председник Скупштине, Скупштина је са 26 гласова ''за'' и 5 гласова
''против'', донела одлуку да се пауза прописан Пословником, одржи након расправе о
последња два Програма јавних предузећа која су на дневном реду.
XII
Одборник Ђорђе Милићевић је поводом одлуке да се одложи пауза поставио
питање председнику Скупштине је ли заиста сматра да су директори важнији од одборника
или руководство има жељу да ради без опозиције, иако су само два одборника опозиције
присутна на седници.
Председник Скупштине је истакао да је имао намеру само да Скупштина буде
конструктивнија, да ради брже и ефикасније.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2019. годину.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Посебан програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2019. годину.
XIII
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за 2019. годину.
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Посебан програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за 2019. годину.
(Пауза)
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XIV
Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о локалним
комуналним таксама и истакао да се она доноси у складу са новим Законом о накнадама за
коришћење јавних добара, који се примењују од 01.01.2019.године. Истакао је да се
суштински ништа не мења, сем тога да је уместо до сада предвиђених седам локалних
такси, сада се предвиђају три и то такса за истицање фирме на пословном простору, такса
за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина и као треће држање средстава за игру – забавне игре. Навео је и да су таксе
прописане у износу који је далеко мањи него што је то законом дозвољено.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о локалним
комуналним таксама.
XV
Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о накнадама
за коришћење јавних површина и истакао да се и ова одлука доноси у складу са Законом о
накнадама за коришћење јавних добара, и да је део који је раније био обухваћен Одлуком о
локалним комуналним таксама, сада издвојен у ову одлуку. Предметном одлуком су
обухваћење накнаде за коришћење јавних површина у пословне и друге сврхе, осим за
продају штампе књига и других публикација, продаја старих уметничких заната и домаће
радиности, накнаде за коришћење јавне површине приликом оглашавања и накнада за
коришћење јавних површина приликом заузећа грађевинским материјалом. Навео је да су
и ове накнаде знатно мање од законског лимита и да ће се у наредној години вероватно
припремити одлука о оглашавању која ће додатно уредити ову област.
Одборник Зоран Плећевић је поставио питање у вези тарифног броја 2, који се
односи на оглашавање на стубовима, зградама и слично, како се и на који начин
обрачунава та накнада, да ли се наплаћује по квадрату заузете површине или на неки други
начин.
Миодраг Петковић, члан Градског већа је објаснио да ће се одлуком о оглашавању
ближе уредити стандарди, а у вези рекламних паноа истакао је да се они обрачунавају на
дневном нивоу према површини.
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о накнадама за
коришћење јавних површина.
XVI
Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке којом се
неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ужица, за сврху утврђивања
основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно, односно у
шумско земљиште. Објаснио је да је новим изменама и допунама Закона о порезима на
имовину, дата могућност локалним самоуправама да грађевинско земљиште које се
искључиво користи за гајење биљака, садног материјала и шума, може разврстати у
пољопривредно земљиште за сврху утврђивања основице за порез на имовину, што је Град
управо и предвидео предложеном одлуком.
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Одборник Љубодраг Ђурђић је нагласио да ће ОГ СПС-ЈС-АС подржати овај
предлог и поставио питање шта се дешава са пашњацима обзиром да нису поменути у
Одлуци?
Одборник Зоран Плећевић је истакао да постоји бојазан да ће неки људи на
територији Града, сада засадити неко дрво да би за грађевинско земљиште, плаћали порез
као за пољопривредно.
Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да ће све остале недоумице
решити кроз Правилник чије се доношење очекује ових дана.
Зоран Деспић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско
правне послове је објаснио да у оквиру ГУП-а постоји грађевинско земљиште које је по
намени парк, шума и заштитно зеленило и у тим деловима је забрањена градња. Па ће се
овим решити и та ситуација да људи у тим појасевима, где је забрањена градња не плаћају
порез на грађевинско земљиште.
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке којом се неизграђено
грађевинско земљиште на територији града Ужица, за сврху утврђивања основице пореза
на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
XVII
Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је дао уводно образложење Предлога
одлуке о образовању комисије за вршење контроле имена порекла ''Злакуса'' и истакао да је
формирање овакве комисије неопходно како би се вршила производа аутентичне
лончарије. Нагласио је да ће се Комисију именовати градоначелник, а у њен састав ће ући
представници Града, Удружења лончара ''Злакуса'', РРА ''Златибор'', Народног музеја
Ужице и Отвореног музеја Старо село Сирогојно. Истакао је да је ово почетак заштите
производа из Злакусе како би ови производи били препознатљиви код Завода за
интелектуалну својину.
Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање зашто Скупштина доноси овакву
Одлуку и истакао да није сигуран колико су компетентни предложени чланови да оцењују
квалитет ових производа, посебно представници РРА ''Златибор'' и Старог села Сирогојно.
Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је објаснио да је оваква одлука потреба
како би се производи злакушке лончарије заштитили код Завода за интелектуалну својину
и да је овакав предло о образовању Комисије дошао од Народног музеја у Београду.
Истакао је да је и лично имао дилему да ли треба да Одлука иде на Скупштини или је
довољно само на Градско веће, али да су стручне службе сматрале да је ипак потребно
овакву одлуку усвојити на Скупштини.
Немања Нешић, заменик градоначелника је истакао да је његов предлог био да се у
комисији нађе и један представник РРА ''Златибор'' јер се ова институција кроз два
донаторска програма већ бавила заштитом географског порекла и процесом заштите
интелектуалне својине.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да разуме аргументе заменика
градоначелника, али сматра да је то и Градско веће могло предложити кандидата из РРА, а
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не да ова институција буде предлагач. Истакао је да и даље не разуме зашто Одлуку мора
да донесе Скупштина и на који се члан закона позива.
Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је истакао да су у преамбули одлуке већ
наведени чланови Закона о ознакама географског порекла и Правилника о садржини за
регистровање ознака географског порекла и садржини захтева за признавање овлашћеног
корисника ознака географског порекла.
Председник Скупштине је додао да је по Статуту града Ужица Скупштина
овлашћена да доноси одређене одлуке о формирању комисија из разних области.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о образовању комисије
за вршење контроле имена порекла ''Злакуса''.
XVIII
Зоран Деспић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско
правне послове је дао уводно образложење предлога Одлуке о изради Плана детаљне
регулације ''Гробље Доварје'' у Ужицу и истакао да је првенствени циљ израде Плана
сагледавање могућности за проширење гробља, уређивање постојеће ситуације на терену и
постављање регулационих грађевинских линија за објекте јавне намене.
Председник Скупштине је информисао Скупштину да је одређен број грађана,
углавном из улице Ристе Тешића, поднео петицију којом се изражава забринутост грађана
у вези проширења гробља. Објаснио је да је и на састанку са грађанима, подносиоцима
петиције, коме су присуствовали и председник Скупштине и начелник Деспић, истакнуто
да ће грађани путем јавног увида моћи да дају своје примедбе, предлоге и сугестије и да се
данас доноси ослука о присупању изради овог Плана, а не о његовом доношењу. Нагласио
је да је петицију против проширења гробља на Доварју потписало преко 300 грађана и
упознао одборнике са садржајем петиције.
Одборник Марко Ристовски је подржао петицију грађана и истакао да је потпуно
нелогично да се шири градско гробље које се налази у центру града. Нагласио је да би
разумео да нема могућности да се гробље измести ван центра, али да се оваквим
проширењем само сече још већи број стабала, а не пошумљавају се нова, а све то води ка
еколошком проблему и утиче на квалитет ваздуха.
Немања Нешић, заменик градоначелника је истакао да се често дешава да се оваква
питања користе за скупљање политичких поена и објаснио да се ради о томе да се донесе
одлука о приступању изради Плана и да тек следи разматрање шта ће се радити са том
локацијом, а не да доношење ове одлуке априори значи ''узети моторке у руке и сећи
дрвеће''. Нагласио је да није нормално да у улици Доварје живе људи који су окружени
гробљем без јасних граница. Подсетио је да је гробље на Доварју у периоду када је почело
да се користи за ту намену и било на периферији града, али се временом тај део града
населио и сада постоји једна неуређена ситуација. Поводом петиције грађана из улице
Ристе Тешића истакао је да та улица и јесте најспорнија, али да Град сигурно неће ићи у
том смеру да се не направи неки заштитни појас и да се угрози било какав животни
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комфор људи који живе у тој улици. Сматра да је у реду што се одређени број грађана
буни и да они имају легитимно право на то, али да треба прво сагледати чињенице,
саслушати струку, узети у разматрање и предлог урбаниста, али и примедбе становништва
које ту живи и онда наћи најадекватније решење.
