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ЗАПИСНИК 

СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Седница је одржана 21.августа 2020. године у Народном позоришту у Ужицу са 

почетком у 10,00 часова. 

Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и 

констатовао да седници присуствује 60 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници Марија Трмчић 

Богојевић, Мирољуб Поповић, Милован Веснић, Рада Остојић и Радмила Смиљанић. 

 

Закашњење је најавила Марија Благојевић. 

Седници није присуствовао одборник Александар Лазић 

Седници су поред одборника присуствовали: Начелник Златиборског управног 

округа Бобан Перишић, Народни посланик и досадањаши градоначелник Тихомир 

Петковић и кандидати за чланове Градског већа. 

 

Председник Скупштине Бранислав Митровић је констатовао да је ПУПС 

доставио списак чланова своје одборничке групе и позвао друге одборничке групе да 

доставе списак својих чланова. 

 

Председник Скупштине је предложио дневни ред као у позиву који је достављен 

за седницу, а у складу са чланом 62.Пословника Скупштине града предложио да се 

дневни ред допуни са две тачке и то: 

 

да се у оквиру тачке 1.дневног реда разматра 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА УЖИЦА 

 

да се као тачка 2. дневног реда разматра 

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА. 

 

Председник Скупштине је образложио допуну дневног реда истакавши да су 

достављене оставке одборника чији су мандати потврђени на предходној седници. 

 

Скупшина је са 41 гласом „за“ усвојила дневни ред у целини. 
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Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

3. ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА УЖИЦА 

 

4.  ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

УЖИЦА 

 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ 

 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 

ПРИТУЖБЕ 

 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА 

 

 

 

I  

 Председник Скупштине је констатовао да је Законом о локалним изборима  

прописано да о оставци коју је одборник поднео између две седнице Скупштина дужна 

да о истој одлучи на првој наредној седници, а  дана 19.08.2020. године оставке на 

место одборника Скупштине града Ужица поднели су: Владимир Синђелић, Зоран 

Лазић и Слободан Кузмановић. 

 

 У складу са чланом 46. став 6. Закона о локалним изборима утврђен је престанак 

мандата одборницима Владимиру Синђелићу, Зорану Лазићу и Слободану 

Кузмановићу. 

 

 Председник Скупштине је одредио паузу да би се одржале седнице Изборне 

комисије Града Ужица и Административно мандатне комисије и замолио је чланове 
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комисије да се заједно са секретаром повуку и одрже  седницу, а остале одборнике је 

замолио да не напуштају салу. 

 

  (Пауза) 

  

 

II 

Председник Скупштине је подсетио да је на седници Скупштине града одржаној 

13.08.2020. године, утврђен престанак мандата одборницима Николи Максимовићу и 

Снежани Милутиновић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ и 

Мирјани Радивојчевић са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма, због поднетих 

оставки на самој седници.  

Председник Скупштине је истакао да је Изборна комисија града Ужица на 

седници одржаној дана 17.08.2020. године издала уверења о избору за одборнике 

Филипу Баралићу и Богдану Богдановићу са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –

ЗА НАШУ ДЕЦУ и Маји Вермезовић са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 

Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић 

Палма, који су изабрани на изборима 21.06.2020. године као следећим кандидатима са 

изборних листа којима нису додељени мандати одборника. Сви кандидати за одборнике 

којима су издата уверења од стране Изборне комисије су потписали сагласност да 

прихватају мандат одборника. 

Председник Скупштине је констатовао да је Административно мандатна 

комисија на седници одржаној дана 19.08.2020. године утврдила Предлог одлуке о 

потврђивању мандата одборника и предложила да Скупштина потврди мандате 

наведеним одборницима. Одборницима Владимиру Синђелићу, Зорану Лазићу и 

Слободану Кузмановићу је утврђен престанак мандата на данашњој седници 

Скупштине, а Изборна комисија је на седници одржаној у паузи издала уверења о 

избору одборницима Мирјани Млађеновић,Јелени Кондић и Светлани Савић са изборне 

листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, а који су изабрани на изборима 

одржаним 21.06.2020. године. Мирјана Млађеновић, Јелена Кондић и Светлана Савић   

су потписале сагласност да прихватају мандат одборника. 

Административно мандатна комисија на седници која је одржана након седнице 

Изборне комисије града Ужица, утврдила Предлог одлуке о потврђивању мандата 

одборника и предложила Скупштини да  потврди мандате наведеним одборницима. 

Председник Скупштине је замолио одборнике да се изјасне о потврђивању 

мандата одборницима Филипу Баралићу, Богдану Богдановићу, Маји Вермезовић, 

Мирјани Млађеновић, Јелени Кондић и Светлани Савић. 

Скупштина је са 58 гласова „за“  усвојила Предлог одлуку о потврђивању 

мандата. 

Након потврђивања мандата Председник Скупштине је позвао одборинике да 

положе заклетву. 
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III 

Председник Скупштине је истакао да чланом 45. Закона о локалној самоуправи и 

чланом 26. Пословника Скупштине града прописано да о предложеним кандидатима за 

градоначелника, заменика градоначелника и чланове градског већа, Скупштина града 

одлучује обједињенo и истовремено, а да градоначелника у складу са Законом о 

локалној самоуправи и чланом 98. Статута бира Скупштина града из реда одборника 

тајним гласањем и већином гласова од укупног броја одборникa. 

Председник Скупштине је подсетио и да кандидата за градоначелника предлаже 

председник Скупштине, док заменика градоначелника из реда одборника предлаже 

кандидат за градоначелника, кога бира Скупштина на исти начин као и градоначелника. 

Такође, је објаснио да чланове градског већа предлаже кандидат за градоначелника и да 

је Статутом града Ужица прописано да Градско веће чине градоначелник, заменик 

градоначелника и 9 чланова Градског већа. 

Председник Скупштине је истакао да као овлашћени предлагач предлаже за 

градоначелника одборника Скупштине града Ужица Јелену Раковић Радивојевић из 

Ужица са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. Истакао је да му је 

посебно задовољство да предложи госпођу Јелену Раковић Радивојевић за будућу 

градоначелницу Ужица и да је овај тренутак историјски, јер се први пут предлаже , а и 

да је сигуран да ће Скупштина и изабрати једну жену за градоначелницу. Упознајући 

одборнике са биографијом истакао је да је госпођа Јелена Раковић Радивојевић рођена 

24.фебруара 1968. године у Ужицу, да је ОШ Стари град и Медицинску школу похађала 

у Ужицу, а да је 1996. године дипломирала на Медицинском факултету универзитета у 

Београду. У два наврата је била и на стручном усавршавању у Русији у Московском 

универзитетском центру у трајању од 6 месеци. Године 2005. је завршила 

специјалистичке студије анестезиологије са реаниматологијом и интезивном негом. У 

периоду од 1999. године до 2001. године предавала је фармакологију у средњој 

Медицинској школи у Ужицу. Радно искуство је стекла у Клиничко болничком центру 

Звездара у Београду, а од 1996. године је стално запослена у Општој болници у Ужицу , 

где је у периоду од 2005. године да 2007. године била шеф одсека интезивне неге, а од 

4. марта 2013. године је обављала функцију директора Опште болнице у Ужицу. Такође 

је и била заменик председника Савета за здравље и члан Савета за популациону 

политику, а одлуком Владе је 2019. године постављена на место председника 

Привременог савета академије струковних студија Западна Србија и ту функцију је 

обављала све до конституисања академије 2020. године када је изабрана за члана 

Савета академије.Удата је, мајка једног детета. 

