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Седница је одржана

почетком у 10,00 часова. 

Седницом је председ

констатовао да седници пр

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да при

Шиљковић, Даница Марић

Милина Матић и Милош Бо

Седници нису прис

Предраг Гавовић и Слободан

Седници су поред о

Станисављевић, чланови Гр

предузећа чији се мате

информисања. 

Председник Скупшти

Петковић оправдано одсута

Европске уније у Републи

европске интеграције Јадра

заштиту животне средине Др

Председник Скупшти

допунама дневног реда које 

 

 Да се у оквиру 12. тач

 

- Предлог решења о 

ОШ ''Богосав Јанко

 

 и да се као 13. тачка 

- Предлог решења о и

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

ЗАПИСНИК 

А 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

а 25. јуна 2019. године у Великој сали

давао Бранислав Митровић, председник С

рисуствује 54 одборника и да постоји 

исуствују седници пријавили су одбор

, Војислава Кнежевић, Неђо Јовановић, 

ожовић. 

суствовали одборници: Драган Бабић, 

н Пајовић. 

одборника присуствовали: заменик град

радског већа, начелници градских управа, 

еријали разматрају и представници 

ине је обавестио одборнике да је градон

ан са седнице због посете граду Ужицу, 

ици Србији, амбасадора Сема Фабрициј

анке Јоксимовић и државног секретара 

рагана Јеремића. 

ине је предложио дневни ред као у пози

 су одборницима достављене 24.06.2019.го

чке предложеног дневног реда разматра и 

 разрешењу и именовању два члана Ш

овић'' Кремна 

 дневног реда разматра  

именовању Надзорног одбора ЈКП ''Дубо

 

и града Ужица са 

Скупштине града и 

кворум за рад и 

рници: Слободан 

 Вук Мијаиловић, 

Јован Марковић, 

доначелника Иван 

, директори јавних 

средстава јавног 

начелник Тихомир 

 шефа Делегације 

ја, министарке за 

 Министарства за 

иву за седницу са 

одине и то: 

 

Школског одбора 

око'' Ужице 
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Одборник Владан Виријевић је предложио да се са дневног реда повуче 5. тачка 

– Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки орагнизациони облик у систему града Ужица за 2019. 

годину. Сматра да је опет у питању страначко запошљавање о коме се и раније 

говорило на Скупштини и говорило да томе треба да се стане на пут. Сматра да у скоро 

свакој установи у јавном сектору постоји вишак запослених а да се руководство опет 

определило да повећава број запослених и то првенствено да се тражи седам нових 

запослених у нову установу која се оснива а због чијег оснивања седам – осам људи у 

Дому Петар Радовановић остаје без посла. Обзиром да се запослени из Дома не 

запошљавају у нову установу већ се запошљавају страначки кадрови, сматра да одлуку 

треба скинути са дневног реда. 

Одборник Иван Филиповић предложио је да се дневни ред допуни тачком: 

Предлог закључка који би се упутио председнику Србије и премијерки, а којим би се 

покренула иницијатива за стварање фер и поштених избора. Предлаже да Скупштина 

приступи формирању Комисије из редова одборника која ће осмислити текст 

иницијативе којом ће се тражити и демократизација медија и да се стане са диктатуром 

у Србији. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила предлог да сe у оквиру 12. тачке 

дневног реда разматра Предлог решења о разрешењу и именовању два члана  Школског 

одбора ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила предлог да се као 13. тачка дневног 

реда разматра - Предлог решења о именовању Надзорног одбора ЈКП ''Дубоко'' Ужице. 

Скупштина није усвојила предлог одборника Владана Виријевића да се са 

дневног реда скине 5. тачка и то: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време за сваки орагнизациони облик у 

систему града Ужица за 2019. годину, јер се ''за'' изјаснило 8 одборника а ''против'' 

је гласало 39 одборника. 

Скупштина није усвојила предлог одборника Ивана Филиповић да се на дневни 

ред уврсти тачка: Доношење решења о формирању Комисије која ће формирати 

закључке и упутити захтев председнику Републике да се створе фер и поштени услови 

за поштене медије и спровођење фер избора, јер се ''за'' изјаснило 10 одборника а 

против је било 39 одборника. 

 Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 1 гласом ''против'' усвојила дневни ред у 

целини. 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА 

ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ 

 

4. ОДЛУКA О УСЛОВИМА ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НА ПОВРШИНАМА 

ПЛАНИРАНИМ ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ 
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5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 

2019.ГОДИНУ 

 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

УЖИЦА 

 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''КРЧАГОВО'' НА ЛОКАЛИТЕТУ РАДНЕ 

ЗОНЕ КРЧАГОВО 

 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП У 2019. ГОДИНИ 

 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

 

11.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

СКУПШТИНЕ АД ''УЖИЦЕ ГАС'' 

 

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

- Музичке школе (из реда родитеља) 

- Економске школе (из реда оснивача) 

- ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни (из реда оснивача) 

- ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна (из реда оснивача и родитеља) 

 

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

''ДУБОКО'' УЖИЦЕ 

 

I  

 Зоран Шибалић, директор ЈКП ''Градска топлана Ужице'' је образложио измене и 

допуне Програма пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' за 2019. годину. Истакао је 

да се измена програма врши због великих ремонта који се раде на топлотним 

системима. 

 Одборник Слободан Кузмановић је поставио питање да ли је неопходно да се 

запошљава нови радник у ЈКП ''Градска топлана Ужице'' и да ли је могуће да послове 
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обавља неко од постојећег кадра како се не би повећавао број запослених у јавном 

сектору. 

 Директор Зоран Шибалић је истакао да ЈКП ''Градска топлана'' има велики 

проблем са кадровима и да је доста запослених отишло у инвалидску пензију а између 

осталих да је скоро отишао и један монтер у инвалидску пензију. Објаснио је да је 

највећи дефицит  запослених управо у монтерима и електричарима. 

 Одборник Слободан Кузмановић је поставио питање директору да ли се заиста 

ради о пријему неког непосредног извршиоца или се прима нови радник у 

администрацију? Слаже се са пријемом непосредних извршилаца и истиче да проблем 

недостатка тог кадра постоји и у другим фирмама, посебно у ЈКП ''Нискоградња'', али 

такође сматра да у администрацији има велики број људи који су вишак. 

Директор Зоран Шибалић је одговорио да досадашњи шеф производње иде у 

пензију, да се на његово место пребацује један од запослених, а да на то место мора да 

се прими нови запослени који ће радити на пословима система за мерење и плаћање по 

утрошку. 

Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' за 

2019. годину. 

 

II 

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

општу управу и друштвене делатности је образложила Статут Градског центра за 

услуге социјалне заштите.  

Одборник Радиша Марјановић је истакао да се из самог текста Статута види 

оправданост и целисходност оснивања овакве једне установе. Кориговао је себе у делу 

који се односио на претходну седницу и на дисусију у вези Одлуке о оснивању Центра 

за услуге социјалне заштите.  Навео је да је тада рекао да има информације да ће сви 

запослени остати на списку запослених код Министарства просвете, али да су га звали 

одређени људи после те седнице и рекли да нема добре информације. Објаснили су да 

је дошло до ''преливања'' одређених људи из пресвете у социјалу и обрнуто и да управо 

ту леже корени незадовољства одређених запослених. Извинуо се, због своје дискусије, 

свима које је негирао, али сматра да нема потребе за незадовљством имајући у виду да 

је држава послодавац и једнима и другима. Нагласио је да ће ОГ СПС – ЈС – АС 

подржати доношење Статута Градског центра за услуге социјалне заштите. 

Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да нико није ни на претходној седници 

оспоравао оснивање Центра за услуге социјалне заштите већ да су управо хтели да се 

разјасне питања о којима је и одборник Марјановић коментарисао. И даље сматра да је 

све урађено на начин на који није требало да буде урађено и да се много боље могло 

све урадити уз више разговора са запосленима, транспарентније и квалитетније. 

Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Статут Градског центра за услуге социјалне заштите. 
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III 

 Председник Скупштине је навео да је јавна расправа поводом Предлога одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о градском водоводу одржана 12.06.2019. године у 

Великој сали Градске куће а да је Извештај о спроведеној јавној расправи достављен уз 

Предлог одлуке. 

 Драгољуб Костић, члан Градског већа је дао уводно образложење Предлога 

одлуке и истакао да је Градско веће на седници одржаној 17. 06. 2019. године утврдило 

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу. Нагласио је да је 

суштина измена у томе што се сада омогућава да новоизграђени објекти односно 

објекти за становање, као и пословни простори који ће имати више корисника, у старту 

добију од ЈКП ''Водовод'' такве услове да сваки стан има посебан водомер што је нпр. 

