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ЗАПИСНИК 

СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Седница је одржана 26.новембра 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 присуствују 52 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници Радиша 

Марјановић, Јелена Средић, Маја Вермезовић, Горан Тошовић, Милован Веснић, 

Слађана Станковић, Дарко Томић, Владан Виријевић и Иван Гујаничић. 

 

Закашњење је најавала одборница Наталија Василић. 

 

Седници нису присуствовали одборници: Радомир Бојовић, Михајло Крстић.  

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница Јелена Раковић 

Радивојевић, заменик градоначелника Драгољуб Стојадиновић, помоћница 

градоначелнице Мирјана Радивојчевић, чланови Градског већа, начелници Градских 

управа, директори јавних предузећа  и представници средстава јавног информисања. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је достављен списак чланова нове 

одборничке групе ''Ужичка одбрамбена лига'' коју чине три одборника. 

 

Председник Скупштине је констатовао да су уз позив за седницу достављени 

записник са треће седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61.Пословника 

нису достављене примедбе на записник. 

 

Записник са треће седнице Скупштине града усвојен са 45 гласова „за“. 

 

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

за седницу. 

 

Одборник Дејан Крчевинац је предложио да се као тачка дневног реда 

разматрају предлози и идеје за побољшање живота грађана Ужица и да се и да се на 

свакој наредној Скупштини изнесе шта је урађено за побољшање квалитета живота 

грађана Ужица између две седнице. 



2 
 

Председник Скупштине је замолио све одборнике да приликом изласка за 

говорницу и током боравка у сали носе заштитне маске и да се поштују све прописане 

мере.  

Предлог одборника Дејана Крчевинца да се као тачка дневног реда разматрају 

предлози и идеје за побољшање живота грађана Ужица, није усвојен, јер је 11 

одборника гласало ''за'', 35 одборника је гласало „против“, а 1 одборник је био 

„уздржан“. 

 

     Скупшина је са 49 гласова „за“ и 2 гласа ''против'' усвојила дневни ред у 

целини. 

 

                    Д Н Е В Н И   Р Е Д    

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ СА 

КОВИД 19 У ГРАДУ УЖИЦУ 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020.ГОДИНЕ 

 

4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА 

НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 31.09.2020.ГОДИНЕ 

 

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „СТАН“ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 

2017,2018. И 2019.ГОДИНУ 

 

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ О ПОКРИЋУ 

ГУБИТАКА 

 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО 

ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019.ГОДИНУ 
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11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ“ У УЖИЦУ 

 

 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

АПОТЕКЕ „УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ 

 

13. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ЗА 2020/2021 ГОДИНУ 

 

15. ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 

2021-2023  ГОДИНЕ 

 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА УЖИЦА 

 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА КОЈЕ СЕ КОРИСТИ 

ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, 

ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО 

ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ 

ЦЕНИ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4228/2 КО УЖИЦЕ 

 

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ 

 

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ 

 

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ 

I  

            Председник Скупштине је констатовао да је одборница Марија Трмчић 

Богојевић 2. новембра 2020.године доставила оверену потписану оставку на место 

одборника у Скупштини града. У складу са чланом 46. Закона о локалним изборима 

председник Скупштине је констатовао да је одборници Марији Трмчић Богојевић 

престао мандат због поднете оставке. 

 

II 
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Градоначелница Јелена Раковић Радивојевић је упознала одборнике са 

епидемиолошком ситуацијом у Граду и предузетим мерама. Подсетила је да Град спада 

у локалне самоуправе са високим ризиком од ширења респираторних инфекција, који је 

посебно изражен у случају вируса корона. Као разлоге ширења корона вируса наводи 

велику концентрацију становништва који гравитирају у централном делу града, малом 

броју објеката за снабдевање у односу на број становника, малу површина отворених 

простора и велики број стамбених објеката високог ризика. Истиче да се мере на 

сузбијању епидемије константно спроводе од марта месеца 2020. године и да је у 

периоду од 6. 07. 2020. године до 31. 08. 2020. године у Граду била проглашена 

ванредна ситуација. По укидању ванредне ситуације па до 22. 10. 2020.године било је 

спорадичних појава новозаражених. Објаснила је да за време трајања епидемије Завод 

за јавно здравље има кључну улогу у борби против епидемије. Истиче да је до 23. 11. 

2020. године на територији Златиборског округа до сада PSR тестом тестирано 18.919 

особа од којих је 4.471 особа била позитивна, а прати се и здравствено  стање свих лица 

са којима су заражени били у контакту. Град Ужице има највећи број заражених 

односно 1.329 особа које су позитивне на вирус, а Косјерић има најмањи број односно 

222 заражене особе. Укупно преминулих особа је 84, а у Ужицу је највећи број 

преминулих пацијената укупно 19. У Ужицу je тестирано 7.348 особа од којих је 329 

особа позитивно на вирус, од почетка месеца октобра тестирано је 279 особа, а 

позитивно је било 63 особа, а од почетка новембра тестирано је 998 особа док је 

позитивно било 426 особе. Истиче да је у Општој болници у Ужицу до 22. 11. 2020. 

године било смештено 165 пацијената од чега је 133 пацијента смештено у привременој 

ковид болници у касарни, на интезивној нези је 12 пацијената од чега је 11 пацијената 

на респиратору, један пацијент је интубиран, док су остали били на једној од 

механичких потпора са кисеоником. Истиче да је на дан 23.11.2020. године било 

слободно 30 лежајева, па је извршена реорганизација Опште болнице и неуролошко 

одељење, интерно 1 и интерно 2 су оспособљени за пријем ковид позитивних 

пацијената. Објаснила је да је Градски штаб за ванредне ситуације организован кроз 