Др Јелена Раковић Радивојевић, одборница и кандидат за градоначелницу је 

истакла да јој је велика част да буде предложена за градоначелницу Ужица, града који 

јој је све пружио и коме је безусловно спремна то да врати. Захвалила се пре свега 

суграђанима који су у великом броју изашли на изборе, препознали резултате и 

огромну енергију и мудрост председника Александра Вучића, који је и дао подршку 

листи на локалном нивоу, а коју чине образовани и истакнути поједници.Истиче да јој 

је припала част и одговорност да жеље и потребе грађана генерише и учини да град 

постане боље место за живот свих грађана. Навела је да је Ужице увек било град 

слободоумних, бистрих и предузимљивих људи који су Србији подарили многе 
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истакнуте појединце који су били испред свог времена и били носиоци идеја и 

прогреса, али и града који је свестан свог регионалног положаја и значаја и који је 

спреман да прихвати и људе који у њему нису рођени. Истакла да је поносна да ако 

буде изабрана бити на челу тима коме верује и који је спреман да својим марљивим 

радом вуку напред да све визије и обећања постану реалност. Нагласила је да експозе 

који је изложила није списак лепих жеља, већ рално сагледано стање, јасни приоритети 

и механизми за реализацију и успех. Истиче да су приоритет у наредном периоду 

стабилне и ефикасне градске финансије, јер само јаке градске финансије могу бити у 

функцији развоја града.  Потребно је смањити трошкове јавне управе и јавног сектора 

на оним позицијама где је то могуће и сврсисходно.Верује да ће се као и предходних 

година успешно прећи пут од санационог до развојног буџета, а да ће стабилне 

финансије и овог пута успешно превазићи дате околности и још јаче радити на развоју 

Ужица и на добробит свих грађана водиће се одговорна и реална буџетска политика. 

Истакла је да је сигурна ни да финансијска подршка државе неће изостати, али и 

додатна финансирања. Потребно је да квалитетним пројектима за Град у сарадњи са 

државном владом и ресорним министарствима доступним међународним фондовима 

обезбедимо заједничко финансирање развојних пројеката. Навела је да нема буџета који 

може све у потпуности да задовољи, тако да је потребно одредити приоритете и висину 

финансирања уважавајући потребе и стратешке циљеве развоја града, потребе и ставове 

привреде, али и мишљења, потребе и захтеве суграђана. Добре економске мере су 

очување макроекономске стабилности наше земље, подршка привреди, 

предузетништву, очувању радних места, који су гарант новог инвестиционог циклуса , 

економског развоја и финансијске стабилности. Ипак, истиче да је један од најважнијих 

приоритета очување здравља свих суграђана, а у времену у ком живимо он добија још 

већи значај. У складу с тим град Ужице ће издвојити велика финансијска средства за 

реконструкцију Здравственог центра односно Опште болнице Ужице, што је пројекат у 

вредности око 20 милиона еура уз учешће Града са око 100 милиона динара. То 

подразумева изградњу новог поликлиничког блока, нови операциони блок са 

интезивним негама, потпуну реконструкцију старог интернистичког и хирушког блока, 

реконструкцију ургентне службе, конверзију грејања са мазута на гас, набавку нове 

медицинске опреме, нуклеарне магнетне резонанце, ултразвучних апарата, апарата за 

анестезију, а предвиђено је и реновирање зграде инфективног и кожног одељења, 

педијатрије, грудног одељења и онкологије. Поред здравства, истиче да је још један од 

главних приоритета у Граду питање екологије и заштите животне средине, пре свега 

аерозагађења. Последњих година је извршена конверзија 11 од укупно 12 котларница 

што предтавља 75% укупно инсталираног капацитета, од чега је у девет котларница 

примарни енергент гас, а у две пелет. У предходним годинама ради повећања 

енергетске ефикасности издвојено је око 51 милион динара за више од 600 

домаћинстава, а у овој години предвиђено је 40 милиона динара за ове намене. 

Предузете су све активности на изградњи гасне котларнице Међај, а пред гашењем је 

котларница на мазут блок Златибор и тиме ће се омогућити прикључење нових 

корисника чиме би био заокружен прелазак свих градских котларница на гас. Поред 

изградње гасне котларнице, реализоваће се и пројекти изградње Центра за мајку и дете 

и Дома здравља за шта је обезбеђено 10 милиона динара. Наставиће се са 



6 
 

унапређивањем и увећавањем зелених површина у Граду и наставиће се акције 

пошумљавања, па се у наредном периоду очекује реализација пошумљавања 10 ха. 

Самим тим поред пошумљавања и уз гасификацију доћи ће и до побољшања ваздуха у 

Граду.У наредном периоду посебан акцент биће стављен и на финансирање и развој 

комуналне инфраструктуре у свим деловима града имајући у виду стратегију Владе РС 

да до 2025. године сва градска и приградска насеља буду прикључена на мрежу 

фекалне канализације. Пред почетком је и активност на реализацији недавно 

потписаног од стране представника Ужица, Ариља, Пожеге, Косјерића и Ивањице 

међуопштинског споразума о сарадњи на пројекту изградње и управљања регионалним 

системом за скупљање и пречишћавање отпадних вода. Наставља се и са пројектом и 

активностима ради решења проблема фекалне канализације у Турици, решења 

проблема канализационе мреже на Белој Земљи, завршетак водоводне мреже у 

Љубањама и Карану, али и решавање водоснабдевања и канализације у другим месним 

заједницама.Очекује се и завршетак друге фазе реконструкције Зелене пијаце и 

припреме за почетак треће, као и завршетак радова на изградњи зграде на гробљу 

Сарића Осоје. Кандидат за градоначелника је истакла да реализација планираних 

пројеката у области комуналне инфраструктуре важна је за свакодневни живот грађана 

Ужица. Такође, с обзиром на бројне потенцијале радиће се и на враћању старог сјаја 

Градском тргу, реконструкцији и повећању капацитета градских мостова и активацији 

речних корита реке Ђетиње. Истовремено ће се усмерити пажња на равномерни развој 

свих делова града, градске општине Севојно и сеоских средина.Истакла је да су у 

предходном периоду  из градског буџета, али и уз подршку државних институција 

уложена значајна средства у саобраћајну инфраструктуру. У просеку је асфалтирано 

око 50 км путева, а у наредном периоду почеће се са озбиљним улагањем у 

реконструкцију градских улица и сеоских путева, али ће се водити рачуна да улагања 

равномерно покрију читаву територију града. Један од приоритета биће изградња 

кружног тока код Народног музеја, а очекује се и завршетак радова наредне године 

деонице пута Чачак-Пожега, затим активности на изградњи деонице Пожега-Котроман, 

али и завршетак рехабилитације магистралног пута Пожега-Златибор. Очекује се и 

почетак радова тунела испод Кадињаче са планираним улагањем од 450 милиона еура, 

па ће се на тај начин решити вишедеценијско питање обилазнице око Ужица са циљем 

измештања транзитног саобраћаја из центра града.Уложиће се и максимални напори да 

би се аеродром Поникве ставио у функцију и локална самоуправа ће бити посвећена 

том пројекту.Радиће са на унапређењу градског и приградског саобраћаја, а један од 

приоритета биће решавање проблема паркирања, изградња нових паркинг места и фаст 

гаража. У свом експозеу кандидат за градоначелника је истакла да је  привреда основна 

делатност једног друштва и да има пресудан значај за квалитет живота у локалној 

самоуправи, јер највећи део прихода долази управо из привреде. Уложиће се додатни 

напори да би дошло до повећања запослених у реалном сектору, чиме ће се обезбедити 

нормалан живот за њихове породице, али ће бити и већих прихода у градском буџету. 