случај са бројилима када је у питању Електродистрибуција. Навео је да ЈКП ''Водовод'' 

у овом моменту има великих проблема због заједничких водомера нарочито у зградама 

са 30-40 станова, јер корисници нису заинтересовани да поправљају своје инсталације 

па се појављују велики губици воде а онда због пар станара сви морају да плаћају 

губитак воде. Објаснио је и да ће ЈКП '''Водовод'' Ужице у оваквим случајевима давати 

водомере са даљинским очитавањем што значи да не мора да се отвара шахта како би 

се проверило стање на водомеру а и даљински може да се констатује квар. На основу 

свега наведеног у новоизграђеним зградама свако ће плаћати тачно колико је потрошио 

а не за губитке које су други проузроковали. 

Одборник Зоран Плећевић је истакао да одлука као одлука није спорна али не 

разуме зашто није сагледана цела одлука и извршене све потребне измене. Навео је да у 

одлуци још увек стоји ЈП ''Дирекција за изградњу'' а то предузеће више не постоји. 

Ставио је примедбу на део који се односи на одредбу да ''водомер и шахт'' треба да буду 

ван зграде и поставио питање шта ћемо у случају када то није изводљиво? Сматра да 

треба да се промени и одлука у делу који се односи над надлежност над шахтом. 

Мишљења је да сви шахтови који се налазе на јавним површинама треба да буду у 

надлежности ЈКП ''Водовод'' и да их ЈКП ''Водовод'' одржава. 

Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о градском водоводу. 

Председник Скупштине је поводом дискусије одборника Плећевића истакао да 

је била јавна расправа и да је 15 дана пре него је Веће утврдило Предлог одлуке она 

била објављена на званичном сајту града Ужица. Навео је да је баш из тих разлога да 

када неко има конструктиван предлог као што их обично има одборник Плећевић, да се 

на време укаже обрађивачу на то и да се нацрт акта доради а пре него уђе у 

скупштинску процедуру. 

IV 

 Председник Скупштине је нагласио да је јавна расправа поводом Предлога 

одлуке о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на 

површинама планираним за јавну намену одржана 12. 06. 2019. године у Великој сали 

Градске куће а да је Извештај о спроведеној јавној расправи достављен уз Предлог 

одлуке. 

 Зоран Деспић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско 

правне послове је дао уводно образложење предметне одлуке. 



6 

 

Одборник Зоран Плећевић је истакао да је размишљао и о томе да предложи да 

се овај Предлог одлуке скине са дневног реда. Објаснио је да није спорно да се дозволи 

власнику да легализује објекат ако је он нелегално ушао у зону регулације, али није на 

коловозу, што у суштини значи да саобраћајница остаје и објекат неће правити проблем 

за саобраћај. Спорно је, по његовом мишљењу, ако је објекат ушао у саобраћајницу или 

је проширио свој објекат на део парцеле која је предвиђена да се тек прави пут, да се он 

легализује и то само на основу мишљења управљача пута. Навео је да је управо тај члан 

2, алинеја 2. спорна и да је неопходно укључити урбанисте, оне који спроводе планове, 

приликом одлучивања о томе да ли треба дозволити легализацију објекта који је ушао у 

саобраћајницу. Нагласио је да је тек члан 3, који каже да ће се дати сагласност на 

објекте на постојећој јавној површини под условом да су видљиви на сателиту од 2015. 

године, катастрофа - јер представља велику могућност корупције као и губљења 

имовине која је у јавној својини града. Управо због тог члана предложио је да се тачка 

повуче са дневног реда и измени у потпуности. Навео је да већ зна осам објеката у 

градској зони који ће на основу тог члана бити легализовани а не би смели да буду 

легализовани, јер ни по урбанистичким правилима ни по чему другом не би смели да 

буду на том месту. Подсетио је да су 90-тих година донета два закона од којих је по 

једном закону држава дала могућност да се локали који су били у јавној својини а које 

је град издао у закуп могу откупити и на тај начин град Ужице је остао без неколико 

локала које су закупци откупили и новац уплатили у фонд Републике. Град је направио 

те локале и у складу са законом остао без њих. Другим законом су предвиђене 

могућности за легализацију нелегалних објеката и навео да због тог закона сада Град 

нпр. има проблем јер су људи легализовали објекте и платили колико је требало и то 

све по закону а сада град не може да изгради нпр. кружну саобраћајницу која је Планом 

предвиђена. Због наведених примера поновио је да сматра да Одлуку треба повући са 

дневног реда како би се она дорадила, како би се избегле нове ситуације и још већи 

проблеми са којима би Град могао да се суочи и да се члан 3. избрише због постојања 

скривене корупције која се може јавити због тог члана. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да је по његовом мишљењу члан 3. 

