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ЗАПИСНИК 

СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Седница је одржана 24. децембра 2019. 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 52 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници Јелена Радовић и 

Неђо Јовановић. 

 

Седници нису присуствовали одборници: Драган Бабић, Милош Божовић, 

Небојша Ђурић, Мирослав Ивановић, Борица Јовановић, Јован Марковић, Вук 

Мијаиловић, Саша Милошевић и Слободан Пајовић. 

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић, 

заменик градоначелника Иван Станисављевић, помоћник градоначелника Немања 

Нешић, чланови Градског већа, начелници градских управа, директори јавних 

предузећа чији се материјали разматрају и представници средстава јавног 

информисања. 

Председник Скупштине је предложио дневни ред као у позиву за седницу, са 

предлогом да се са предложеног дневног реда повуку 16 и 17. тачка и то: 

 

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И 

   

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ  

   

Предложио је и да се дневни ред допуни са тачкама за које је одборницима 

материјал достављен 18.12.2019. године и то: 

 

Да се као 6. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

''ДУБОКО'' УЖИЦЕ 
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Да се као 7. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ. 

  

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила предлог да се са дневног реда повуче 

тачка 16. Предлог решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за 

чланове савета месних. 

 Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила предлог да се са дневног реда повуче 

тачка 17. Предлог решења о именовању Другостепене изборне комисије. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила предлог да се као 6. тачка  дневног реда 

разматра Предлог одлуке о прихватању Прве измене и допуне уговора о оснивању 

Јавно комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом ''Дубоко'' 

Ужице. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила предлог да се као 7. тачка  дневног реда 

разматра Предлог решења о давању сагласности на Статут ЈКП ''Дубоко'' Ужице. 

 

Председник Скупштине је нагласио да ће због већег броја измена и допуна служба 

одборницима доставити интегрисани дневни ред са усвојеним изменама и допунама 

због лакшег рада. 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ''ДУБОКО'' 

УЖИЦЕ 

 

7.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП 

''ДУБОКО'' УЖИЦЕ 
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8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' О  РАСПОДЕЛИ 

ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ   

 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БЕСПЛАТНОМ И РЕГРЕСИРАНОМ ПРЕВОЗУ  

 

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП 

''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ 

 

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 

 

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕНОС 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА У 2020. ГОДИНИ 
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I  

 Председник Скупштине је истакао да је Кориснички савет јавних служби на 

седници одржаној 23.12.2019. године разматрао и прихватио Програме свих јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице за 2020. годину. Мирјана Радивојчевић, 

директорка  ЈКП ''Биоктош'' Ужице је нагласила да је у Програму ЈКП ''Биоктош'' 

Ужице за 2020. годину, финансијским планом предвиђен износ од 440.985,00 динара на 

приходовној страни и 435.350,00 динара на расходовној страни. Истакла је да је 

Програм развојни и инвестициони и да је предвиђено 81 милион динара за инвестиције 

у 2020. години од чега је највећи део усмерен на пројекат реконструкције зелене пијаце. 

Навела је и да је у погледу плата ЈКП ''Биоктош'' повећало плате, односно запосленима 

је враћено 5% које им је ранијих година смањивано и повећан је износ регреса у складу 

са Уредбом Владе. 

 Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на Програм пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2020. годину. 

 

II 

 Душко Љујић, в.д. директора ЈКП ''Водовод'' Ужице је поводом разматрања 

Програма пословања ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2020. годину нагласио да је приоритет 

овог Предузећа да у 2020. години настави са уредним снабдевањем грађана Ужица 

пијаћом водом и да се посвети одржавању водоводне и канализационе мреже. Нагласио 

је да су урађени пројекти за реконструцију високе зоне водовода у Севојну као и 

пројекат доградње и управљања водоводним системом. Поред тога у 2020. години се 

планира завршетак радова у Улици Душана Поповића, Карађорђевој улици, Улици Иве 

Андрића као и завршетак система Доварје. 

Одборник Зоран Плећевић сматра да Програм ЈКП ''Водовод'' Ужице не може да 

се усвоји јер постоји грешка у Програму. Објаснио је да је Влада Републик Србије 

донела Уредбу о утврђивању елемената годишњих програма пословања за 2020. годину 

јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег 

интереса. Навео је да је одредбама те Уредбе прописано да се средства за посебне 

намене, спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентације, 

рекламе, пропаганде и друго могу планирати само до износа који је био предвиђен за 

2019. годину. Обзиром да је ЈКП ''Водовод'' на овој позицији имао планирано у 2019. 