Како је велики значај малих предузетника , град ће дати свој пун допринос у њиховом 

даљем развоју. Такође, и изградњом зелене индустријске зоне на Белој Земљи ствара се 

предуслов за долазак инвеститора са прихватљивом технологијом чиме ће и суштински 

допринети изградњи ауто пута. Истиче да је недовољно искоришћена развојна шанса, 
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тако да ће град уз подршку Владе РС и других извора и фондова подржавати пројекте у 

области туризма. Наставља се са реконструкцијом Старог града, а и завршава се 

пројекат реплике неолитског насеља у Стапарској бари. Унапредиће се и садашњи 

садржај шеталишта бившом Ћирином трасом, а приоритет ће бити наставак пута на 

релацији Стапарска бања-Брана Врутци ка манастиру Рујно ради повезивања ових 

локалитета као локалитета туристичке понуде са историјским и културним 

знаменитостима у Граду укључујући и хидроелектрану ''Под градом''. Радиће се на 

повећању смештајних капацитета у самом граду, стимулисати сеоски туризам, али и 

модернизацији и изградњи капацитета на Тари за омладински, рекреативни и спортски 

туризам. Истиче да пољопривреда као најстарија делатност све више добија на значају, 

тако да ће град издвојити значајна финансијска средства за финансирање 

пољопривреде. Наиме, издвојиће се средства за пољопривреду механизацију, опрему за 

наводњавање, противградне мреже, саднице воћа, пластеничку и органску производњу, 

улагати у сточарство, али и помагати пољопривредницима у конкурисању да би из 

фондова Европске уније добијали субвенције. Такође, у сарадњи са министарством 

пољопривреде помоћи ће се пољопривредним произвођачима који имају проблем са 

пласманом својих производа захваћени пандемијом вируса ковид 19. Наставља се са 

улагањем и у објекте образовања, а до краја године завршава се изградња спортске сале 

у оквиру школе Алекса Дејовић у Севојну - инвестиција вредна 60 милиона динара. 

Реконструкцијом и изградњом зграде командног центра у Крчагову створени су 

предуслови за развој високог образовања стручних кадрова. Радиће се и на образовању 

старт ап центара, да би иновативни и млади људи добили шансу да започну бизнис у 

свом граду и да би у њему и остајали, а пре свега у области информационих 

технологија. Значајан део буџета ићи ће предшколским установама, да би свако дете 

имало место у вртићу. Наставиће се са унапређењем социјалне политике и то у области 

вантелесне оплодње, подршке материнству, али ће се и унапредити сарадња са 

удружењима као и организацијама које окупљају лица са инвалидитетом. Што се тиче 

културе оно је лична карта једног народ, али и града и циљ је да Ужице буде 

престоница културе и уметности. Наставиће се са помагањем установама културе, а 

следи и завршетак великих инвестиционих улагања на објектима установа културе. 

Истиче да је спорт драгоцена и незаобилазна помоћ у развоју сваког човек, па је и 

немогуће замислити човеков живот без спорта.Подједнако ће се водити рачуна о 

рекреативном, школском, такмичарском и професионалном спорту.До краја године 

завршава се и пројект спортске хале у Крчагову вредан 80 милиона динара.На крају 

експозеа кандидат за градоначелника је истакла да онима који су посустали треба 

пробудити веру, да нико не помисли да је Ужице град неуспеха, већ град будућности и 

просперитета. Постоји огромна жеља и енергија да се створе бољи услови за извеснију 

и богатију будућност за нашу децу, а искористила је прилику да захвали родитељима, 

прецима и свим Ужичанима који су уткали себе у темеље града. 

Након експозеа кандидат за градоначелника је представила тим пажљиво 

одабраних саветника, заменика градоначелника и чланове Градског већа. Наиме, за 

заменика градоначелника је предложила Драгољуба Стојадиновића рођеног 25. априла 

1985. године у Земуну, а у Ужицу живи од 1986. године. Основну и средњу школу је 

завршио у Ужицу, а звање дипломирани правник је стекао на Правном факултету 
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Универзитета у Новом Саду. Радни век почео је у приватној фирми, а 2016. године 

именован је за члана Изборне комисије града Ужица и функцију је обављао до 

прихватања кандидатуре за одборника скупштине града. Функцију председника УО у 

Школи за децу ометену у развоју Миодраг В.Матић обављао је од 2016. године када је 

именован за председника Управног одбора предшколске установе као представник 

града Ужица, а од 2019. године је члан Скупштине АД Ужице гас, док је последње 

четири године обављао функцију шефа кабинета града Ужица. Ожењен је и отац двоје 

деце. 

Кандидат за градоначелника је предложила за члана градског већа задуженог за 

област културе и спорта господина Ратка Трмчића, рођеног 1958. године у Сјеници, где 

је завршио основну школу, док је средњу Техничку школу завршио у Ужицу, а 

Педагошко-технички факултет у Чачку. Почео је да ради 1983. године као наставник у 

ОШ Душан Јерковић, радио је и у ваљаоници бакра у Севојну, а затим се опет вратио 

просвети радећи у неколико Основних школа, Педагошкој академији и Вишој 

техничкој школи у Ужицу. Током 90-их година у два мандата је биран за директора 

школе Душан Јерковић, коју функцију и данас обавља. 2016. године постављен је на 

функцију помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја у Београду. 

За кандидата Градског већа задуженог за месне заједнице кандидат за 

градоначелника је предложила господина Владимира Синђелића, рођеног 1970. године 

у Новој Вароши, где је и завршио Основну школу, док је средњу Машинску завршио у 

Ужицу и стекао звање машински техничар. Даљим школовањем стекао је звање 

менаџера у економији. Од 1994. године је приватни предузетник, ожењен је и отац 

једног детета. 

Кандидат за члана Градског већа задуженог за Јавна предузећа предложен је 

господин Иван Станисављевић, који је рођен у Ужицу где је завршио основну и средњу 

школу , а на Шумарском факултету у Београду стекао је звање дипломирани инжињер 

шумарства. Радни век је почео у ЈП Србија шуме, а од 2012. до октобра 2016. године 

радио је у Шумској управи у Ужицу, а потом у Дирекцији шумског газдинства Ужице. 

Такође је и од 2016. године сарадник ГИЗ-ДКЦИ Програма развојног тржишта 

биоенергије у Србији, у оквиру кога је истраживао потрошњу огрева у домаћинствима 

у граду Ужицу. Ожењен је и отац четворо деце. 

Кандидат за градоначелника је предложила за члана градског већа задуженог за 

привреду и пољопривреду господина Слободана Кузмића,дипломираног правника, 

рођеног 1961. године у Бајиној Башти, а од 1976. године живи и ради у Ужицу.У свом 

радном веку прешао је пут од предузетника, па до власника привредног друштва. 

Власник је Привредног друштва Трго агент доо, који послује у области пољопривредне 

прерађивачко прехрамбене индустрије. У предходном сазиву Скупштине био је 

одборник и члан Савета за пољопривреду. 

