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ЗАПИСНИК 

А 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

а 29. маја 2019. године у Великој сали

давао Бранислав Митровић, председник С

рисуствује 47 одборника и да постоји 

уствују седници пријавили су одборници: 

овић Радивојевић и Неђо Јовановић. 

ици Скупштине најавили су одборници Д

суствовали одборници: Драган Бабић, М

лав Ивановић, Борица Јовановић, Љубинк

ћ, Јелена Радовић, Марија Савић, Јелена 

дборника присуствовали: градоначелник Т

Иван Станисављевић, чланови Градског 

и установа чији се материјали разматрају

ања. 

ине је предложио дневни ред као у позиву 

 Пајовић је предложио да се као 1. та

ије којом ће Скупштина града Ужица од п

затражити да се створе фер услови за д

ће изменити изборне законе и створити м

странака. 

 

и града Ужица са 

Скупштине града и 

кворум за рад и 

Марко Ристовски, 

Дејан Јовановић и 

Милош Божовић, 

ка Крвавац, Јован 

 Сладоје, Мирјана 

Тихомир Петковић, 

 већа, начелници 

у и представници 

за седницу. 

ачка дневног реда 

председника Владе 

демократске и фер 

медијске услове за 



2 

 

Одборник Ђорђе Милићевић је предложио да се као тачка дневног реда 

разматра: Укидање института ''Одборничка питања''.  Објаснио је да не види сврху 

постојања тог института јер је на његово одборничко питање да му се достави списак 

запослених у јавним службама који нису радили одређени дан, тражено мишљење 

Повереника. Иако Повереник не даје саветодавна мишљења из дописа, по његовом 

тумачењу и по тумачењу неких правника, може видети да не постоји законско 

ограничење да се доставе ти подаци, али ипак му подаци нису достављени. Зато сматра 

да овај институт више не треба да постоји. 

Председник Скупштине је истакао да предлог одборника Пајовића не може 

ставити на гласање јер није у складу са чланом 62. Пословника Скупштине, јер не 

постоји предлог Декларације нити се о томе говорило на састанку председника 

одборничких група како би се припремио предлог Декларације. Поводом предлога 

одборника Милићевића, истакао је да је скупштинска служба доставила одборнику 

Милићевићу мишљење Повереника из кога се недвосмислено види и даје јасан одговор 

на његово питање. 

Одборник Слободан Пајовић је поводом дискусије председника Скупштине да 

нешто не може да стави на дневни ред истакао да по Закону и Статуту, председавајући 

се не пита да ли нешто може да стави на дневни ред већ одборник предлаже а 

Скупштина гласа и одлучује о томе. Затражио је и да се Скупштина изјасни о повреди 

Пословника од стране председника Скупштине, пре него што буде гласала о 

утврђивању дневног реда. 

Председник Скупштине је истакао да управо инсистира на поштовању 

Пословника и поновио да у дневни ред не може да уврсти нешто што није у складу са 

чланом 62. Пословника Скупштине града као ни да на састанку председника 

одборничких група није овакав предлог изнет како би био припремљен у складу са 

Пословником. 

Одборник Слободан Пајовић је нагласио да је председник Скупштине прекршио 

члан 62. Пословника и све остале чланове. Истиче да председник не може да одлучује 

шта ће бити на дневном реду већ да о томе одлуку може донети само Скупштина. 

Истакао је да нигде у Пословнику не постоји обавеза да се долази на састанке 

председника одборничких група, као ни да се тада предлажу тачке дневног реда.  

Председник Скупштине је цитирао члан 62. став 3. Пословника који прописује 

''предлог општег акта подноси се у облику у ком се доноси и мора бити образложен''. 

Нагласио је да Скупштина нема декларацију као ни образложење исте, нити је поднета 

у захтеваној форми.  

Обзиром да одборник није био задовољан објашњењем председника Скупштине, 

председник је ставио на гласање ''повреду Пословника''. 