години 400 хиљада динара, а да је тај износ сада 500 хиљада динара сматра да је то 

директно кршење смерница и Уредбе Владе РС. 

Скупштина је са 38 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2020. годину. 

 

III 

Зоран Шибалић, директор ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице је образложио Програм 

пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' за 2020. годину и истакао да је Програм 

пословања урађен са пројектованим губитком. Као основни разлог за исказан губитак 

навео је цену енергената и то посебно високу цену гаса на светском тржишту, а који 

чини око 70%  енергената које користи Градска топлана Ужице. Подсетио је да је још 
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2018. године, ЈКП ''Градска топлана Ужице'' упозоравала да ће ако грејање остане на 

истој цени, ово Предузеће имати веома озбиљне последице. Навео је да је оснивачу 

предложио у 2019. години да цена грејања буде 108 динара по квадратном метру али 

оснивач није прихватио тако пројектовану цену већ је одобрио цену од 100 динара. 

Истакао је да Град има право и да цену прихвати али и да одбије да дâ сагласност на 

повећање цене, међутим исто тако има обавезу и ако Предузеће послује са губитком да 

надокнади тај губитак. Објаснио је и да је један од основних проблема што Предузеће 

набавља гас од Ужице гаса а.д. који има и вискоу цену али и високе таксе и да би 

Предузећу много боље било да се прикључи директно на Србија гас чиме би  у разлици 

у набавној цени енергента имао велике уштеде на годишњем нивоу. Нагласио је да 

''Градска топлана Ужице'' тренутно има 6 хиљада корисника којима обезбеђује 

квалитетну испоруку гаса и да је једини начин за ''преживљавање'' овог предузећа да се 

пређе на систем Србија гаса. 

 Одборник Зоран Плећевић је истакао да ЈКП ''Градска топлана Ужице'' и поред 

свих потешкоћа које има свесно крши Уредбу Владе РС и да је и ово Предузеће 

повећало репрезентацију са 317 хиљада планираних за 2019. годину на 320 хиљада које 

планирају у 2020. години. Поред тога навео је да ово Предузеће планира да у 2020. 

години за спонзорства издвоји 140 хиљада динара иако Уредба прописује да Предузећа 

која су пословала са губитком не могу планирати средства за спонзорства и донације у 

наредној години.  

 Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да не зна ни да ли има сврхе 

расправљати када је опозиција спремна да усвоји одлуке којима се свесно крши Уредба 

Владе. Осврнуо се на дискусију директора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' поводом тога 

да ''Ужице гас'' има већу цену гаса од ''Србија гаса''. Поводом тога поставио је питање 

руководству, да ли има начина да на исти начин на који је за 50% умањена цена 

прикључка на гас, Град као мањински власник ''Ужице гаса'' издејствује и смањење 

цене гаса? 

 Одборник Слободан Кузмановић је поставио питање да ли постоји техничка 

могућност  да ''Градска топлана Ужице'' набавља гас од ''Србија гаса''? Поставио је и 

питање ако је то могуће зашто се онда то и не ради, без обзира што је Град власник 30% 

А.Д. Ужице гас? Сматра да је Град дужан да донесе такву одлуку да се набавља гас по 

најповољнијој цени. У вези ''Ужице гаса'' истакао је да треба видети шта у тој ситуацији 

може да се уради, или да Град прода свој део у овом Предузећу или да проба да постане 

већински власник како би могао да утиче на неке битне одлуке као што су цена 

прикључка на гас и цена гаса. 

Градоначелник Тихомир Петковић је поводом констатације о репрезентацијама 

и донацијама објаснио да су тумачења стручних сарадника да код Предузећа код којих 

су те позиције ниске неће бити проблем блага повећања која имају али и да ако то буде 

проблем вршиће се измене Програма.  Поводом проблема са ЈКП ''Градска топлана 

Ужице'' истакао је да је и руководство затечено новонасталом ситуацијом и да се тај 

проблем једноставно пребрзо десио. Нагласио је да до скоро није било речи о тој 

разлици у цени и да ће представници Града на седници Скупштине ''Ужице гаса'' 

тражити да се хитно закаже ванредна седница како би се разматрала ова питања. Навео 

је и да ће се руководство ''позабавити'' и ЈКП ''Градска топлана Ужице'' да се види да ли 
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су они у целој причи ''безгрешни'' и да ли раде свој посао како треба или не? Истакао је 

да ако се утврди да је ЈКП ''Градска топлана Ужице'' у потпуности у праву што се тиче 

цене гаса, дозволиће да се прикљуће на ''Србија гас'' како би енергент набављали по 

повољнијој цени односно по цени мањој за 6,5 динара, како то тврде представници овог 

Предузећа. 