За кандидата Градског већа задуженог за буџет и финансије кандидат за 

градоначелника предложила је господина Миодрага Петковића рођеног 1975. године у 

Ужицу , по занимању дипломираног економисту, који је међународне мастер студије 

завршио на Факултету Организационих наука у Београду и Факултету за Државну 

управу у Загребу. Од 1998. Године запослен је на Педагошком факултету и обавља 

послове финансијске оперативе, финансијског планирања, извршавања буџетског 
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рачуноводства. Од 1998. године до 2005. године у Агенцији за пословне услуге 

Олимпија Ужице био је ангажован у области економског саветовања бизнис програма 

студије оправданости и процене капитала. У период од 2012. до 2016. Године, био је 

одборник Скупштине Града, а од јануара 2016. године до августа 2017. године био је 

члан Градског већа задужен за туризам, а од септембра 2017. године члан Градског већа 

задуженог за област буџета, финансија. 

Кандидат за градоначелника предложила је за члана градског већа задуженог за 

саобраћај господина Слободана Шиљковића, рођеног 1970. године. Основну и Средњу 

школу завршио је у Ужицу, Саобраћајни факултет у Београду, а постдипломске студије 

је завршио на факултету Организационих наука, смер електронско пословање на 

факултету у Београду. Од 1997. године ради у ЈП ПОШТА Србије, а тренутно обавља 

функцију директора ЈП Пошта Србије регионалне јединице Ужице-Шабац-

Ваљево.Одборник Скупштине града био је у периоду 2016. године до 2020. године. 

За члана градског већа од стране кандидата за градоначелницу за послове 

социјалне политике  предложен је Грбић Слободан, рођен 1987. године у Ужицу. 

Основну школу је завршио у Севојну, а средњу школу у Ужицу. Звање дипломираног 

економисте стекао је 2019. године. Радни век је почео у Роло монту у Севојну,  где је и 

данас запослен.Обављао је и функцију одборника од 2016. године, па до 2020. године 

када је опет изабран за одборника Скупштине града. 

За члана градског већа задуженог за заштиту животне средине, енергетску 

ефикасност и туризам кандидат за градоначелника је предложила  госпођу Наду 

Јовичић, рођену 1974 године. Основну и средњу школу завршила је у Ужицу, а 2001. 

године је дипломирала на Технолошко-металуршком факултету у Београду, где је и 

завршила магистарске студије и стекла звање магистра техничких наука, а тренуто је на 

завршној години докторских студија на Факултету заштите на раду у Нишу.Радила је 

као наставник у Техничкој школи Радоје Љубичић, а након тога као предавач на 

Високој школи струковних студија и обавља посао наставника стручних предмета из 

области металургије, безбедности и заштите на рад, области заштите животне 

средине.Објавила је 15 научних радова из области заштите животне средине. 

И на крају за члана Градског већа задуженог за ванредне ситуације кандидат за 

градоначелника је предложила господина Зорана Лазића, рођеног 1960. године. 

Основну и средњу школу завршио је у Ужицу, а Вишу економску школу је завршио 

1993. године у Новом Саду.Био је запослен у Новинско издавачком предузећу Вести 

Радио Ужице, где је био и вршилац дужности директора предузећа, затим је радио и у 

АД Неопланта Нови Сад, Тв Прима из Бајине Баште, био је руководилац ТВ Студија у 

Ужицу ТВ Лав, а од 2007. године радио је у издавачкој новинској агенцији на Веб 

порталу као директор и власник агенције. Одборник у Скупштини је био у периоду од 

2000. године до 2004. године. 

На крају је кандидат за градоначелника захвалила на стрпљењу и истакла да ће 

се трудити да оправда указано поверење. 

 Председник Скупштине Митровић Бранислав је изјавио да отвара расправу. 

Рајко Радосављевић је истакао у име одборничке групе СНС да ће подржати 

предлог за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа. 

Захвалио се грађанима Ужица што су изашли на изборе и дали им поверење, као и 
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мандат да би у наредном периоду изабрани представници града свој радом дали пун 

допринос даљем развоју и просперитету Ужица Истакао је да се чуо један врло 

квалитетан експозе од стране будуће градоначелнице, где су јасно постављени циљеви 

и приоритети у развоју града, као и начин за њихову реализацију и уверен је да ће доћи 

до добрих резултата. Истакао је да здравље грађана има највећи значај и да ће улагањем 

у планиране појекте у вредности од 20 милиона еура подићи се квалитет здравља не 

само грађана Ужица, него и околине. Значајне напоре истиче да је потребно усмерити у 

стварање доброг привредног амбијента и долазак нових инвеститора у град.. Потребно 

је потржати приватне предузетнике , а град ће свој допринос дати у изградњи локалних, 

комуналних и инфраструктурних пројеката и посебно ће се ангажовати у изградњи 

ауто-пута. Основни циљ у области образовања јесте стварање квалитетних кадрова за 

потребе привреде, али и стварање услова за останак маладих Ужичана у свом граду. 

Као један од најважнијих приоритета јесте и питање екологије и заштите животне 

средине, пре свега решавање проблема аерозагађења, кроз повећане мере 

субвенционисања енергетске ефикасности за домаћинства и завршетак гасификације. 

Такође, је истакао да је туризам недовољно искоришћена привредна делатност, тако да 

треба радити на повећању туристичке понуде града. Треба учинити и све да се врати 

стари сјај ужичког спорта кроз финансирање рекреативног, школског и 

професионалног спорта. 

Одборник Владан Виријевић  је истакао да као одборник Здраве Србије, неће и 

не може подржати предлог за градоначелника, као и њен тим и позвао и остале 

одборнике да исто учине. Један од разлога је и тај што се до пре неколико дана није ни 

знало ко ће бити кандидат за градоначелника, а то је продукт тога што градоначелника 

Ужица нису бирали Ужичани, него се о градоначелнику одлучивало у Београду. Истиче 

да градоначелник нема никакву самосталност да доноси одлуке и Ужичанима сигурно 

неће бити боље. Даље је истакао да се константно хвали Александар Вучић, па је 

предложио да се позове председник државе, јер би можда он био најбољи 

градоначелник Ужица. Што се тиче експозеа истакао је да је такав експозе слушао пре 

четири године од предходног градоначелника са малим изменама. Истиче да се о 

стабилним градским финансијама прича задњих осам година, а да је град подигао 1,5 

милијарди кредита, а круцијалних пројеката нема осим Фабрике воде.Такође у свом 

експозеу кандидат за градоначелника није навела ниједан круцијални пројект, већ су 

сви преписани из експозеа од пре четири године, тако да се из године у годину сви 

хвале истим пројектима. На крају истиче да је аеродром Поникве поклоњен држави из 

разлога што се није знало шта са њим да се ради и како да се доведе у намену. Позвао је 

све одборнике да не подрже кандидатуру градоначелника кога бира Београд и да више 

град Ужице не буде поданички град. 