тимове и то радни тим за праћење епидемиолошке ситуације, радни тим за помоћ 

угроженим категоријама становништва и радни тим за економска питања и 

функционисање привреде. Успостављена је и стална сарадња између Завода за јавно 

здравље, Полицијске управе Ужице, свих установа, Опште болнице, Црвеног крста и 

ЈКП „Биоктош“. Истакла је да је повећан притисак на ковид амбуланте, како у Дому 

здравља, тако и у Општој болници, па је из тих разлога Градски штаб за ванредне 

ситуације на седници одржаној 4. 11. 2020. године проценио да се улази у фазу 

постепеног убрзања ширења инфекције и указано је на потребу да се појача 

инспекцијска контрола, да се сва окупљања одложе док се не побољша епидемиолошка 

ситуација и да се спроводе мере заштите односно да се носе маске и да се поштује 

дистанца од најмање два метра. Што се тиче заражених у јавним установама и 

предузећима истакла је да је до 19.11.2020. године забележено 5 случајева заражених у 

јавним установама, троје заражених у јавним предузећима, шест заражених у органима 

управе, шест заражених у основним школама од чега је било пет наставника, шест 

заражених у предшколским установама и седам заражених у средњим школама. Свим 

субјектима је наложено да спроводе прописане епидемиолошке мере. Све мере 
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прописане Законом и Уредбом Владе Републике Србије, град Ужице је спроводио и 

обезбеђивао подршку у њиховом спровођењу кроз набавку алкохола и заштитне 

опреме. Под инспекцијским надзором је 477 објеката у којима је процењено да постоји 

ризик од ширења вируса и врши се контрола ношења маски и одржавања прописане 

физичке дистанце. У октобру је извршено 226 контрола, а у новембру 461 контрола. На 

дневном нивоу се врши дезинфекција школа, ковид амбуланте и Дома здравља. Истиче 

да се Градском штабу на дневном нивоу достављају извештаји у вези са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом и сви чланови градског штаба су обавештавали јавност о 

епидемиолошкој ситуацији путем медија, али и преко система 48. Такође, постоји и 

вибер апликација која је у функцији од 18. марта и сви грађани се и на овај начин могу 

упознати са епидемиолошком ситуацијом. Објаснила је да је ситуација са епидемијом 

до октобра била нестабилна, а након тога је почела да се погоршава и Градски штаб за 

ванредне ситуације због повећања броја заражених 23.11.2020.године прогласио 

ванредну ситуацију на целој територији града Ужица. Истиче да је до проглашења 

ванредне ситуације дошло због неповољне епидемиолошке ситуације, повећања броја 

заражених са тендецијом даљег ширења. Предузете су све неопходне мере како би се 

спречило ширење вируса, па су тако забрањена окупљања на отвореном и затвореном 

простору, у свим затвореним просторима је обавезно ношење маски, забрана 

организовања свечаности, спортских и других манифестација, забрана коришћења 

отворених и затворених базена, велнес и спа центара, а дошло је и до ограничавања 

рада угоститељских објеката, што је у складу са Уредбом Владе Републике Србије. На 

крају излагања је замолила све грађане Ужица да носе заштитне маске и да држе 

физичку дистанцу, а одборнике је замолила да буду што ефикаснији.  

 Одборник Александар Вучићевић је честитао свим здравственим радницима, 

како у Ужицу, тако и у целој Србији на пожртвовању и борби против вируса. Истиче да 

вирус мутира и да нема поштеђених. Сматра да мере које се спроводе како у Ужицу, 

тако и у Србији не постижу жељене резултате и да самим тим оне морају да буду 

ригорозније, а да ће се када ово прође мислити о економији и њеном опоравку. Истиче 

да пошто велики број пацијената чека испред ковид амбуланте треба укључити у читав 

систем и приватне лабораторије да помогну, а да им се у неком каснијем тренутку 

плати, јер је сада најбитније здравље грађана. На крају је поставио питање зашто се и 

опозиција не укључи у рад Кризног штаба, јер међу њима постоји искусних лекара који 

су спремни да помогну? 

Одборница Светлана Савић је одала признање и велику захвалност како 

медицинском, тако и немедицинском особљу, које веома одговорно и крајње 

професионално обавља свој посао. Истиче да је организација рада ковид амбуланте 

почев од пријема пацијената, прегледа и даљег лечења на врхунском нивоу. Сматра да 

им треба упутити признање за њихов огроман труд и залагање. 

Председник Скупштине је истакао да се придружује речима захвалности 

одборнице Савић и захвалио се свим медицинским радницима, који помажу грађанима 

Ужица да превазиђу здравствене проблеме. 

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да пролазећи Косовском улицом поред 

ковид амбуланте примећује велики број људи које чека на преглед, а да при том међу 

тим људима нема физичке дистанце. Апеловао је да се ту постави шатор са клупама и 
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калорифером, јер иду хладни дани, како би они који чекају преглед могли ту да се 

склоне. 

Градоначелница Јелена Раковић Радивојевић је објаснила да што се тиче  PSR 

тестирања то могу да раде само референтне установе, а не и приватне лабораторије. 

Остале анти-генске тестове могу да раде и приватне лабораторије  и у том смеру се са 

њима може остварити сарадња. Истакла је да ће се и врло брзо поставити шатор поред 

ковид амбуланте са неком врстом грејања и клупама за пацијенте који чекају преглед. 

Објаснила је и и да опозиција може да учествује у раду Кризног штаба да дају предлоге 

и сугестије, да сви заједно стручно разговарају и да заједнички донесу одлуку која је 

најбоља за грађане Ужица. 