веома споран и сматра да га треба избацити из одлуке или да они који одлуку спроводе 

буду веома ригорозни у примени. Навео је да ако добро разуме, у складу са овим 

чланом, ако је објекат који је у приватном власништву прешао на јавну површину он 

може да се легализује и да се на тај начин отуђи део парцеле из јавне својине и пређе у 

приватно власништво. Ако се ради о отуђењу из јавне својине истакао је да за такву 

одлуку треба сагласност Скупштине града јер само Скупштина може донети одлуку о 

отуђењу земљишта које се налази у јавној својини Града. 

Одборник Слободан Кузмановић је истакао да је у начелу ''за'' овај Предлог 

одлуке и сматра да је Предлог првенствено усмерен ка томе да помогне грађанима и 

привредницима да озаконе своје објекте. Навео је да иако се у дискусијама стално 

полази од тога како је реч о имовини града, истиче да је и та имовина, имовина грађана. 

Сматра да је намера предлагача добра и да ће се у сваком конкретном случају 

консултовати струка пре доношења било какве појединачне одлуке. У вези члана три 

истакао је да је одборник Марјановић могао поднети амандмнан ако је сматрао да овај 

члан није у реду. 
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Одборник Радиша Марјановић је истакао да је тачно да је требао да поднесе 

амандман али да се Одлуком бавио тек јуче после извештаја на медијима о поплавама у 

Београду, што га је и подстакло да дубље разматра ову одлуку а да је у том моменту 

било касно за подношење амандмана. 

Одборник Зоран Плећевић је истакао да му смета део дискусије одборника 

Кузмановића и објаснио да јавна својина није свачија и да је то имовина Града и да 

закон јасно прецизира постојање приватне и јавне својине, а да заједничка имовина не 

постоји. Мишљења је да се одлуком омогућава да неко ко је нелегално направио 

објекат на јавној својини и био ''безобразан'', сада ће имати прилику да ту имовину 

откупи непосредном погодбом и на тај начин ће и да профитира. Истакао је да се такве 

ствари дешавају у последњих 25 година и сматра да треба да се та пракса прекине па је 

из тих разлога против тога да у Одлуци стоји члан 3. 

Начелник Зоран Деспић је појашњавајући члан 3. Предлога одлуке истакао да је 

реч о објектима који су прошли услове озакоњења. Нагласио је да је потребно 

раздвојити земљиште за јавну намену и јавно земљиште и истакао да се ради о 

појединачним објектима а не о свим објектима. Објаснио је да у досадашњем току 

поступка озакоњења незаконито изграђених објеката највећи проблем су управо 

објекти саграђени на површинама планираним за јавну намену, тј. важећим планским 

актом предвиђено је проширење улице или неке друге јавне површине на рачун суседне 

парцеле и објекта који се на њој налази и који је предмет озакоњења, а Закон о 

озакоњењу је предвидео да се могу изузетно озаконити и ти објекти уколико управљач 

тог јавног добра за то да сагласност. 

Одборник Зоран Плећевић је истакао да су и раније на Скупштини доношене 

одлуке о допарцелацији 20-30 квадрата замљишта које је у јавној својини града да би 

људи који су на тим површинама направили објекте могли да легализују, па не види 

сврху доношења предметне одлуке ако се већ ради о истој ствари. Поставио је питање 

због чега у одлуци није наглашено да објекат није предвиђен за јавну намену него само 

земљиште. Сматра да ће се овом одлуком од сада оно што је долазило на Скупштину и 

о чему је Скупштина одлучивала омогућити да се директно одлучује о појединачним 

случајевима без да на те одлуке даје сагласност Скупштина града. 