Скупштина је са 33 гласа ''за'' и 7 ''уздржаних'' гласова, усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' за 

2020. годину. 

 

IV 

 Снежана Милутиновић, директорка ЈКП ''Нискоградња'' Ужице је дала уводно 

образложење Програма пословања ЈКП ''Нискоградња'' Ужице за 2020. годину. Том 

приликом је истакла да је Предузеће планирало приходе у складу са расходима, да су 

зараде планиране у складу са важећим актима и улагањима, а да Предузеће улаже у 

основна средства и да је још рано за неке инвестиционе кредите. 

 Одборник Ђорђе Милићевић је подсетио да је већ неколико пута поставио 

одборничко питање ЈКП ''Нискоградња'' Ужице у вези ангажовања подизвођача и 

истакао да није добио никакав одговор. Навео је да сматра да у овом Предузећу има 

довољно способних људи да одговре на постављено питање и затражио од директорке 

да му се достави одговор. 

 Одборник Зоран Плећевић је навео да је код ЈКП ''Нискоградња'' Ужице 

репрезентација за 2019. годину планирана у износу од 266 хиљада динара, а да се за 

2020. годину планира у износу од 400 хиљада динара, што је разлика око 144 хиљаде 

динара. Осврнуо се на дискусију градоначелника у претходној тачки и нагласио да то 

уопште није мало повећање и поновио да је Уредба прописала да се репрезентације не 

могу повећавати и да се она мора поштовати. 

 Директорка Снежана Милутиновић је нагласила да је Предузеће ранијих година 

имало великих проблема због малих средстава издвојених на овој позицији и објаснила 

да та средства углавном иду за освежење запослених у летњим данима као и за оброке 

за оне раднике који морају да раде прековремено. Исктакла је да иако је предвиђено 400 

хиљада то не значи да ова средства морају бити потрошена.  

Одборник Слободан Кузмановић је истакао да се освежење и храна за запослене 

не могу књижити на позицији репрезентације и да би Предузеће морало да поведе 

рачуна о томе. 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. 

 

V 

 Недељко Милосављевић, извршни директор ЈКП ''Дубоко'' Ужице је образложио 

Програм пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2020. годину. Навео је да Предузеће са 

предвиђеним приходима и расходима од 352.800 динара, у 2020. години планира да 

послује са малим позитивним резултатом. Нагласио је да је цена услуга овог Предузећа 

остала непромењена у односу на 2019. годину,  а у вези инвестиција истакао је да су 

доста амбициозно планирали инвестиције у износу од 600 милиона динара. Објаснио је 
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да је највећи део инвестиција усмерен ка проширењу тела депоније, а да је око 400 

хиљада динара инвестиција обезбеђено преко Швајцарске организације и ресорног 

министарства. Остатак инвестиција ће се улагати у основна средства односно у 

замењивање камиона, возног парка и машина која су неопходна за несметан рад 

Предузећа.  

 Одборник Зоран Плећевић је нагласио да је ЈКП ''Дубоко'' Ужице прекршило 

Уредбу Владе на неколико позиција. Истакао је да је на позицији рекламе и пропаганде 

у 2019. години било издвојено 400 хиљада, а да се у 2020. години планира износ од 497 

хиљада динара, што је увећање од 97 хиљада динара. Трошкови за хуманитарне 

активности су у 2019. години биле планиране у износу од 148.500 динара, а у 2020. 

години се планира 205 хиљада динара. Трошкови репрезентације су у 2019. години 

износили 180 хиљада динара, а у 2020. години су средства на овој позицији планирана у 

износу од 400 хиљада динара. Навео је да је ЈКП ''Дубоко'' за око 500 хиљада динара 

премашила износ дозвољених средстава која су могла да се планирају на наведеним 

позицијама у односу на 2019. годину, односно да су прекршили Урредбу Владе, што је 

у супротности са законом у складу с којим су Програми за 2020. годину требали да 

буду урађени. 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2020. годину. 

 

VI 

 Недељко Милосављевић, извршни директор ЈКП ''Дубоко'' Ужице је образложио 

Прву измену и допуну Уговора о оснивању Јавно комуналног предузећа Регионални 

центар за управљање отпадом ''Дубоко'' Ужице. Навео је да се измене и допуне односе 

на извршне директоре у складу са Законом о јавним предузећима као и неколико 

одредби које се односе на избор директора Предузећа. Навео је да је Статут Предузећа 

урађен такође у складу са Законом о јавним предузећима као и овим Уговором. 

  Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог одлуке о давању 

сагласности на прве измене и допуне Уговора о оснивању Јавно комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом ''Дубоко'' Ужице. 

 

VII 

 Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Статут ЈКП ''Дубоко'' Ужице. 

 

VIII 

 Никола Максимовић, директор ЈП ''Ужице развој'' Ужице је приликом 

образлагања Програма пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице навео да су укупни 

приходи  Предузећа планирани у износу од 49 милиона и 300 хиљада динара и 

подсетио да ово Предузећ сваке године потписује Уговор са Градском управом за 

инфраструктуру и развој за трошкове и функционисање. Подсетио је да предузеће има 

три делатности које превасходно обавља и то зимско и летње одржавање улица, врши 

надзор и праћење извођења радова на путевима и улицама као и на одређеним 

објектима високоградње, а у надлежности овог Предузећа је и израда планске 
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документације па је у складу с тим навео да се у наредној години планира и измена 

Генералног урбанистичког плана Града Ужица што је јако битна активност и изразио је 

наду да ће се она и спровести, а све у складу са смерницама министарства и Града. 

  Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на Програм пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице, за 2020. годину. 

 

IX 

 Дејан Нијемчевић, директор ЈП ''Стан'' Ужице је образложио Програм пословања 

ЈП ''Стан'' Ужице за 2020. годину и навео да је Предузеће већ потписало уговоре у 

вредности око 4,5 милиона динара, а да је већ дало понуде за одређени број послова за 

које се нада да ће их Предузеће и добити на тендерима. Похвалио се тиме да су 

приходи Предузећа из године у годину за 5 до 10% већи и нада се да ће кроз пар година 

Предузеће достићи ниво од 150 милиона динара прихода. То би значило да би се 

дуплирао приход у односу на претходих седам година с тим да је број запослених 

радника сада за 30% мањи од броја који је Предузеће имао 2012. године.  

 Одборник Зоран Плећевић је нагласио да је и ЈП ''Стан'' Ужице прекршило 

Уредбу и смернице Владе тако што је на позицији репрезентације која је у 2019. години 

износсила 127 хиљада динара, сада планирало 227 хиљада динара што је за 100 хиљада 

динара прекорачење. Такође је истакао да је Предузеће израдило свој Програм 

пословања за 2020. годину са планираном већом ценом услуга, што значи да нас у 2020. 

години очекује поскупљење услуга ЈП ''Стан'' Ужице. 

 Директор Дејан Нијемчевић је истакао да је ЈП ''Стан'' у 2012. години имало 

дупло већу репрезентацију него сада, а да сада има дупло веће приходе него у 2012. 

години. Објаснио је да се повећање цене планира само у складу са повећањем стопе 

инфлације колика год она била и додао да имају убедљиво најмању цену одржавања 

стамбених зграда у Републици Србији. 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2020. годину. 

 

X  

 Славиша Димитријевић, директор ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице је образложио 

Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. годину, као и Посебан 

Програм пословања ЈП''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. годину. Као најбитније 

навео је да су у Посебном програму пословања планирани приходи само за половину 

године из разлога што се Предузеће тренутно налази у фази трансакционе власничке 

структуре и планира се да ће се у току прве половине 2020. године пренети власништо 

Града Ужица над ЈП ''Аеродром Поникве'' на Републику Србију. 

 Одборник  Милош Панић је нагласио да не може да схвати да Аеродром 

Поникве коме је водовод Поникве један од битних и један од најважнијих услова за 

постојање и рад, нема никаквих ингеренција над овим објектом. Сматра да ни сам 

директор не зна да се нешто дешава на терену у вези водовода, да се он шири и да се 

проширује број прикључака. 

 Скупштина је са 41 гласом ''за '' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. годину. 
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Скупштина је са 40 гласова ''за '' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Посебан програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2020. 

годину. 

XI  

Бранко Богићевић, директор ЈП ''Велики парк'' Ужице дао образложење 

Програма пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину и Посебан програм 

пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину. Навео је да су планирани приходи 

на бази прихода из 2019. године, да Предузеће нема кредитне задужености, да се цене 

неће мењати у 2020. години и да нема планираних инвестиција обзиром да је Предузеће 

корисник субвенција. 

Скупштина је са 41 гласом за усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину. 

Скупштина је са 41 гласом за усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2020. годину. 

 

XII 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице о расподели добити 

исказане по завршном рачуну за 2018. годину. 

 

XIII 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да се Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о локалним комуналним таксама односи на редовно годишње 

усклађивање са редовним годишњим индексом потрошачких цена и да ће то у 2020. 