III 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је детаљно образложио Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар-јун 2020.године и истакао да 

је реч о деветомесечном извештају о извршењу буџета Града. Објаснио је да је 

планирани буџет око 3 милијарде и 270 милиона динара, али је на прошлој седници 

Скупштине кроз ребаланс умањен за 164 милиона, тако да износи 3 милијарде и  113 

милиона. Истиче да су приходи буџета Града остварени у износу од 2 милијарде и 268 

милиона динара, односно то је остварење у износу од 69% у периоду од девет месеци, а 

да би идеално остварење било 75%. Град је јако реалан у у планирању буџета и увек 

има реалан буџет, односно увек постоји и добро планирање и реализација буџета. Ове 

године је проценат остварења нешто мањи од идеалног, али је објаснио да је то због 

епидемиолошке ситуације, јер су смањене економске активности, па самим тим и 

локални приходи. Текући приходи су остварени у износу од 64%,  дошло је до одлагања 

пореских обавеза због помагања привреди и предузетницима због епидемиолошке 

ситуације, па да самим тим приход од пореза у току ове године није у потпуности 

остварен. Говорећи о расходима истакао је да је у предходних девет месеци било 

ванредних расхода, а који се односе на финансирање најнужнијих ствари у условима 

пандемије. Било је улагања у ковид амбуланту, а значајна средства су се уложила у 

дезинфекцију улица, установа, тако да је за ову намену потрошено 25 милиона динара. 

Истиче да је за решавање еколошких питања издвојено 40 милиона динара, али да 

проценат остварења није још увек довољно добар, јер је утрошено 25 милиона и да из 

техничких разлога неке ствари нису реализоване, али да се нада да ће се све 

реализовати до пролећа. Говорећи о социјалној политици истакао је да се социјална 

давања у Граду из године у годину повећавају, а уведена је и додатна мера у виду 

поделе седишта за најмлађе суграђане. Такође, значајна средства су уложена у 

предшколско образовање и васпитање и да је Град окренут најмлађим суграђанима. 

Објаснио је и да су се финансирале зараде запослених у установама образовања, а било 

је и доста инвестиционих улагања у установе основног и средњег образовања. Истиче 

да је почетком године завршена установа високог образовања, али она у тренутној 

епидемилошкој ситуацији прима грађане којима је потребна здравствена помоћ. Истиче 

да ће се до краја године издвојити довољно средстава за установе културе, а подсетио је 

да је буџет за пољопривреду реализован, као и да се доста улагало у област спорта  и да 

се приводе крају радови на хали у Крчагову и Севојну. Сматра да је тренутно туризам 

најугроженија грана привреде и да су морали да се сачувају капацитети пре свега 
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Дечијег одмаралишта „Златибор“. Настављено је са радовима на изградњи Старог 

града, реплике Неолитског насеља, саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Нада се 

када је у питању комунална инфраструктура наредне године значајније радити у 

Турици и Белој земљи. Закључио је да и поред тешких услова Град успева да 

финансира готово све области и да се нада да када прође пандемија, да ће се ући у нови 

циклус инвестиционих улагања, да ће се добити подршка Владе и да ће Ужице бити 

једно од најразвијенијих градова у држави.  

Одборник Александар Вучићевић је истакао да се у Извештају о буџету може 

видети да је буџет у периоду јануар-септембар 2020.године у дефициту 158 хиљада 

динара. Можда је приступ буџету био домаћински, али је реалност нешто друго. 

Осврнуо се на новчане казне и пенале и констатовао да је за ову намену издвојено 22 

милиона, а да је до деветог месеца извршено 22 милиона и 669 хиљада динара, па је 

поставио питање колико ће новчане казне и пенали износити у последња три месеца? 

Такође наводи да је невладиним организацијама буџетом за 2020.годину  планирано 95 

милиона динара, а да је извршење за првих девет месеци 78 милиона динара, што значи 

да ће до краја године ово издвајање у процентима бити знатно веће. Сматра да се од 

2015. године стално дижу кредити и да по њему кредит за уличну расвету није 

инвестиција него трошак нарочито имајући у виду да Град већ троши 80 милиона 

динара на уличну расвету. Истакао је да је за Туристичку организацију Ужице, односно 

за плате запосленима издвојено 3 милиона и 952 хиљаде, а да је реализација за девет 

месеци 3 милиона 728 хиљада динара. Како је реализација 95% питао је како ће се са 

преосталих 5% исплатити плате запосленима за последња три месеца  и да ли ће се 

радити ребаланс буџета?  

Одборница Бојана Гудурић је истакла да по Закону о безбедности саобраћаја 

30% средстава од свих наплаћених казни које су дефинисане поменутим Законом враћа 

се у буџет јединице локалне самоуправе. Поставила је питање колики је износ од казни 

враћен у буџет Града и шта је од тих средстава урађено? 

Одборник Неђо Јовановић је истакао да се пажљивом анализом може закључити 

да постоји финансијска стабилност. Сматра да није постојао ни један сегмент 

оптерећења који буџет не би издржао. Такође су и кредитна задужења постављена на 

реалним основама, а кредити се сервисирају онако како су и обавезе постављене. 

Истиче да треба у будућем периоду са једне стране  обезбедити рацинализацију буџета, 

а са друге стране омогућити ефикасност рада и директних и индиректних корисника 

буџета. Поред овога сматра да треба извршити и рационализацију јавног сектора. 

Истиче да број градских управа са једне стране сразмерно обиму посла, надлежности и 

овлашћењима које су добиле и са друге стране могућности да се ти послови обједине 

или рационализују ствара простор да са број градских управа смањи. Истиче да 

одборничка група СПС-ЈС подржава Извештај, јер су сви подаци егзактни и тачни и да 

нема ништа прикривено. Сматра да све започете активности треба да се наставе и без 

намере да дискредитује друга Јавна предузеће нарочито је похвалио добар пословни 

резултат ЈКП „Водовод“. Подсетио је и да су у време предизборне кампање приликом 

обилазака терена дата многа обећања и да сада сва дата обећања треба да се испуне. 

Једно од тих обећања је и завршетак пројекта водоснабдевања на територији МЗ 

Љубање у Луновом селу и Лужничкој долини. Подржава све што се у Граду ради за 
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омладину и спорт и рекао да се посебно залаже за монтажно покривање спортских 

објеката, да би исти могли да се користе и у зимском периоду. На крају је истакао да је 

реализација прихода доста добро остварена, али и даље треба да се ради на 

финансијској дисциплини. 