Скупштина је изгласала да Пословник није повређен јер се ''за'' изјаснило 8, а 

''против'' 32 одборника. 

Скупштина није усвојила предлог одборника Ђорђа Милићевића да се на дневни 

ред уврсти тачка – Укидање института ''Одборничка питања'',  јер се ''за'' изјаснило 4, 

а ''против'' 29 одборника. 

Скупштина је са 33 гласа ''за'' и 3 гласа ''против’’ усвојила дневни ред у 

целини. 
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ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. 

ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2019. – 31.03.2019.ГОДИНЕ 

 

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 

2019.ГОДИНУ 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ 

ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ГРАДА УЖИЦА 

 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА 

''МЕЂАЈ'' 

 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
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I 

 Председник Скупштине је истакао да је Администартивно мандатна комисија  на 

седници одржаној 20.05.2019. године, разматрала Уверења Изборне комисије града 

Ужица и предложила Скупштини да потврди мандате одборницима Милану Мурићу и 

Антонини Златић са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује''. 

 Скупштина је са 37 гласова ''за'' потврдила мандате одборницима Милану 

Мурићу и Антонини Златића. 

Одборници су положили и потписали заклетву. 

 

II 

 Председник Скупштине је упознао одборнике да је Комисија за буџет и 

финансије на седници одржаној 27.05.2019.године, разматрала и једногласно са четири 

гласа ''за'' прихватила Предлог одлуке о завршном рачуну града Ужица за 2018.годину 

са Извештајем Државне ревизорске институције. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа дао је уводно образложење Предлога 

одлуке о завршном рачуну и истакао да је ревизију консолидованих рачуна града 

Ужица у 2018. години вршила Државна ревизорска институција. Нагласио је да је у 

2018. години почетни буџет града био 2 милијарде и 750 милиона, који је у јуну месецу 

ребалансом повећан за 120 милиона динара, а у октобру месецу за још 80 милиона 

динара, тако да је на крају 2018.години укупан буџет града Ужица износио 2 милијарде 

950 милиона динара. Навео је да су приходи остварени у износу од 95,6%, док су 

расходи остварени на нивоу 92%, што је реално и добро извршење буџета. Након 

детаљног образлагања реализације буџета у 2018.години по ставкама, објаснио је и 

реализацију буџетских средстава по директним и индиректним корисницима наводећи 

најзначајније пројекте реализоване у 2018.години. Истакао је да је резиме завршног 

рачуна буџета града Ужица за 2018.годину, да су планирани циљеви остварени, да су у 

укупном броју урађени и више него што је буџетом планирано јер су неки пројекти 

потпуно или делимично финансирани из буџета Републике, надлежних министарстава, 

Путева Србије итд. Поновио је да је овакав буџет највећи до сада у реалном износу и да 

град полако смањује кредитну задуженост. 

Одборник Радивоје Папић је нагласио да град Ужице под хитно треба да 

реализује примедбу ДРИ којa се односи на упис права јавне својине у катастар 

непокретности за 12 грађевинских парцела, 261 парцелу шумског земљишта и 1630 

парцела под објектима, као и још 616 осталих парцела. Поводом Извештаја ДРИ за 

Народни музеј у Ужицу навео је да је једна књига Историја Титовог Ужица коштала 

343 хиљаде, а да је опет штампана књига Историја Титовог Ужица за коју намену је 

утрошено 270 хиљада динара. Нагласио је да је ако је већ штампана друга књига она 

требала да буде допуњена и да је требала да носи назив Историја Ужица. Тражио је да 

му директор Народног музеја достави спецификацију за штампање каталога за Спомен 

собу Петра Бојовића који је коштао 246 хиљада динара. 

Одборник Слободан Кузмановић је истакао да је локална самоуправа у 2018. 