 Председник Скупштине је након излагања одборника Виријевића замолио да се 

не користи придев ''поданички'', јер се тиме вређају грађани Ужица. 
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Одборник Неђо Јовановић је истакао да у име ОГ СПС и ЈС  подржава предлог 

који персоналних решења за градоначелника града Ужица, заменика градоначелника и 

чланове Градског већа, а касније и за остала радна тела и комисије.Такође је подржао и 

чињеницу што се први пут у историји града као кандидат за градоначелника појављује 

жена која својом енергијом жели да допринесе овом граду за добробит свих. Из 

експозеа се уочила велика жеља и спремност да се сви започети пројекти заврше, али и 

да се добију одређене инвестиције да се одређени проблеми реше и задовоље потребе 

грађана. Истакао је да је финансијска дисциплина у граду већ устројена  и нико не може 

оспорити чињеницу да је буџет града Ужица увек био на рационалној основи, а и само 

располагање је било крајње рационално и одговорно. Изазови и искушења кроз које ће 

ново руководство проћи нису ни мали ни једноставни, јер ту је еколошки проблем, 

проблем аерозагађења са којим се треба озбиљно позабавити. Сматра да један од 

начина решавања овог проблема јесте и начин који се чуо у експозеу ,односно 

конверзија котларница, да би се користили енергенти који неће емитовати нездраве и 

лоше продукте. Истакао је да је све што је наведено у експозеу као план, програм и 

жеља, јако добро. Такође оно за шта ће се залагати и на чему ће инсистирати у области 

образовања је оснивање интегрисаног универзитета у граду Ужицу, јер за тако нешто 

град има ресурсе. Задовољан је и чињеницом да будућа градоначелница која има 

стручни кредибилитет, али и политичку жељу да реализује све оно што је зацртала 

заједно са својим тимом. Нови тим који је предложен представља мању компилацију 

људи који су већ били у роководству града и већег броја људи који су нови са већом 

енергијом и сигуран је да поверење које ће им бити указано, бити и оправдано, а 

уколико до тога не дође једини арбитар за оцену рада јесу грађани Ужица. 

Одборник Стефан Грујић је истакао да као најмлађи одборник који је изабран 

испред Српског патриотског савеза има част да представља младе људе и да ће имати 

могућност да кроз Скупштину ради на унапређењу младих у Ужицу.Истакао је да ће 

Одборници Српског патриотског савеза гласати за избор докторке Јелене Раковић 

Радивојевић као и њеног тима, јер избор докторке представља један део историје, а и 

њен избор за градоначелницу улива наду да ће се више радити на решавању проблема 

са којима се млади суочавају. Сматра да Ужице треба да постане место из којих млади 

не одлазе и у који се млади враћају. 

Одборник Дејан Крчевинац је истакао да је историјски говор докторке вредан 

сваке пажње, па чак и за научно фантастичне филмове. Истакао је да су сви сведоци да 

се једна мала улица од непуних километар правила две године, а оно што се 

испланирало да ће се направити у наредне четири није могуће, једино ако руководство 

не планира да на власти буду четрдесет година. Сматра да је експозе далеко од истине, 

почев од аеродрома па до екологије, јер и уговор који је потписан у октобру прошле 

године, да ће колектор у Турици бити завршен до јуна ове године није завршен нити је 

почео да се ради. Нагласио је да не разуме зашто одборници уопште и присуствују 

седници када је већ све завршено и траћи се време неким тајним гласањем, јер ако се 

каже да ће докторка бити градоначлница ту нема приче и није потребно гласање. 

Председник Скупштине је захвалио господину Крчевинцу и замолио га да у 

будућем раду поштује оно што говоре друге колеге одборници , да би и они поштовали 

оно што он говори. Поводом примедбе да не зна зашто су одборници уопште присутни 
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када је све већ одлучено, председник Скупштине је истакао да то није истина, да је 

поступак избора градоначелника дефинисан Законом, Статутом и Пословником и да се 

прописана процедура поштује.  
Одборник Аврам Илић је истакао да долази из Севојна и да је представник 

опозиције и да мисли да кандидат за градоначелника који долази из СНС и који велича 

''великог вођу'' не може бити самостална у раду, па је самим тим позвао одборнике да 

не гласају и не подрже предлог за избор градоначелника. Истакао је  да сва велика 

обећања која су дата да ће се урадити у Севону нису урађена, почев од кружног тока, па 

пасареле за Рујевац која је требала бити урађена до краја 2018. године, као ни 

канализација за насеље Саве Шумановића. Сматра да  велика обећања која су дата не 

уливају поврење и у име опозије Севојна истакао је да је против предложених 

кандидата. 

Одборник Рајко Радосављевић је истакао да господин Аврам није поменуо 

фискултурну салу у Севојну која се завршава, а господина Крчевинца је обавестио да се 

на колектору у Турици радови изводе. Истакао је да је било одређених имовинских 

проблема као и проблема са тендером, а и сви су упознати са стањем у вези корона 

вируса, што је успорило радове на колектуру. У вези дискусије одборника Виријевића 

да одборници не бирају градоначелника, сложио се с тим и истакао да грађани Ужица 

бирају градоначелника јер су на изборима политици коју представља градоначелница 

дали подршку са 55% гласова. Такође је истакао да је проблем загађености веома 

велики и није нов, али је и по том питању доста урађено,јер према подацима из 2012. 

године Град Ужице је имао 127 дана прекомерне загађености ваздуха, а прошле године 

само 52 дана, што је доста мање. Навео је и да је у предходном периоду од 12 

котларница 9 конвертовано на гас и на пелет а измешта се и котларница из центра града 

на Међај која ће такође бити на гас. 

Одборник Владан Виријевић је објаснио да би неко био градоначелник потребно 

је да буде носилац листе, док је носилац листе Српске напредне странке био 

Александар Вучић, што значи да су Ужичани бирали Вучића, а не докторку Јелену. У 

вези загађених дана подсетио је да су мерну станицу померене и самим тим добијен је 

мањи број загађених дана а да Ужичани у зимском периоду виде са чим се Град суочава 

и да напретка нема. Истакао је да би и сам волео да аутопут прође кроз Ужице, али да је 

први пројекат измењен, тако да се дозволило да ауто пут не дође до Ужица него само 

до Пожеге. Како ауто пут није дошао до Ужица у предходних осам година, сматра да се 

то неће десити ни у наредних пар. 

Одборник Аврам Илић је истакао да када је реч о Севојну говори се само о хали, 

али не и о пасарели, канализацији а нико није ни споменуо замену водоводних цеви у 

улици Алексе Дејовића. 

Одборник Срђан Недељковић је истако да му је жао што мора да слуша поједине 

инсинуације. Нагласио је да је Ужице бирало градоначелника, јер је и носилац листе 

била докторка Јелена Раковић Радивојевић. Истакао је да Град у Београду има 

озбиљног партнера који ће помоћи, а са председником Александаром Вучићем ће се 

остварити велики број инфраструктурних пројеката. Истакао је и да су кредитна 

задужења града Ужица знатно смањена и да су се кредити узимали под повољним 

условима.  
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Одборница Бранка Будимир је истакла да јој је част и задовољство што има 

прилику да говори у своје име и у име странке коју представља. Као мајка и колегиница 

подржава кандидатуру докторке Јелена Раковић Радивојевић за градоначелника града 

Ужица. Када се говори о питањима екологије истиче да је на том пољу доста урађено и 

да због тога управо најстарији грађани подржавају Александра Вучића и СНС. Проблем 

загађења је велики, али последњих неколико година зими је смањен број ''чађавих'' 

дана. Упознала је одборнике да се један од њених научно истраживачких радова управо 

бавио питањем загађења  односно екологије града Ужица и да је неспорна чињеница да 

је 75% котларница конвертовано и да је овакав податак више него довољан. Такође је 5 

хектара пошумљено на територији Великог парка и Белог гробља, а да се у овој години 

планира да се та површина повећа до 9 хектара. 

Одборница Марија Николић се захвалила грађанима на указаном поверењу и 

истакла да ће се у будућем периоду залагати за просперитет града у свим областима 

који су и изложени у експозеу будућег градоначелника Ужица. Подржала је визију да 

Ужице буде град у коме се остаје и коме се враћа. Драго јој је што се води рачуна и о 

најмлађим суграђанима, што се граде вртићи и што је вртић на Пори један од 

најсавременијих у читавој Србији. Пожелела је новом скупштинском сазиву и 

градоначелнику успешан рад. 