Одборник Аврам Илић је изразио сумњу у тачност података у материјалу који је 

достављен за седницу Скупштине, јер је позиција која се односи на одржавање месних 

заједница искоришћена само 27%, затим позиција за путеве месне заједнице је 

искоришћена само 37%, док позиције које се односе на путну инфраструктура за 

Севојно и реконструкцију улице Иве Андрића нису уопште искоришћене. Питао је да 

ли су ове позиције ребалансом скинуте и да ли је Скупштина за седницу добила прави 

материјал? 

Одборник Драгослав Поњавић је питао с обзиром да потрошачка корпа износи 

37.100 динара, како живе људи који имају примања 20.000 или 30.000 динара, од чега 

пензионери купе лекове и плате дажбине, јер ако се не плати струја ЕПС је исече, па се 

онда тражи помоћ од одборника, уместо да Град тим људима помогне? 

Одборник Александар Вучићевић је питао у шта се улажу подигнути кредити, 

односно у које пројекте, јер се то кроз сам Извештај не види? 

Одборник Драган Миливојевић је истакао да у извршењу буџета има доста 

дилема и нејасноћа. Говорећи о невладиним организацијама истакао је да држава 

Србија и нема баш неке среће сарађујући са њима, нарочито 90-их година, а може се 

рећи ни после 2000.године. Сматра да неке од њих имају изразито антисрпски карактер 

и постоје озбиљне иницијативе да се дозволи склапање истополних бракова, што је за 

Здраву Србију неприхватљиво. Истакао је да има примедбу на позицију 68-1 која се 

односи на доградњу собе у вртићу „Маслачак“ и сматра да је новац који је издвојен за 

ту намену у износу од 8 милиона и 254 хиљаде динара много за једну собу, као што 

сматра и да је велики износ у износу од 50 милиона динара издвојен за пројектну 

документацију Здравственог центра, као што је и велики износ од 58 милиона динара за 

пројектно уређење Града.  

Одборник Дејан Крчевинац је поздравио напоре власти да реше проблем Турице 

и Беле земље. Истакао је да је имао у рукама пројекат Коштичког потока који је стар 14 

година и до данас, чак иако постоји пројекат нико ништа није урадио. Подржао је 

иницијативу одборника Јовановића да се покрију спортски терени, али му није јасно 

зашто је баш потребно клизалиште на Тргу, нарочито у оваквој епидемиолошкој 

ситуацији и сматра да је боље да се клизалиште налази на Плажи где је терен за 

одбојку, тако да не би имало потребе да се песак довлачи. Истиче да се не зна шта се 

ради на брани у Врутцима, једино што се зна је да се мењају цеви, али не зна за кога и 

где ће вода да иде. Такође, нови аутопут који иде из Пожеге према Котроману иде 

преко Живковића врела, који је историјски водовод и још увек у функцији, па га 

интересовало да ли ће га после изградње пута и даље бити? Навео је и да је чуо да ће 

Сушичка врела по неком плану припасти општини Чајетина, а да Златибор са њих 

одвлачи воду, јер им је потребна. На крају је објаснио да ће Врутци, Живковића врело и 

Сушичка врела у будућности бити велики проблем за Град. 

Слободан Шиљковић, члан Градског већа је истакао да је тачно да је чланом 

18.Закона о безбедности саобраћаја прописано да средства од казни у висини од 70% 



9 
 

припадају буџету Републике Србије, а осталих 30% припадају буџету јединице локалне 

самоуправе. Објаснио је да половина тих средстава која припадају јединици локалне 

самоуправе се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре, а друга половина 

се користи за рад Савета за кординацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе. У оквиру Савета постоје неколико области рада, једна се односи 

на саобраћајну инфраструктуру где се раде бројне студије, као што је студија 

паркирања, успоривачи брзине, пешачке стазе, инфо табле. Поред овога постоји и 

унапређење саобраћајног образовања и васпитања, које се ради у оквиру образовања 

деце. Ради се и на уређењу тротоара, набавља се и опрема за саобраћајне полицајце, али 

врши се и уградња видео камера. На све наведене активности се годишње утроши око 

25 до 30 милиона динара. Истакао је и да је Агенција за безбедност саобраћаја  врло 

ригорозна по питању тих 30% од казни који припадају јединици локалне самоуправе, 

тако да сви послови морају и да се заврше.  

Слободан Грбић, члан Градског већа је поводом излагања одборника Поњавића 

истакао да Град има обезбеђена средства за грађане који имају одређене проблеме. 

Објаснио је да постоји служба која се бави захтевима за помоћ грађанима. Постоје 

грађани који се у току године Граду више пута обраћају за помоћ, чак и они који имају  

редовна примања  подносе захтев за помоћ, јер доспеју у ситуацију коју не могу сами 

да преброде. Сви се труде да изађу у сусрет свима којима је помоћ потребна и то на 

дневном нивоу. Град обезбеђује средства која трансферише Центру за социјални рад, а 

они даље та средства прослеђују корисницима. Истиче да се људи из разних разлога 

обраћају за помоћ, некоме су на пример потребна средства за куповину лекова, 

животних намирница, огрева, а некада се проблеми јављају због немогућности 

школовања деце и плаћање рачуна. Истакао је да 2% грађана од укупног броја 

становника, користи једнократну помоћ коју даје Град. Објаснио је да је питање израде 

социјалне карте, питање које је актуелно последњих година, али се нада да ће у 

наредном периоду бити урађена комплетна социјална карта за читав Град и околину. 

Одборница Бојана Гудурић се захвалила већнику Шиљковићу на излагању, али 

је истакла да је питала шта је урађено од новца који припада јединици локалне 

самоуправе. Навела је да има зона школе код којих ништа није урађено, у главној улици 

није постављен ниједан нови семафор што би допринело да се гужва када је шпиц бар 

мало смањи. Истакла је да није било Агенције за безбедност саобраћаја има утисак да 

Град не би ништа ни урадио. 

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да верује да Град помаже социјално 

угроженом становништву, али да постоје породице које се обраћају одборницима за 

помоћ. Увек је за то да треба помоћи, али ипак сматра да је Град тај који треба да брине 

о својим грађанима. 