години радила боље него претходне године о чему сведочи и чињеница да је у 

Извештају ДРИ за 2017. годину било 29 препорука а у Извештају за 2017. годину, око 
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10 препорука. Сматра да се мора и још боље радити и да се не сме доћи у ситуацију да 

се и наредне године појављују грешке на које су већ из ДРИ указивали, па да опет 

имамо препоруке и мере по свим приоритетима. Затражио је објашњење од 

градоначелника како је интерним ревизорима увећан коефицијент и исплаћено 160 

хиљада динара више него што је дозвољено чланом 4 / 5.Уредбе о коефицијентима за 

исплату плата именованих, постављених лица и запослених у држвним органима, и то 

управо оним лицима која треба да контролишу финансије Града. 

Одборник Александар Милић је предложио да се следећим ребалансом предвиди 

позиција за младе и омладинске програме као и да се средства за те намене која сада 

износе око милион динара, повећају. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа се сложио са дискусијама одборника али 

истакао да треба бити искрен и реалан и да када се ради о упису имовине односно права 

јавне својине града Ужица, то није проблем који се појавио 2017. или 2018. године и да 

тај проблем нема само Ужице већ цела Србија. Објаснио је да те парцеле нису нигде 

нестале, нити неком поклоњене већ да се све налазе у одређеним помоћним 

евиденцијама како код управе тако и код индиректних корисника буџета града Ужица. 

Поводом препорука по приоритетима истакао је да се углавном ради о препорукама 

које се односе на одређена књижења и предлоге на којим позицијаме би требало 

књижити одређене ставке. Поводом препорука које су биле у вези плата истакао је да 

ће се по тим препорукама сигурно поступити и исправирти настала грешка. У вези 

питања одборника Папића навео је да ће му бити достављена спецификација коју је 

тражио и да ако постоји дилема у вези тога, о томе се мора дискутовати. 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' и 2 гласа ''против''  усвојила Предлог одлуке 

о завршном рачуну града Ужица за 2018.годину са Извештајем Државне ревизорске 

институције. 

 

III 

 Председник Скупштине је поводом разматрања Извештаја о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице за период 01.01.2019 – 31.03.2019. године, 

истакао да је у Извештају, у делу који се односи на ЈКП ''Биоктош'' на страни 7, 

исправљена грешка у датуму где уместо ''у периоду од 01. 01 - 31. 12. 2018. године, 

треба да стоји ''01. 01 - 31. 03. 2019. године''. 

 Драгољуб Костић, члан Градског већа је објаснио да је изменама Закона о 

локалној самоуправи уведен нови круг деловања Градског већа, па је одредбама тог 

закона прописано да је Градско веће дужно да тромесечно извештава Скупштину града 

о пословању јавних предузећа чији је оснивач град Ужице. Из тих разлога по први пут 

се на Скупштини разматра Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град 

Ужице за период 01. 01. 2019 – 31. 03. 2019. године. Нагласио је да је до сада он 

разматран на седницама Већа, али да ће у будуће након већа квартални извештаји о 

раду јавних предузећа односно о реализацији планираних активности бити и на 

седницама Скупштине града. Истакао је да је чињеница да јавна предузећа послују по 

различитим критеријумима и у различитим условима и да тромесечни пресек није 
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реалан у односу на то какав се Извештај о раду за целу годину очекује. Објаснио је да 

нпр. Градска топлана Ужице као једно стабилно предузеће, у прва три месеца исказује 

велики губитак у износу око 50 милиона динара, али да је то из разлога што у том 

периоду ово Предузеће има највише губитака, што због набавке енергената што због 

самог одржавања система за испоруку топлотне енергије. Поред ЈКП ''Градска топлана 

Ужице'' у прва три месеца, губитак су исказали и ЈКП ''Водовод'', ЈКП ''Дубоко'' и ЈП 

''Стан''. Иако су исказани губици у овом периоду, нагласио је да је чињеница да су сва 