Одборник Радиша Марјановић је поводом дискусије одборника Кузмановића 

истакао да ни приватно није приватно и навео лични пример да је морао да ради идејно 

решење за проширење своје куће која се налази поред регионалног пута Ужице - Јелова 

Гора, и да су добили сагласност за само 30 центиметара проширења како би се на кући 

могли урадити стубови, јер нису смели да померају грађевинску линију према 

регионалном путу. Сматра да је то добро и да сви треба да схвате да се ни на приватној 

парцели не може радити неплански већ онако како урбанисти као стручни људи кажу 

да треба. 

Одборник Слободан Кузмановић је објаснио да и он лично мисли да треба 

градити по закону, тражити дозволе од надлежних органа и радити како струка налаже. 

Али је такође и мишљења да ако се дошло до ситуације у којој постоје проблеми а по 

новом закону даје се могућност да се  одређени објекти могу озаконити, треба то и 

омогућити грађанима. 
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Одборник Зоран Плећевић је нагласио да је највећи проблем дефиниција у члану 

3. Предлога одлуке која каже ''изградња објеката на постојећој јавној површини'' и да се 

она мора преформулисати.  Предложио је да у члану 3. уместо постојеће формулације 

пише: ''на постојећој  јавној површини која је у јавној својини града Ужица а која није 

намењена за јавне објекте'', јер ако само пише на постојећој јавној површини, то 

подразумева све површине, па чак и Трг.  

Начелник Зоран Деспић је истакао да постоји претходна процедура која мора да 

се испоштује и да се у току те процедуре утврђује чињеница да ли је неки објекат 

изграђен на јавној површини која је предвиђена за јавну намену и у случају да та 

површина није предвиђена за јавну намену, објекат се може озаконити. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' и 8 ''уздржаних'' гласова усвојила Предлог 

одлуке о условима озакоњења објеката изграђених на јавним површинама  јавне намене 

и на површинама планираним за јавну намену. 

 

V 

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

општу управу и друштвене делатности је образложила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину и истакла да се предлаже 

да се број запослених на неодређено време у систему града Ужица повећа за 9 

запослених и то по један у Градској топлани и Народној библиотеци и за 7 

новозапослених у новооснованој установи Центар за услуге социјалне заштите. 

 Одборник Радивоје Папић је навео да је 2015. године у Ужицу било одобрено 

1404 запослена на неодређено време у јавном сектору а тај број је сада 1275 

запослених. Навео је да због тога постоји много проблема у доста установа и предузећа 

у Граду. Навео је пример Народног музеја у коме је и сам био запослен 37 година. 

Објаснио је да Народни музеј има одобрено 29 радника на неодређено време али 

тренутно их има само 23 и поставио питање зашто се не запошљавају још тих 6 

радника? Навео је да је при одласку у пензију збирку оружја у Народном музеју морао 

да преда новозапосленом историчару, а он по Закону о култури не би смео да преузе 

збирку ако ради на одређено време или на уговору о привремено повременим 

пословима. Поред тога, навео је да је Министарство културе наложило Народном 

музеју да изврши ревизију збирки а како ће установа то да изведе када има 

новозапослена два археолога на одређено време а такви радници по Закону о култури 

не могу да уђу у депо и обаве тај посао. Навео је да зна да сличне проблеме имају и 

Историјски архив са архивским помоћницима и Народно позориште са глумцима и 

апеловао на Град да се овим установама помогне да се обрате републичкој комисији 

како би добили сагласност за пријем радника на неодређено време. 

Одборник Слободан Кузмановић је истакао да разуме проблеме установа са 

мањком радника, али да се мора обратити пажња и на то да је све мање грађана којима 

су потребне услуге Музеја или Позоришта. Мишљења је да ако треба да се запошљава у 

јавном сектору онда треба да се запосле људи у јавним предузећима где би се 

поспешила ефикасност у пружању оних услуга које су заиста потребне грађанима 

Ужица. Поводом пријема запослених у нову установу нагласио је да му није баш јасно 
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одкуд сада седам нових запослених када је на претходној седници речено да ће се 

запослити само два нова радника. 