Слободан Грбић, члан Градског већа је апеловао на одборника Поњавића да 

пошто зна о којој се породици ради да их упути да поднесу захтев и уколико 

испуњавају прописане услове изаћи ће им се у сусрет. Истакао је да има и доста нових 

случајева, што је последица новонастале ситуације , али и да има грађана који годинама 

користе ову врсту помоћи. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа се захвалио одборнику Крчевинцу због 

похвала на оно што је урађено по питању канализације у Белој земљи и Турици. 
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Објаснио је да се у Турици почело са пројектовањем секундарне канализационе мреже 

и чим се заврши извођење радова на фекалном колектору, почеће се и са прикључењем 

домаћинстава на секундарну канализациону мрежу. Истиче да је у процесу добијање 

сагласности од ЕПС-а да се мини постројење на Белој земљи прикључи на струју, да се 

стави у функцију и након тога ће на секундарну мрежу моћи да се прикључи негде 

између 100 и 150 домаћинстава. Сматра да је добро да клизалиште буде на Тргу, да 

клизалиште не треба ускратити најмлађим суграђанима, али је и објаснио да се све 

епидемиолошке мере поштују. Говорeћи о Живковића врелу истакао је да je био 

састанак са ЦИП-ом и објаснио да су пројектанти максимално померили трасу пута од 

врела тако да оно није угрожено. Истиче да је мини хидроцентрала која постоји дуги 

низ година на Врутцима  скинута са цевовода сирове воде, а да Србија воде траже 

начин да искористе водни потенцијал. Предложио је и да директор Љујић говори о 

Сушичким врелим, јер има комплетније информације. 

Нада Јовичић, члан Градског већа је објаснила да је у Туристичкој организацији 

Ужице дошло до усклађивања систематизације по каталогу радних места због промене 

Закона о туризму, па је самим тим усклађен и финансијски план. Истакла је да су и 

даље плате у Туристичкој организацији Ужице мање од просека у односу на друга јавна 

предузећа и да све што је урађено није самоиницијативно, већ на основу Извештаја 

Државне ревизорске институције. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је објаснио да је тачно Законски 

дефинисана методологија када се ради Извештај о извршењу и истакао да је Извештај 

који се налази пред одборницима у потпуности утемељен на Закону и појаснио да је 

ребаланс био 28.10.2020.године, а Извештај обухвата период од 1.1.2020.године до 

30.09.2020.године. Говорећи о невладиним организацијама објаснио је да је реч о 

реализацији средстава која су добијена од Комесаријата за избеглице, а један део 

средстава је Град одвајао за верске организације. Такође, постојали су и јавни конкурси 

за финансирање хуманитарних и друштвених организација, што су ствари од изузетног 

значаја за грађане Ужица. Сматра да су улагања у здравство потребна и да је 

инвестиција од неколико десетина милиона динара неопходна како би се реконструисао 

Здравствени центар и Општа болница. Учешће Града у реконструкцији је у току ове 

године око 50 милиона динара, а планирана су издвајања за ову намену такође у износу 

од око 50 милиона динара за следећу годину. Средства која се издвајају за уређење 

Града се улажу у пројекте који су видљиви и на главној улици, малом парку, игралишту 

„Мегдан“, јер Град мора да се развија. Такође је речено да је извршење када је реч о 

изградњи путева у меснима заједницама лоше, али је подсетио да је досадашње 

извршење доста добро  и да се ова позиција из године у годину повећава. Буџетом за 

наредну годину предвиђено је шест милиона динара за водовод Љубање, тако да Град и 

о томе води рачуна. Што се тиче плата у Туристичкој организацији Ужице истакао је да 

је ово већ објашњено, али је још једном подвукао да су плате у поменутој организацији 

мање него у другим установама. Навео је да се у Граду стопа задужености из године у 

годину смањује, а кредити се дижу наменски за путну инфраструктуру и за изградњу 

водовода. Истакао је да кредити који се користе за јавну расвету су кредити који су 

узимани под повољним каматним стопама, ради реконструкције постојеће расвете која 

би требала да доведе и до нижих трошкова. На крају је истакао да средства која су била 
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резервисана за инфраструктурне радове се и троше у овој години и да са градњом у 

Граду треба и да се настави.  

Одборник Жико Стикић је поставио питање да ли када социјално угроженим 

лицима се искључи струја  Град решава питање њиховог прикључка, односно издвајају 

ли се средства за те намене? 

Одборник Дејан Крчевинац је поводом акумулације Врутци и раније дискусије о 

томе да се она искључује са дотока сирове воде, поставио питање да ли то значи да сада 

вода директно иде у Фабрику воде. Сматра да ће та вода лошег квалитета ићи у реку 

Ђетињу, па ће се састати са водом из Волујачког потока која је још горег квалитета, а 

онда ће заједно ићи у Градску плажу. Поставио је и питање да ли ће икада неки 

школски аутобус ићи до Забучја. 

Председник Скупштине је замолио одборника Крчевинца да ова питања остави 

за наредну тачку, јер су ту директори предузећа, који могу да пруже све потребне 

информације. 

Градоначелница Јелена Раковић Радивојевић је истакла да се прекида са 

традицијом кредитног задужења и да Град неће имати кредитно задужење у 

2021.години. Такође, Република Србија и Министарство финансија је обезбедило за 

буџет града Ужица износ од 80 милиона динара и истакла да се трансфер новца очекује 

и да ће се ова средства користити за капиталне инвестиције. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је Здравствени центар у овом 

периоду уложио велики напор у борби против епидемије, а да је Град уложио у центар 

33 милиона 670 хиљада 876 динара. Наведена средства су уложена у набавку 

медицинске опреме, за централни развод кисеоника у привременој ковид болници, 

санитарни бојлер, израду пројектне документације и пројект ковид болнице са 120 

кревета. Истакла је да је 80 милиона можда доста средстава које Град издваја из својих 

средстава и сматра да ди давања Републике требала да буду већа. Објаснила је и да се 

број социјалних случајева стално повећава и да се на Комисији за буџет разговарало да 

се кроз Амандман повећају значајно средства за социјалну заштиту. Истакла је да се не 

зна број лица на територији града Ужица којима је искључена струја, колико је њих 

ушло у зиму без огрева? Сматра да све што је до сада видела није добро и апеловала да 

се поведе рачуна да ниједан човек не страда, јер грађани Ужица имају бројних 

проблема због чега „пуцају“ целе породице. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да му је драго што су укинути 

кредити за 2021.годину и сматра да се из сопствених прихода мора решавати питања 

воде и улица, а не да се за то користе кредити. 