јавна предузећа чији је оснивач град Ужице ликвидна, што значи да ниједан дан не 

касне ни плате запосленима ни испуњење обавеза према добављачима. Нагласио је да је 

Градска управа за инфраструктуру и развој – Одељење за привреду, дало неколико 

препорука како да се побољша рад јавних предузећа, посебно код оних који су исказали 

губитак. Препоручио је директорима да крену у реализације предложених мера од 

стране Градске управе и сматра да ће до краја године, а можда и у ранијим пресецима 

стања резултат пословања бити знатно бољи у односу на садашњи пресек. Поводом 

кредитног задужења истакао је да на дан 31. марта 2019. године, кредитно задужење 

има ЈКП ''Биоктош'' који користи средства за изградњу и реконструкцију Зелене пијаце 

у Ужицу и ЈКП ''Градска топлана Ужице'' које кредитна средства користи за набавку 

енергената.  

 Одборник Радиша Марјановић је истакао да иако је законска обавеза да се 

квартални извештаји о раду јавних предузећа достављају Скупштини, личног је 

мишљења да је требало изоставити први квартал и да би евентуално шестомесечни и 

деветомесечни извештај било реалније достављати одборницима. Похвалио је 

обрађивача Извештаја и истакао да је у материјалу дата лепа и сажета слика о 

пословању јавних предузећа. Није се сложио са формулацијом закључка Градске 

управе у вези оспособљавања запослених у складу са одговарајућим индикаторима. 

Сматра да ако је већ предложена оваква мера, Градско веће или Градска управа би 

требала јасно и прецизно да каже који су то индикатори, како би у свим предузећима 

могло да се поступа униформно. Поводом наплате потраживања подсетио је да скоро 

сва јавна предузећа наплату врше преко СОН-а а у вези препоруке ''да се инвестиције 

боље планирају'' истакао је да се инвестиције морају планирати а да ли ће оне бити 

реализоване зависи од већег броја фактора, расположивих средстава, пословања итд. 

Нагласио је да је личног мишљења као и испред ОГ СПС - ЈС –АС, да Извештај треба 

прихватити. Поставио је питање за у вези пословних расхода, да ли је урачуната 

амортизација? 

 Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице за период 01. 01. 2019 – 31. 03. 2019. године. 

 

IV 

 Момир Миловановић, директор ЈКП ''Дубоко'' је образложио Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП '''Дубоко'' за 2019. године и истакао да је промене условило 

повећање помешаног отпада са територије Ивањице, што је условило повећање прихода 

депоновања у укупном износу од 4.125.600,00 динара. Други разлог је промењена 

систематизација радних места приликом чега су одређена места укинута, па је изменом 
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програма потребно предвидети средства за исплату запослених који су проглашени 

технолошким вишком. Нагласио је да измењеним Програмом пословања, Предузеће у 

2019. години планира уместо губитка, добит у износу од 1 милиона 564 хиљаде и 121 

динара. 

 

 Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2019.годину. 

 

V  

 Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија је 

Скупштини града поднео извештај о раду ове установе у 2018. години. Као најважније 

активности у претходној години навео је изградњу зип-лајна на Старом граду, што је 

један од начина употпуњавања туристичког садржаја Старог града. Навео је и 

сређивање кањона Ђетиње и набавку кајака. Истакао је да је поред свих редовних 

сајмова Установа имала и сајам у Будимпешти и Трсту, а нагласио је и да је 

туристичкој регији западне Србије у 2018. години приступила и општина Лучани, док је 

почетком 2019. године то учинио и град Чачак, што значи да сада Регију чини укупно 

12 општина. 

 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Извештај о раду Туристичке 

организације регије Западна Србија за 2018. годину. 

 

VI 

 Гордана Урошевић в.д начелника Градске управе за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности, је образложила захтев Дејана Вељовића из Ужица који 

оснива привредно друштво, да добије сагласност да у називу свог предузећа постоји и 

назив града Ужица, тако да се Предузеће зове ''Турбо сервис Ужице''. 