Одборник Владан Виријевић је подсетио Председника Скупштине на пословник 

и истакао да му је колега рекао да је изнео низ неистина. Упутио је колегу Срђана да 

прочита Закон и да погледа какав је назив листе и ко је носилац исте. Истакао је да га је 

председник Скупштине упозорио да када је рекао да је власт ''поданичка'', али је 

објаснио да то није било упућено грађанима, него људима који се  налазе на челу 

власти. И на крају га интересовало да ли  кандидат за градоначелника долази из редова 

СНС или СДПС, пошто је то још увек нејасно. 

Председник Скупштине одговарајући господину Виријевићу је истакао да је 

сигуран да познаје Пословник и то члан 69. који прецизира када председник 

Скупштине додељује реч одборнику, а када је у питању реплика прописано је да 

председник Скупштине може ускратити реплику уколико оцени да нису испуњени 

услови и да је управо искористио своје право да каже да услови нису испуњени и да 

пословник није прекршен. 

Одборник Срђан Недељковић је истакао да сви знају да је носилац листе у 

Ужицу била др Јелена Раковић Радивојевић, да је она била ''човек број један'' и да 

одговорно тврди да је она члан СНС. Истакао је да је много добрих ствари урађено у 

Ужицу у последње време и да се много ради, да је велики број улица асфалтирано, да су 

замењене канализационе мреже и урађено доста других ствари а да ће грађани и у 

наредном периоду видети ко ради у њиховом интересу. 

Одборник Аврам Илић истиче да му је криво што у њиховим редовима нема ни 

једног одборника из Севојна, с обзиром да је СНС победила у Севојну. Истиче да је као 

одборник опозиције и у Севојну предлагао доста ствари, између осталог да се поднесе 

захтев за другу смену дечје педијатрије али да су сви тај предлог једногласно одбили. 

Сматра да и у Скупштини града, све што се конструктивно предложи неће се усвојити, 

јер предлози долазе из друге политичке партије и не величају великог вођу. 
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Одборник Радош Драгојевић је истакао у име ОГ ПУПС-а да ће одборници 

подржати предлог за градоначелника као и за предложене кандидате њеног тима. 

Одборница Данка Стојић је истакла да је убеђена да ће тим на челу са докторком 

Јеленом предводити град часно и поштено и да је као васпитни радник видела да 

постоји жеља младих људи да остану у овом граду. У предходном периоду држава је 

издвојила преко 100 милина евра за инфраструктурне радове у образовним установама, 

иновацијама и опремању школа као што су дигитализација и паметне учионице. Такође, 

отварањем Стар-тап центара и студентског дома добила се већа могућност за средње и 

високо образовање у Граду Ужицу као и даље унапређење кроз академију Западне 

Србије. 

Одборница Љиљана Кузмановић је рекла да ће њено излагање бити подршка 

будућој градоначелници др Јелени Раковић Радивојевић и њеном тиму. Радује се што је 

посебна пажња посвећена социјалној заштити, да се наглашава брига о сваком 

појединцу коме је помоћ потребна. Експозе представља једну озбиљну и одговорну 

социјалну политику, подршку особама са инвалидитетом, особама са сметњама у 

развоју и подршку најугроженијим категоријама. Као мајку троје деце радује је 

подршка материнству као и мере подстицаја рађања, али и оснаживања породице. 

Истиче да експозе има све елементе из којих се може утврдити да ће се град Ужице 

мењати на боље и да ће се створити услови да Ужице буде град у коме се остаје и коме 

се враћа. 

Одборник Дарко Томић је истакао да су људи гласали за њих пошто су били 

уцењени послом у ''Првом партизану'', или у неким другим фирмама, а како се помињу 

путеви и инфраструктура позвао је одборнике да се једном провозају од Севојна преко 

Кошуте, до Дрежика  па да виде у каквом је пут стању. 

Одборница Наталија Василић је истакла да јој је као политичарке којој је ово 

четврти мандат, задовољство што први пут у историји град Ужице има жену као 

кандидата за градоначелника и не само зато што је жена него што је Јелена јако 

квалитетна особа која ће оправдати указано поверење. На крају је истакла да ће 

Социјалдемократска странка подржати др Јелену Раковић Радивојевић за 

градоначелника као и њен тим и да се нада лепој сарадњи. 

Одборница Весна Петрић као позната одбојкашица и бивша репрезентативка 

Србије је истакла да јој је част што представља тим СНС. Како је већину свог времена 

провела у спорту циљ јој је да се спорт врати на велика врата. Спорт је битан не само за 

раст и развој деце, него и за сваког човека. Нагласила је да ће се радити на томе да се 

врате школице спорта, да се ради на секцијама које су и некада постојале, али и да се 

професионални спорт унапреди. Како се завршава хала у Крчагову, допринеће да се 

једним делом ослободи хала Велики парк и да се обезбеди више термина како за 

професионалне тако и рекреативне спортисте.  

Одборник Вељко Јевтић је истакао да као одборник СНС подржава докторку 

Јелену за место градоначелника. У свом експозеу др Јелена Раковић Радивојевић је 

изнела низ мера за развој пољопривреде, у коју је у предходном периоду доста уложено 

и да су директне инвестиције града Ужица за пољопривреду у предходном периоду 

износиле око 30 милиона динара. Поред градских пољопривредници све више користе 

и републичке субвенције, које су такође сваке године све веће. Поред пољопривреде 
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значајна средства су уложена и у инфраструктуру и у просеку се сваке године 

асфалтира од 45 до 50 км сеоских путева, обнављају се школе, граде игралишта и 

решавају питања водоснабдевања. Град је издвојио и у предходном периоду око 30 

милиона динара за наставак водоводне мреже у сеоским месним заједницама чиме се 

олакшава живот људи на селу. 

Одборник Ненад Петровић као један од најмлађих одборника Скупштине града 

Ужица је истакао да је СНС у предходном периоду уложила огромне напоре на 

побољшању живота младих. Поред места за забаву, културних и спортских 

манифестација , младима је потребна и сигурност и да је младом и образованом човеку 

битно да има сигурни посао за који се школовао. Како ће до краја 2025. године 

просечна плата у Србији бити 900 еура тиме ће млади имати финансијску стабилност, 

брже ће се одвајати од родитеља и формирати своје породице. Држава ће младим 

брачним паровима обезбедити повољне кредите са минималним учешћем, биће већи 

подстицај за новорођену децу, субвенције вртића и подршку материнству. Када се 

имају у виду све напред наведене чињенице уложени труд и рад са сигурношћу је 

истакао да ће млади у Ужицу имати све што им је потребно и да град више неће 

напуштати у потрази за срећом. 

Одборник Филип Баралић је истакао да му је част што је одборник новог сазива 

Скупштине и што може урадити нешто добро за свој град.Након завршеног школовања 

се вратио у Ужице, јер је у Граду видео своју шансу, јер је град Ужице пун потенцијала, 

град културе и уметности, град позоришта, музике, град фестивала. СНС је уз велику 

подршку Владе РС доста уложила у установе културе између осталог и кроз 

инвестициона улагања на самим објектима попут реконструкције Старог града, зграде 

Народног позоришта и слично. Навео је да је легат сликара Михаила Миловановића 

данас богатији за 13 слика, да је Народни музеј Ужице богатији за сталну музејску 

поставку Ужичка република, која документује борбу Ужичана за слободу. У Градској 

галерији сваке године за Дан града суграђани се сусрећу са најимпозантнијим делима 

српске уметности, што се реализује у сарадњи са Српском академијом науке и 

уметности. Такође и део старе касарне IV Пук већ трећу годину функционише као 

Галерија Рефлектор, који је настао као иницијатива младих визуелних уметника Ужица, 

који је угостио бројне младе уметнике из читаве Европе. Грађани Ужица су препознали 

стручност и енергију људи који су предложени да у наредним годинама воде град и 

дали им подршку од преко 54% гласова. Истиче да са нестрпљењем очекује долазак 

ауто пута са којим долазе и нове инвестиције, које ће ново руководство дочекати 

спремно. 