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је објаснио питање 

надоградње вртића у Севојну и истакао да су средства за ту намену добијена од 

Министарства привреде. У току је надоградња још једног вртића, а средства су 

добијена од Министарства за демографију и популациону политику. На крају сваке 

реконструкције шаље се извештај Министарству и за сада није било негативних 

коментара. Са ове две реконструкције повећани су капацитети у Севојну тако да могу 

да приме од 50 до 60 малишана више него раније и самим тим неће више бити листе 

чекања. Истакао је да постоји пројекат за надоградњу вртића „Невен“  са чијом ће се 
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реализација покушати у току наредне године. Крајњи циљ је да свако дете у Граду има 

своје место у вртићу. 

Одборник Драган Миливојевић је истакао да у пројектној документацији пише 

да је реч о реконструкцији једне собе, тако да је износ од 70 хиљада евра велика цифра 

за само једну собу. 

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је објаснио да је изграђена 

једна потпуно нова соба, да су се испоштовале све прописане процедуре и да на 

Извештај министарство није имало примедбе. 

Председник Скупштине је констатовао да је дошло до терминолошког 

неразумевања и да с обзиром да ће своје место у вртићу добити 50 деце, значи да се не 

ради о само једној соби, него да је реч о много озбиљнијем пројекту. 

Градоначелница Јелена Раковић Радивојевић је истакла да је реч о надоградњи и 

извођењу свих радова предвиђених за проширење капацитета вртића „Маслачак“, где 

ће моћи да се смести од 50 до 60 деце.  

Миодраг Петковић, члан Градског већа је поновио да издвајања из буџета за 

област социјалне политике из године у годину повећавају, да се не може говорити о 

сваком појединачном случају, али Град издваја велика средства за помоћ 

најугроженијим грађанима. Истакао је да се прикључци не могу плаћати кроз 

једнократне помоћи социјално угроженима. Издвајања за ову област ће постојати и у 

будућности, јер је и најразвијенијим друштвима потребна социјална помоћ.  

Председник Скупштине је истакао да су се на седници чуле две добре вести, а то 

је да неће бити кредитних задужења у 2021.години и да ће Република Србија дати 

финансијску подршку граду Ужицу у износу од 80 милиона динара. 

 

Скупштина је са 42 гласа „за“ и 9 гласова ''против'' усвојила Извештај о 

извршењу одлуке о буџету града Ужица за период јануар-јун 2020.године. 

 

IV 

Иван Станисављевић, члан Градског већа je детаљно објаснио Информацију о 

степену усклађености планираних и реализованих активости из програма пословања 

Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се 

примењује Закон о предузећима, а чији је оснивач град Ужице, за период од 1.1. до 

31.9.2020 године и истакао да је реч о кварталном извештају. Јавна предузећа су 

благовремено доставила своје извештаје, што је и њихова обавеза да по истеку квартала 

у року од месец дана доставе извештаја, а да након усвајања извештаја се исти 

достављају надлежном министарству. Истакао је да су шест од осам предузећа чији је 

оснивач Град пословали позитивно. Позитиван резултат пословања су остварили: ЈКП 

„Биоктош“, ЈКП „Нискоградња“, ЈКП „Градска топлана Ужице“, ЈП „Стан“, ЈП „Велики 

парк“ и ЈП „Ужице развој“, а негативно су пословали ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Дубоко“. 

Обећао је и да ће се сви више потрудити у наредном периоду да сва преузећа послују 

позитивно. 

Одборник Аврам Илић је истакао да је наведено да су радови у улицама 

Карађорђевој, Душана Поповића и Браће Чолић у Севојну завршене. Међутим у улици 

Браће Чолић се налази кратер дубине пола метра. Истакао је да улица није завршена, да 
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се до сада радила шест пута, да је цев пуцала четири пута, неколико пута су делови 

улице асфалтирани, а сада треба опет. Сматра да све цеви у тој улици треба да се 

замене и да се проблем реши. Истакао је да сви који су запослени у Дечијем 

одмаралишту Златибор  распоређени по јавним предузећима и нико од њих није остао 

без посла. Подсетио је да доста људи у Севојну раде преко Националне службе за 

запошљавање и обављају махом јавне радове. Реч је о социјално угроженим људима и 

како им се уговор завршава у новембру остају без посла и примања. Питао је да ли те 

раднике може на неки начин да преузме „Биоктош“, као што су преузимали и запослене 

из Дечијег одмаралишта? Објаснио је и да ти радници који обављају привремено-

повремене послове не добијају ХТЗ опрему, ни чизме ни ципеле, што све морају сами 

да обезбеде, а новчана примања су око 29.000 динара. 

Одборница Драгана Шиљак је истакла да је познато да је цена воде повећана за 

18% и да се очекивало с обзиром на повећање цене воде и побољшање услуга које се 

пружају грађанима, али се тако нешто није десило. Истиче да је највећи проблем 

нередовно очитавање воде. У току године рачуни су скоро исти, а већ пред крај године 

се фактуришу рачуни који су енормно високи. Овај проблем највише имају приградска 

насеља и куће у Граду. Познато је да Водовод нема довољно радника, који читају 

утрошак воде, па сматра да већи број читача треба да се обезбеди преко привремених  и 

повремених послова. На такав начин једино могу своје услуге да пружају квалитетно и 

на исправан начин како и Закон налаже. 