Одборник Марко Ристовски је истакао да његов говор нити је био политички нити
има разлога да скупља политичке поене већ је изнео лично убеђење као грађанин овог
града да је свака дефорестација без пошумљавања непотребна и неоправдана.
Немања Нешић, заменик градоначелника се извинуо одборнику Ристовском и
истакао да када је поменуо политичке поене није мислио на њега већ на иницијативни
одбор Здраве Србије. Навео је да није имао податак да се исече десет дрвећа а посади само
два и сматра сасвим легитимним борбу да се бар задржи постојећи шумски фонд.
Одборник Саша Милошевић је истакао да подржава петицију грађана из улице
Ристе Тешића и истакао да је и сам против проширења гробља на Доварју. Навео је да у тој
улици постоји комплекс од 4-5 зграда које немају решено питање паркирања, а
проширењем гробља, проблем са закрчењем у улици би био још већи.
Председник Скупштине је истакао да треба да се уреди питање гробља на Доварју и
да се у договору са грађанима донесе најбоља могућа одлука која ће бити од користи
свима.
Скупштина је са 31 гласом ''за'' и 4 гласа ''против'' усвојила Предлог Одлуке о
изради Плана детаљне регулације''Гробље Доварје'' у Ужицу.
XIX
Након образложења које је дала Гордана Урошевић, в.д.начелника Градске управе
за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Скупштина је са 35
гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке број I 463-121/11 oд
01.11. 2011. године која се односи на пренос права јавне својине касарне “ IV Пук” на град
Ужице.
XX
Гордана Урошевић, в.д.начелника Градске управе за послове органа града, општу
управу и друштвене делатности, образложила је Предлог одлуке о прибављању у јавну
својину града Ужица водовода ''Рибашевина'' у Рибашевини. Истакла је да се одлука
доноси у складу са Законом о јавној својини и да је у општем интересу да овај водовод
пређе у своји Града, обзиром да се са њега водом снабдева велики број грађана МЗ
Рибашевина, као и школа у Рибашевини, амбуланта и други објекти.
Одборник Милош Панић је истакао да ће ОГ СПС-ЈС-АС са задовољством
подржати ову одлуку. Подсетио је да је још 2015.године комунални инспектор наложио да
се водоводи у месним заједницама организују на начин прописан законом и истакао да о
њима мора бригу водити Град. Нагласио је да се његова одборничка група зато и залаже да
ЈКП ''Водовод'' преузме газдовање над њима, како би се грађаним акоји живе у тим месним
заједницама обезбедило адекватно снабдевање водом. Затражио је да Градско веће за
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следећу Скупштину припреми информацију о активностима које су од 2015.године
спроведене по питању преузимања водовода по месним заједницама од стране града.
Одборник Милан Конатар је подржао предлог одлуке и истакао да ће се овим
решити веома важно питање квалитетног снабдевања водом становника месне заједнице
Рибашевина.
Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о прибављању у јавну
својину града Ужица водовода ''Рибашевина'' у Рибашевини.
XXI
Након образложења које је дала Слађана Митровић, секретар Комисије за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице, Скупштина је са 35 гласова ''за''
усвојила Предлог решења о именовању директора ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице, којим
се за директора ЈП ''Аеродром Поникве'' именује Славиша Димитријевић, на период од 4
године, након спроведеног јавног конкурса.
XXII
Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о именовању члана
Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице.
***
Након завршетка рада по дневном реду, председник Скупштине је у име Савета за
родну равноправност позвао одборнике и јавност да посете Базар рукотворина, који ће се
одржати у суботу 29. децембра 2018.године, у периоду од 11,00 – 18,00 часова у
просторијама Градског културног центра.
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
1. Одборник Ђорђе Милићевић је замолио да му се достави списак о коришћењу
годишњег одмора за све чланове Градског већа у периоду 2017-2018.година.
Одборник Радивоје Папић је испред ОГ СНС честитао свим суграђанима Нову
годину и пожелео добро здравље, економску стабилност и личну и породичну срећу.
Председник Скупштине је у име Скупштине града, у своје лично име, име заменика
председника Скупштине и секретара Скупштине свим грађанима Ужица пожелео срећну
нову 2019. годину, пуно успеха, среће и здравља, а одборницима се захвалио на
конструктивном раду и фер атмосфери у којој је Скупштина града радила у 2018.години.
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