Одборник Зоран Плећевић је поводом дискусије одборника Кузмановића 

истакао да не може да се сложи са тим да има мање људи заинтересованих за 

Позориште или Музеј. Сматра да уместо што грађани  седе кући и гледају ријалити 

програме, Град мора да им омогући да могу да иду у Позориште, Музеј и друге 

установе културе. Сматра да је и глумац у Позоришту ''произвођач'' и да је задатак 

града да омогући доступност свих културних институција града грађанима чиме би их 

удаљили од телевизије и свакаквих програма који се емитују. 

Одборник Слободан Кузмановић је нагласио да је погрешно схваћен и да је хтео 

да каже да је генерално мањи број становника којима требају те услуге, јер постоји 

велики одлив радне снаге и грађана из Ужица, али се слаже да Град треба да створи 

амбијент у коме ће се омогућити грађанима културна дешавања.  

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа се првенствено осврнуо на дискусију 

одборника Виријевића који је приликом утврђивања дневног реда предложио да се ова 

тачка скине са дневног реда из разлога што ће због оснивања нове установе седам људи 

у Дому Петар Радовановић остати без посла и нагласио да то није истина. Нагласио је 

да ће сви запослени који су до сада били запослени на неодређено време у Дому и даље 

имати радноправни статус запосленог на неодређено. Поводом питања одборника 

Кузмановића, објаснио је да је град финансирао четири запослена који су до сада 

обављали послове у вези социјалне заштите али су били на квоти Центра за социјални 

рад и преузима се један сталнозапослени из Дома Петар Радовановић, тако да се 

планира ново запошљавање само за два лица, али да се неће у старту попунити сва 

места. 

Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину. 

 

VI 

 Након образложења које је дала Гордана Урошевић, в. д. начелника Градске 

управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Скупштина је 

са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог одлуке о измени и допуни одлуке  о мрежи јавних 

предшколских установа на подручју града Ужица. 

 

VII 

 Зоран Деспић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско 

правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању измени Плана генералне 

регулације ''Крчагово'' на локалитету радне зоне Крчагово. Истакао је да се изменама 

приступа на основу приватне иницијативе власника земљишта како би он могао своју 

парцелу да приведе намени и објаснио да се конкретно ради о локалитету на месту 

старе Ветеринарске станице. 

 Одборник Зоран Плећевић се слаже са иницијативом и сматра да је инвеститор 

озбиљан човек али је мишљења да се превише уско приступило овој Одлуци. Истакао је 

да је ово био моменат и прилика да се измени и остали део Плана генералне регулације 

Крчагово, нарочито у делу који се односи на улице које су планом биле предвиђене да 

буду изграђене али  нису и није реално да ће икада бити.  
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 Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог одлуке о приступању измени 

Плана генералне регулације ''Крчагово'' на локалитету радне зоне Крчагово. 

 

VIII 

Одборник Небојша Ђурић је поводом разматрања Предлога одлуке о усвајању 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Ужица за 2019. годину ради давања државног земљишта у закуп у 

2019. години истакао да није могао да отвори Програм који му је достављен на емаил. 

Нагласио је да одборници не могу разматрати нешто са чим нису ни могли да се 

упознају. 

Председник Скупштине је рекао да је он лично отворио Програм, а то је 

потврдио и велики број одборника, а подсетио је да одборници ако имају проблем са 

пријемом и отварањем материјала за Скупштину увек могу да се обрате скупштинској 

служби и позвао одборнике да то убудуће увек раде. 

Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлога одлуке о усвајању 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Ужица за 2019. годину ради давања државног земљишта у закуп у 

2019. години.  

 

IX 

  

 Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини. 

 

X 

  

Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог решења о измени и допуни 

Решења о именовању Изборне комисије града Ужица, којим се за секретара Изборне 

Комисије уместо Петра Вујадиновића, именује Гордана Урошевић, дипломирани 

правник, а за заменика секретара уместо Гордане Урошевић, именује се Слађана 

Митровић, мастер правник. 

XI 

 Иван Станисављевић, заменик градоначелника је предложио да се два члана 

Скупштине АД ''Ужице гас'' и то Петар Вујадиновић и Милица Лекић Спасојевић, 

разреше ове дужности а да се уместо њих на та места именују Драгољуб Стојадиновић 

и Радивоје Папић. 

 Одборник Ђорђе Милићевић се, обзиром да избором на ову функцију одборнику 

Папићу престаје функција одборника, захвалио одборнику на досадашњој сарадњи и 

истакао да мисли да Скупштина губи једног од разумнијих одборника владајуће 

коалиције. 

 Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Скупштине АД ''Ужице гас''. 

 

XII 

 Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању једног члана Школског одбора Музичке школе ''Војислав Лале –

Стефановић'' Ужице, којим се дужности члана Школског одбора разрешава Зорица 

Родаљевић, а за члана Школског одбора именује Драгица Андрић, као представник 

родитеља. 
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Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Школског одбора Економске школе Ужице, којим се дужности 

чланова Школског одбора разрешавају Љубица Гвозденовић и Данијела Плакаловић, а 

за чланове Школског одбора именују Владица Радаљевић и Маријана Даничић, као 

представници града. 

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању једног члана Школског одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни, којим се 

дужности члана Школског одбора разрешава Десимир Поповић, а за члана Школског 

одбора именује Бојана Јелисавчић, као представник оснивача. 

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Школског одбора ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна, којим се 

дужности чланова Школског одбора разрешавају Рајко Глибетић и Видан Стаменић, а 

за чланове Школског одбора именују Милија Богосављевић и Марија Костић, као 

представник града односно представник родитеља. 

 

XIII 

 Након образложења које је дао Иван Станисављевић, заменик градоначелника, 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о именовању Надзорног 

одбора ЈКП ''Дубоко'' Ужице, којим се у Надзорни одбор именују Радосав Јовановић, 

дипл. машински инжењер, представник града Ужица, Александар Терзић, дипл. 

менаџер интернационалног бизниса, представник града Чачка и Слободан 

Богосављевић, дипл. инжењер металургије, представник запослених. 

 

Председавајући је констатовао да је завршен рад по дневном реду. 

 

Одборник Радивоје Папић је поднео оставку на место одборника због именовања 

за члана Скупштине а.д. ''Ужице гас. Захвалио се СНС, гласачима и комшијама који су 

га два пута изабрали за одборника у већинском систему и пожелео одборницима успеха 

у даљем раду посебно на добробит грађана Ужица. Захвалио се на сарадњи свим 

функционерима града Ужица, а посебно шефовима одборничких група, али и 

одборницима Милићевићу и Плећевићу који су као опозиција увек присутни на 

седници и оправдавају поверење својих гласача. Посебно се захвалио бившим 

секретарима Скупштине, Бранки Блажевић Вујовић и Петру Вујадиновићу на лепој 

сарадњи. 

Председник Скупштине је констатовао престанак мандата одборнику Папићу, 

захвалио му се на конктруктивном раду и пожелео пуно успеха на новој функцији. 

 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Александар Милић је поставио питање да ли Град може да 

обнови постојеће теретане на отвореном, а простор на коме су 

постављене справе да се пресвуче бетонским или асфалтним застором 

како би  теретане могле да се користе и у време зиме и кишних дана? 

 

2. Одборник Небојша Ђурић је истакао да је улица Малише Атанацковића 

једносмерна улица и да постоји велики проблем са тротоарима куда би 

требало да се крећу пешаци јер због несавесних возача не само тротоари 

већ и цела улица бива закрчена. Нагласио је да становници те улице 
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редовно плаћају паркинг ЈКП ''Биоктош'' а бахати возачи не бивају 

кажњени због непрописног паркирања и још због тога становницима 

улице бивају оштећени аутомобили. Сматра да би могли бар да се поставе 

стубићи како се не би заузимао тротоар како би људи могли несметано да 

се крећу и да се саобраћај одвија редовно. 

 

Председник Скупштине је, поводом питања одборника Ђурића, истакао да се 

улица Малише Атанацковића налази у приоритетима и да ће бити у наредном периоду 

урађени тротоари као и нови паркинг. 

 

3. Одборник Марко Ристовски је поставио питање да ли ће се радити 

реконструкција улице Иве Андрића тј. реконструкција канализационе 

мреже у овој улици? Друго питање које је поставио је да ли може да се 

промени песак на Градској плажи на дечијем игралишту, дечијем 

купалишту и терену за бич-волеј пошто је у лошем стању? 

 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је поводом питања одборника 

Ристовског истакао да је у плану комплетна реконструкција улице Иве Андрића 

приликом чега ће се по његовом мишљењу решити и проблем канализационе мреже. 

 

 Председавајући је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Слађана Митровић           Бранислав Митровић 