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да је чуо да су повучена средства која 

су била намењена за водовод Змајевац-Никојевићи, па га је интересовало да ли постоји 

план да се радови на водоводу наставе? 

Одборник Александар Вучићевић је  истакао да је ЈКП „Водовод“ предузеће које 

послује са губитцима од 2017.године па све до данас, а да се једино тражи повећање 

цене воде. Говорећи о ЈКП „Дубоко“ је истакао да предузеће послује са губитком од пет 

милиона динара и да је губитак у директној вези са количином допремљеног отпада 

који није селектован па се самим тим врло тешко може продати. На основу изнетог 

поставио је питање зашто се узима тај неселективни отпад који се даље не може 

продавати, али и зашто се узима отпад од других Јавних предузећа који своја дуговања 

нису измирили? 

Одборник Аврам Илић је истакао да се ЈП „Велики парк“ бави и издавањем 

спортских објеката и организовањем спортских манифестација и да се у њиховом 

Извештају наводе потраживања у износу од 5 милиона и 819 хиљада динара. 

Интересовало га је да ли су та потраживања од неких спортских клубова, односно да ли 

су ти клубови добили новац од Спортског савеза да кристе сале , а да Великом парку то 

није плаћено? Сматра да би спортски клубови требали да се субвенционишу преко тих 

сала, односно да Град то надокнади Великом парку, што би и било редовније плаћено. 

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ је истакао да у улици Браће Чолића је у 

2020.годни планирана да се уради деоница пута у дужини од 120 метара, а друга 

деоница да се заврши у току 2021.године, чиме би пројекат био комплетно завршен. 

Међутим, ова деоница која је планирана да се заврши у току ове године није због 

честих хаварија, али се наставак радова планира за следећу годину, само да се обезбеде 

новчана средства. Објаснио је да по Одлуци о градском водоводу очитавање водомера у 
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домаћинствима се врши једном у три месеца, а за привреду једном месечно. У 

месецима када се вода не очитава фактурише се просек потрошње воде, када је могуће 

да дође и до неких грешака, али се оне отклоне када се очита водомер. Када би се вода 

очитавала на месечном нивоу, стварали би се додатни трошкови који нису никоме 

потребни. Истакао је да када је реч о Врутцима да је са Србија водама и власницима 

мини централе договорено да се иста откачи са цевовода сирове воде што је и урађено 

октобра прошле године. Институт Јарослав Черни је за потребе Србија вода урадио 

пројекат искоришћавања хидропотенцијала акумулације Врутци, где ће се будућа 

централа качити на темељни испуст. Објаснио је да је интерес Водовода да се из 

Врутака захвата најбоља вода за водоснабдевање, а да се прљава и загађена вода 

испушта, како би се Врутци сачували. Објаснио је и да аутопут иде испод оба 

изворишта односно и Поточања и Живковића врела, тако да су оба изворишта 

максимално сачувана. Навео  је да је Водовод апсолутно заштитио Сушичка врела где 

постоји велики, мали извор и речни водозахват и објаснио је да су велики и мали извор 

припали Чајетини, а речни водозахват граду Ужицу.  

Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ је истакао да  основни приход 

предузеће у висини од 90% остварује од третмана отпада који се одлаже на депонију. 

Предузеће није вршило отпис било каквих потраживања и објаснио је да је Законска 

процедура да ако се потраживања не наплате у року од 60 дана воде се као да су 

отписана, а у ствари са дужницима се праве репрограми и они своја дуговања плаћају у 

складу са својим могућностима. На крају је подвукао да ниједно дуговање није 

отписано. 

Бранко Богићевић, директор ЈП „Велики парк“ је истакао да се клубови 

финансирају преко Спортског савеза, односно новац добија Савез који преноси 

клубовима по утврђеном редоследу, тако да клубови ништа не дугују Великом парку 

директно, већ Јавно предузеће добија средства у маси кроз субвенцију и ради плаћања 

пдв-а кроз ценовник који је донет прошле године са попустом за клубове Града.  

Одборница Бојана Гудурић је истакла да иако постоји могућност да грађани 

сами пријављују стање на водомеру, то није њихова обавеза, већ обавеза Водовода. 

Како се очитавање водомера врши једном у три месеца, а вода у међувремену поскупи 

18% грађанима се вода фактурише по скупљим ценама што је неприхватљиво. Сматра 

да очитавање воде треба да се врши пре поскупљења. Ако постоји оправдање за 

поскупљење воде, питала је зашто поскупљује и канализација, када није изграђено 

постројење за прераду отпадних вода. 

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да директор Водовода није одговорио 

на његово питање шта је са водоводом Змајевац и затражио је на увид комплатан 

пројекат. 

Одборница Радмила Смиљанић је питала колико је изворишта са територије град 

Ужица продато у тишини? Замолила је директора Водовода да јој одговори да ли је у 

току продаја неког изворишта? Београђани наводе да Кремна имају најбољу воду, коју 

је купио неко из Војводине и истиче да једино зна за тај извор да је приватизован. 

Питала је и да ли је у плану и приватизација градског водовода? Ранија демократска 

власт је поставила мини хидроелектрану на језеру Врутци која је извлачила 

најквалитетнију воду. Захвалила се онима који су обуставили рад мини хидроелектране, 



15 
 

јер се на тај начин заштитило и само језеро и ресурси воде. Треба радити на томе да се 

више ни један извор не прода и да их користе грађани Ужица. Такве ствари не треба да 

се дешавају и да сви треба да се боре да свако извориште буде заштићено. 