години значити благо повећање таксе за моторна возила која ће по возилу износити од 

10 до 60 динара. 

Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о локалним комуналним таксама. 

 

XIV 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је нагласио да је суштина Предлога 

одлуке о боравишној такси да се она плаћа у износу од 100 динара и да се самом 

одлуком суштински ништа не мења већ се само уподобљава законској регулативи. 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог одлуке о боравишној такси. 

 

XIV 

 Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је дао уводно образложење Предлога 

одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити.  Нагласио је да је од 2015. 

године, када је донета основна Одлука о социјалној заштити до данас проширен број 

социјалних услуга које Град финансира, а са друге стране основана је и нова установа 

Градски центар за услуге социјалне заштите и то су основни разлози због којих је 

морало да се приступи изменама и допунама ове одлуке. Подсетио је да ће Градски 

центар за услиге социјалне зааштите вршити социјалне услуге прописане Одлуком у 

оном делу за који има капацитете, а за оне услуге за чије обављање се траже посебни 
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услови Град ће закључивати Уговоре са оним лицима која поседују прописане лиценце. 

Нагласио је између осталог да је у услугу за предах деце и младих лица додата и 

категорија ''старијих лица'', која може да траје 20 дана, а у току календарске године 

највише 45 дана. Истакао је и да сходно одлуци Град и даље финансира један број 

запослених у Центру за социјални рад који ће обављати одређене послове у складу са 

Законом. 

 Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о социјалној заштити. 

 

XVI 

 Будимир Вујовић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о изменама 

и допунама Одлуке о бесплатном и регресираном превозу. Појаснио је да се планира у 

наредној години да без повећања цене градског превоза, повећају давања из буџета за 

најугроженије грађане и истакао да је предложено повећање лимита за бесплатан 

превоз за пензионере са 20.000 на 25.000 динара пензије, а да је за регресирани превоз 

лимит повећан са 30.000 динара на 35.000 динара пензије односно ова друга категорија 

ће моћи да добије месечну карту за градски превоз по цени од 1.000 динара. 

  Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о бесплатном и регресираном превозу. 

 

XVII 

 Слађана Митровић, секретар Скупштине је образложила Предлог решења о 

именовању директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице и истакла да је након спроведеног јавног 

позива и изборног поступка од стране Комисије, Градско веће утврдило Предлог 

решења да се Оливер Ристановић, дипломирани инжењер пољопривреде из Ужица, 

именује за директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице. 

 Одборник Ђорђе Милићевић је ставио примедбу да опет није достављена 

биографија кандидата за директора што се стално дешава, да се предлажу кандидати за 

одређене функције, а да одборници не знају ништа о њима. 

 Скупштина је са 37 гласова ''за'', 2 гласа ''против'' и 2 ''уздражана'' гласа 

усвојила Предлог решења о именовању директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице. 

 

XVIII 

 Након образложења које је дала Слађана Митровић, секретар Скупштине, 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и именовању 

једног члана Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице, по коме се Динко Жувела 

разрешава дужности члана, а на његово место именује Душко Прљевић, из реда 

запослених у јавном предузећу. 

 

XIX 

 Након образложења које је дао председник Скупштине, Скупштина је са 43 

гласа ''за'' усвојила Предлог решења о именовању Комисије за пренос седница 

Скупштине града Ужица у 2020. години. 
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ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Александар Милић је свим грађанима Ужица пожелео срећне 

предстојеће Новогодишње и Божићне празнике и Српску нову годину, са жељом 

да са добром енергијом уђу у Нову 2020. годину. 

 

2. Одборник Ђорђе Милићевић се придружио Новогодишњим честиткама свим 

грађанима и присутним на седници Скупштине. Замолио је председника 

Скупштине и члана Градског већа задуженог за јавна предузећа да утичу на ЈКП 

''Нискоградња'' да му се достави одговор на већ неколико пута постављано 

одборничко питање. 

 

3. Одборник Слободан Грбић испред одборничке групе СПС-ЈС-АС је честитао 

предстојеће Новогодишње и Божићне празника и пожелео свим грађанима да им 

наредна 2020. година буде успешнија него ова. 

 

4. Градоначелник Тихомир Петковић је у име градског руководства и у име 

одборничке групе Српске напредне странке пожелео свим грађанима и 

одборницима здраву и успешну 2020. годину. 

 

 

Председник Скупштине се захвалио свима на успешном и ефикасном 

раду и пожелео све најбоље грађанима Ужица у 2020. години. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Слађана Митровић          Бранислав Митровић 

________________________    __________________________ 

 

 