Одборница Мирјана Млађеновић је истакла да подржава кандидата за 

градоначелника др Јелену Раковић Радивојевић, јер ће својим професионалним 

ангажманом, високим моралним квалитетом и беспрекорном каријером одговорити 

апсолутно на све задатке који јој буду постављени. Предходних осам година је доста 

урађено и указала је да је за водоснабдевање града реконструкцијом водозахвата на 

брани Врутци створена могућност да се на рационалнији начин користи вода за пиће. 

Навела је да су велика новчана средства уложена у нову фабрику воде са 

најсавременијом технологијом којом се обезбеђује исправна и здрава вода за преко 70 

хиљада Ужичана. У Ужицу је после 35 година извршена конверзија доњег и горњег 
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Старог града, а приступило се и заштити зидина на горњем Старом граду. Туристичка 

понуда је обогаћена зип лајном, Ужице је добило зелену стазу, рађено је на 

''Склавковом платоу'', на старом железничком мосту, тротоару у улици Димитрија 

Туцовића, Ускоковића пролазу, Стапарској бањи, реплици неолитског насеља, кружном 

току код ватрогасног дома  и јавне гараже. У плану је и регулација Беле земље и 68 ха 

које је предвиђено за нове инвестиције. Иако Ужице није добило стране инвестиције, 

јесте државне инвестиције што даје наду. ''Први партизан'' запошљава велики број 

људи, уређује се Зелена пијаца, реконструисане су зграде Привредног и Прекршајног 

суда, а у будућности ће се радити на проширењу депоније Дубоко, где ће се обезбедити 

повећање капацитрета одлагања отпада. Истакла је да је поносна на ауто пут од кога 

смо били удаљени пре две године 180 км, а за годину дана ће бити удаљени мање од 20 

км, када ауто пут дође до Пожеге. Све наведено је огроман напредак који није 

постигнут у предходних 100 година.  

Председник Скупштине се обратио грађанима Ужица желећи да разјасни неке 

теме пре свега процедуралне. Истакао је да према Закону о локалним изборима није 

прописан директан избор за градоначелника, што значи да ниједна политичка партија 

не кандидује неку особу за градоначелника, већ кандидује листу, па сви људи који уђу 

на листу, могу бити кандидати за градоначелника. Била би превара да било ко изађе 

испред грађана Ужица и каже ко је њихов кандидат за градоначелника, јер је то 

противзаконито и то је јасно и одборницима са листе СНС и Здраве Србије и СПС. 

Групација из СНС сматра да је најбољи кандидат за градоначелника Јелена Раковић 

Радивојевић која је и изнела свој експозе. Навео је да седнице треба да се добро 

припремају, да се доводе стручни људи и да се прича о битним темама. Када се говори 

о аерозагађењу одборници изађу и кажу како је ваздух у Ужицу најгори, а нико није 

изашао ни са једним конкретним решењем. Тако да треба добро припремати тачке 

дневног реда, да се доведу стручни људи, да се дају добри предлози и да се не бавимо 

демагогијом, популизмом, већ да се слуша струка. Раније се причало о водоснабдевању, 

а данас имамо воду и за будуће генерације и на седницама на којима се говорило о овом 

проблему изнедрило се решење и од власти и опозиције. Као одборник и као Ужичанин 

истако је да ће похвалити све оно што је добро урађено за Ужице, добра ствар је што је 

ауто пут дошао на 20 км од Ужица, добре ствари су и Студентски дом, Стари град, 

Неолитско насеље. Када се говори о води подсетио је да је господин Никола Селаковић 

доста помогао јер је опредељено 6 милиона за фабрику за пречишћавање воде. Када се 

говори о Интегрисаном факултету сама реализација није лака и све споро иде, али о 

томе треба да се прича. Нагласио је да се чуо један озбиљан експозе, без претераног 

обећања, реалан и где су јасно постављени приоритети, тако да ''Позитивно Ужице'' 

подржава др Јелену Раковић Радивојевић за градоначелника и цео њен тим, јер су то 

стручни људи који могу доста тога да учине. Истакао је да никада неће да дозволи да се 

за Ужице говори да је ''поданички град'', јер је Ужице увек било град слободарских 

људи. 

Одборник Неђо Јовановић је истакао да око свега треба да се разговара и то не 

само у оквиру власти него и са опозицијом, како би се дошло до најбољих решења. 

Интегрисани универзитет је једна од тема коју је иницирао, јер сматра да ће се у овом 

саставу коначно та идеја реализовати, јер је та идеја и раније постојала и била врло 
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близу реализације а постоји и елаборат и стручна мишљења, само није постојала 

подршка и разумевање од оних од кога се тражила, а то су ресорна министарства. 

Сматра да ће сада доћи до приближавања према ресорном министарству и да ће 

постојати већа подршка него до сада. 

Одборник Дарко Томић се обратио кандидату за градоначелника и истакао да 

докторки и њеној струци  свака част, јер је и сам доктор ветерине, али да није начин да 

се град води читањем са папира оно што је написано. Честитао је свим одборницима 

који приликом излагања нису читали текст. 

Председник Скупштине је закључио расправу и одредио паузу да би се спровео 

поступак тајног гласања, који је прописан Пословником Скупштине по коме гласањем 

руководи председник Скупштине, коме помаже секретар Скупштине и по један 

одборник са три изборне листе које су освојиле највећи број мандата. 

Нагласио је да су овашћена лица доставили предлоге па су чланови комисије: 

Испред изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ, одборник 

Ненад Петровић, 

Испред изборне листе Милан Стаматовић-Здрава Србија, одборник Дарко Томић 

а Испред изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, одборница  Јелена Средић. 

 

ПАУЗА – ГЛАСАЊЕ ПО ПРОЗИВЦИ 

 

Након завршеног тајног гласања, председник Скупштине је истакао да је за 

спровођење тајног гласања укупно штампано 67 гласачких листића, а да је прозивком 

одборника предато 59 листића. Од укупно 67 одборника гласало је 59 одборника, број 

гласачких листића у кутији је 59, а осам је неупотребљивих. Два гласачка листића су 

неважећа. Од укупно 57 важећих гласачких листића за избор градоначелника, заменика 

градоначелника и Градско веће гласало је 44 одборника, а против избора 

градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа гласало је 13 

одборника. Председник Скупштине је констатовао да је након спроведеног поступка 

Скупштина изабрала градоначелницу, заменика градоначелника и Градско веће 

већином од укупног броја одборника. 

Председник скупштине је констатовао да је за градоначелницу изабрана др 

Јелена Раковић Радивојевић, а за заменика градоначелника Драгољуб Стојадиновић док 

су за чланове Градског већа изабрани: Ратко Трмчић, Владимир Синђелић, Иван 

Станисављевић, Слободан Кузмановић, Миодраг Петковић, Слободан Шиљковић, 

Слободан Грбић, Нада Јовичић и Зоран Лазић. 