 

Скупштине је са 37 гласова ''за'' дала сагласност односно донела Одлуку о 

давању сагласности на употребу имена града Ужица. 

 

VII 

 Драгољуб Костић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о изградњи 

коловског постројења ''Међај''. Истакао је да је основни разлог приступању изградњи 

ове котларнице, лоше стање котларнице која се налази у улици Димитрија Туцовића, у 

блоку ''Златибор'', која снадбева око 120 хиљада квадратних метара простора односно 

око 2 000 становника града Ужица, топлотном енергијом. Изградњом нове котларнице, 

ова котларница, која је једна од најстаријих у граду и која је у веома лошем техничком 

стању моћи ће да буде стављена ван функције. Истакао је да је процењена вредност 

инвестиције око 5 милиона евра а да ће извори средстава бити различити, од буџета 

града, преко средстава Предузећа, донација, средстава министарстава итд. 

 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изградњи 

котловског постројења ''Међај''. 
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VIII 

Након образложења које је дао председник Скупштине, Скупштина је са 35 

гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању назива улица 

и других делова насељених места на територији града Ужица. 

 

IX 

 Слађана Митровић, заменик секретара Скупштине образложила је предлог 

Решења о образовању Комисије за формирање листе кандидата за чланове Надзорног 

одбора јавних предузећа. Истакла је да се ради о још једном акту који се доноси на 

основу Локалног антикорпцијског плана града Ужица. Навела је да су предложени 

кандидати за чланове ове комисије Милоје Марић, начелник Градске управе за 

инфраструктуру и развој, који је предложен за председника, Гордана Урошевић, вд 

начелник Градске управе за послове ограна града и Милица Лекић Спасојевић, 

руководилац Одељења које се бави пословима јавних предузећа. 

Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да не разуме зашто је у Решењу 

предвиђено да мандат комисије траје четири године већ сматра да би мандат требао да 

траје док траје мандат Скупштине.  

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог Решења о образовању 

Комисије за формирање листе кандидата за чланове Надзорног одбора јавних 

предузећа. 

 

X 

Након образложења које је дао председник Скупштине, Скупштина је са 35 

гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и именовању председника 

Комисије за представке и притужбе, којим је разрешен Иван Станисављеввић а 

именована Антонина Златић. 

 

XI 

Након образложења које је дао председник Скупштине, Скупштина је са 35 

гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и именовању једног члана 

Комисије за друштвене делатности, којим је разрешена Гордана Скакавац а именован 

Михаило Балабан. 

 

XII 

Након образложења које је дао председник Скупштине, Скупштина је са 34 

гласа ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и именовању једног члана Комисије 

за пољопривреду, којим је разрешен Љубодраг Ђурђић а именована Биљана Грујичић. 

 

 Председавајући је констатовао да је завршен рад по дневном реду. 
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ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Ђорђе Милићевић је затражио да му сва јавна предузећа и 

установе доставе: 

- списак радника (јавна предузећа, јавне установе и градске управе)  који су 

били на послу 17. јануар и 19.априла 2019.године, 

- списак радника (јавна предузећа, јавне установе и градске управе)  који су 

17. јануара и 19. априла 2019.године користили годишњи одмор, 

- списак радника (јавна предузећа, јавне установе и градске управе)  који су 

17. јануара и 19. априла 2019.године  користили слободне дане, 

- списак радника (јавна предузећа, јавне установе и градске управе)  који су 

17. јануара и 19. априла 2019.године користили боловање. 

 

2. Одборник Милош Панић је поновио питање које је поставио на 25.седници 

Супштине а то је да ли је имовина неуспешно приватизованих предузећа 

обухваћена порезом на имовину. 

 

 

Председавајући је закључио седницу. 

 

 ЗАМЕНИК 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     Слађана Митровић      Бранислав Митровић 