Председник Скупштине је честитао градоначелници, заменику градоначелника и 

члановима Градског већа и дао реч досадашњем градоначелнику господину Тихомиру 

Петковићу, Народном  посланику у  Народној Скупштини Републике Србије . 

 

Народни посланик Тихомир Петковић је честитао градоначелници избор на 

најодговорнију функцију у Граду, пожелео јој добра и мирна времена и да уз 

посвећеност и енергију оствари своју визију за развој града заједно са сарадницима. 

Истакао је да је по ономе што је чуо у експозеу препознао да ће градска управа 
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наследити све оно што мисли да је добро од својих предходника и дати свој печат. 

Препознао је доста пројеката који су били започети од стране градске управе на чијем 

је челу био. Радоваће се остварењу сваког пројекта, јер ће у њима препознати и део 

себе.  

Председник Скупштине је захвалио бившем градоначелнику и свему што је 

урадио за град и истакао да очекује његову подршку са позиције Народног посланика. 

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић се захвалила свима који су 

гласали за њу и њен тим, али се захвалила онима који нису гласали  и истакла да ће у 

народном периоду и она и њен тим показати колико могу. 

 

IV 

 Председник Скупштине је истакао да се по Закону о локалној самоуправи 

заменик председника Скупштине бира из реда одборника на предлог најмање 1/3 

одборника на период од 4 године, тајним гласањем и већином гласова од укупног броја 

одборника, док је Пословником града прописано да се предлог за кандидата подноси 

председавајућем у писаном облику и предлог мора да садржи име и презиме кандидата, 

страначку припадност и сагласност кандидата у писаном облику.Даље је истакао да 

Пословником (чл.77. и 78.) прописан је поступак тајног гласања, а гласањем руководи 

председник Скупштине, помаже му  секретар и по један одборник и представници три 

изборне листе које су освојиле највећи број одборничких мандата. 

 Председник Скупштине је истакао да по договору са овлашћеним лицима, 

чланови комисије остају исти као и у предходној тачки и то: 

Испред изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ ДЕЦУ, одборник 

Ненад Петровић 

Испред изборне листе Милан Стаматовић-Здрава Србија, одборник Дарко Томић 

и испред изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, одборница Јелена Средић. 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да је Скупштини достављен 

предлог кандидата за заменика председника Скупштине, а који је потписала група од 24 

одборника. Предложени кандидат је Милан Курлагић, са изборне листе Александар 

Шапић, који је рођен 1990. године у Ужицу. Основну и Средњу школу завршио је у 

Ужицу, а даље школовање наставио на Филолошко-уметничком факултету у 

Крагујевцу. Као истакнути студент био је изабран за подпредедника Студентског 

парламента. Учесник бројних семинара из области лингвистике и граматике а био је 

члан Школског одбора ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна. Поред тога што је на више 

волонтерских функција у Фудбалском савезу Златиборског округа, господин Курлагић 

је и приватни предузетник и фудбалски судија. 

Владан Виријевић је рекламирао повреду члана 64. Скупштине, подсећајући да 

је прописана пауза у раду Скупштине од 13,00-14,00 часова, а да се Скупштина може 

изјаснити о томе да се време паузе промени. 

Председник Скупштине је признао да је прекршио Пословник,  извинуо се свим 

одборницима и истакао да је то урадио из жеље да се што више уради у кратком 

периоду. 
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Одборник Владан Виријевић је истакао да не жели да се Скупштина изјашњава о 

повреди Пословника. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да Здрава Србија неће подржати предлог 

за заменика председника Скупштине, јер је реч о још једној политичкој функцији, која 

ће радити у у корист владајуће структуре.  

Председник Скупштине је утврдио листу кандидата за заменика председника 

Скупштине и констатовао да је  кандидат за заменика председника Скупштине града 

Милан Курлагић. 

 

ПАУЗА – ГЛАСАЊЕ ПО ПРОЗИВЦИ 

 

Председник Скупштине је констатовао да је за поступак тајног гласања укупно 

одштампано 67 гласачких листића. Прозивом одборника којих има 63 предато је 54 

листића, док је неупотребљено 13 гласачких листића. Од укупно 67 одборника гласало 

је 54 одборника. Број гласачких листића у кутији је 54, од чега за избор заменика 

председника Скупштине је гласало 38 одборника, док је против избора за заменика 

председника Скупштине гласало 16 одборника. Председник Скупштине је констатовао 

да је за заменика председника Скупштине изабран Милан Курлагић који је добио 

већину од укупног броја гласова. 

Председник Скупштине је честитао заменику председника Скупштине и замолио 

га да се придружи представништву а захвалио се одборницима Ненаду Петровићу, 

Дарку Томићу и Јелени Средић на сарадњи.  

Милан Курлагић, заменик председника Скупштине се захвалио на избору 

изразио наду да ће у наредном мандату сви сарађивати и да ће бити доста добрих 

дискусија који ће изнедрити и доста добрих одлука за грађане Ужица. Истиче да му је 

поверена одговорна функција и да је на њему да је уз максималан труд оправда. 

 

V 

 Председник Скупштине је констатовано да је за председника Комисије за буџет 

и финансије предложен Рајко Радосављевић, а за чланове: Весна Петрић, Зорица 

Милошевић, Марија Буљугић, Михаило Крстић, Радмила Смиљанић и Радиша 

Марјановић. 

 Скупштина града је са 52 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору 

Комисије за буџет и финансије. 

 

VI 

 Председник Скупштине је констатовао да је за председника Комисије за 

друштвене делатности предложен Филип Баралић, а за чланове: Марија Николић, Сања 

Думањић, Марија Трмчић Богојевић, Драган Миливојевић, Јелена Средић и Дејан 

Крчевинац. 

Скупштина града је са 54 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору 

Комисије за друштвене делатности. 

VII 
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Председник Скупштине је констатовао да је за председника Комисије за 

Комунално стамбене делатности предложен Срђан Недељковића, а за чланове: 

Светлана Савић, Данка Стојић, Јелена Станковић, Бојана Дабић, Драгана Шиљак и 

Дејан Јовановића.  

Скупштина града је са 54 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору 

Комисије за комунално стамбене делатности. 

 

VIII 

Председник Скупштине је констатовао да је за председника Комисије за 

пољопривреду предложен Бранко Аћимовић, а за чланове: Мирољуб Поповић, 

Милован Јевтић, Богдан Богдановић, Дарко Томић, Слађана Станковић и Маја 

Вермезовић. 

Скупштина града је са 54 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору 

Комисије за пољопривреду. 

 

IX 

 Председник Скупштине је констатовао да је за председника Комисије за 

представке и притужбе предложен Петар Тодосијевић, а за чланове: Јелена Сладоје, 

Наталија Василић, Вељко Јевтић, Милан Курлагић, Тијана Томашевић и Александар 

Вучићевић.  

Скупштина града је са 54 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору 

Комисије за представке и притужбе. 

 

      X 

Председник Скупштине је образложио да је за председника Комисије за јавна 

признања и награде града Ужица предложен Бранислав Митровић, а за чланове: 

Душица Васић, Жико Стикић, Драгица Цвијовић и Зоран Јеремић и истакао да је по 

градској одлуци Комисија састављена од три представника одборника и два 

представника грађана.  

 Скупштина је са 53 гласа „за“ усвојила Предлог решења о избору Комисије за 

јавна признања и награде града Ужица. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Слађана Митровић          Бранислав Митровић 

________________________    __________________________ 

 

 