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ је истакао да радове на водоводу 

Змајевац води Управа за инфраструктуру и развој и да Јавно предузеће не зна колико се 

урадило по основу пројектне документације, нити шта још треба да се ради. Одговорно 

тврди да никоме није била фактурисана вода по већој цени, а да они који нису 

задовољни фактуром имају четири инстанце којима могу да се обрате. Пре свега могу 

се обратити водоводу, затим Служби за очитавање и фактурисање воде, а уколико и 

даље није могуће решити проблем грађани незадовољни фактуром могу да се обрате 

Комисији за рекламације, али и суду. Објаснио је и да су изворишта јавно добро и да се 

као таква не могу ни продавати, једино се могу изнајмљивати уз одговарајуће водне 

дозволе. Са ситуацијом са извориштем у Кремнима није упознат и истакао је да 

Водовод газдује извориштем у Поточању, Живковића врелу, Ћебића врелу, бунару у 

Турици, делом Сушичких врела и Врутцима. Истакао је да за приватизацију водовода 

није чуо и сматра да тако нешто ни по Закону није могуће. Објаснио је и да се ради на 

очувању квалитета воде у Врутцима и да је одржан састанак у Србија водама, где је 

постигнут договор да се формира тим у ком ће бити представник Србија вода, локалне 

самоуправе и водовода, који ће преузети бригу о Врутцима и који ће обављати све 

послове који су неопходни за очување квалитета воде. 

Одборница Драгана Шиљак је истакла да аргументовано тврди да су рачуни у 

октобру обрачунати по новој цени за воду која је потрошена предходних месеци по 

старој цени од 59 динара. 

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ је истакао да не спори да је таквих 

рачуна било, али и објаснио начин на који ти проблеми могу да се реше. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да је евидентно да је цена 

воде повећана и да су се одборници у претходном сазиву Скупштине сагласили са 

повећањем воде . Навео је и да цена воде за грађанство није повећавана од 2013.године, 

а да је за привреду 2016. године смањена. Непобитна чињеница је да грађани пију 

веома квалитетну воду, што је резултирало изградњом новог постројења које изискује и 

веће трошкове. Повећана је цена хемикалија, јер постројење поседује најсавременије 

филтере, тако да је реално повећање цене воде од 18%. Повећање цене по домаћинству 

износи између 150 и 200 динара, али и поред поскупљења цена воде је у Граду међу 

најнижим у Србији.  

Председник Скупштине је констатовао да је одборник Поњавић искористио 

своје право да говори два пута и да уколико има питања која су у надлежности пете 

управе може да им се обрати. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је говорећи о водоводу Змајевац истакао 

да постоје нерешени одређени имовнско правни односи, а да је на иницијативу Управе 

за инфраструктуру буџетом за наредну годину предвиђено непуних пет милиона динара 

за водоводе Змајевац-Никојевићи и Змајевац-Равни. 

Скупштина је са  43 гласа „за“ и 9 гласова „против“ усвојила Информацију о 

степен усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 

Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се 
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примењује Закон о предузећима, а чији је оснивач град Ужице, за период од 1.1.до 

31.9.2020. године. 

 

Председник Скупштине је упознао одборнике са чланом 64.Пословника и 

предложио да се не иде на редовну паузу  од 13,00 до 14,00 часова, него да се настави 

са радом, а у складу са договором са председницима одборничких група. 

Скупштина је предлог усвојила са 41 гласом „за“, 9 гласова „против“ и 1 

„уздржаним“ гласом. 

 

V 

Скупштина је са  43 гласа „за“, 1 гласом „против“ и 1 „уздржаним“ гласом 

усвојила Предлог решења о давању сагласности на Прву измену годишњег програма 

пословања ЈП „Стан“ за 2020.годину. 

 

VI 

Одборница Бојана Гудурић је истакла да не зна на ком је од састанака 

одборничких група договорено да се не иде на паузу, јер њој то није познато. Сматра да 

с обзиром на епидемиолошку ситуацију треба да се иде на паузу, јер одборницима већ 

понестаје ваздуха. 

Председник Скупштине је објаснио одборници Гудурић да се на састанку 

одборничких група договорило да се максимално убрза рад Скупштине, али да брзина 

не буде на уштрб квалитета. 

Одборник Драгослав Поњавић је, обзиром да у оквиру дискусије о тачки -

Информација о степен усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о предузећима, а чији је оснивач град Ужице, 

за период од 1.1.до 31.9.2020. године, није више имао право на реч,  поставио питање 

директору Водовода да ли је вода коју користе грађани Ужица, баш толико квалитетна 

колико се истиче имајући у виду да вода пролази кроз 45 километара азбестних цеви? 

Одборник Александар Вучићевић је поводом Предлога решења о давању 

сагласности на другу измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ из Ужица за 

2020.годину,  истакао да је у Програму пословања Биоктоша наведено да су планиране 

набавке у вредности од 185 милиона и инвестиције у износу од 93 милиона, од чега су 

50 милиона динара кредити од банака. Говорећи о позицији која се односи на 

осигурање питао је колико је плаћено осигурање Сарића Осоје? Истакао је да је за 

мобилну телефонију плаћено 490 хиљада динара, а за услуге фиксне телефоније износ 

од 710 хиљада динара, па га је интересовало да ли наведени трошкови могу да се 

смање? 

Оливер Ристановић, директор ЈКП „Биоктош“ је истакао да је за зграду која је 

изгорела на Сарића Осоју наплаћено осигурање у износу од 4 милиона динара. Сматра 

да услуге мобилне телефоније на годишњем нивоу не износе много, с обзиром да 

умрежене телефоне имају готово сви запослени, као и шефови, пословође и 

руководиоци, а да ће се трудити да смање услуге фиксне телефоније. 
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Скупштина је са  37 гласова „за“ и 9 „гласова“ против усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на другу измену програма пословања ЈКП „Биоктош“ из 

Ужица за 2020.годину. 

VII 

Одборник Александар Вучићевић говорећи о измени Програма пословања ЈКП 

''Нискоградња'' је истакао да су јубиларне награде смањене за 700 хиљада динара и да 

постоје неискоришћена средства у износу од 300 хиљада динара, а да су стипендије 

умањене за 100 хиљада динара. Интересовало га је да ли су ти стипендисти завршили 

школу? Такође постоје и трошкови мобилних телефона у износу од 500 хиљада динара 

и зашто се они не би смањили за 100 хиљада динара и та средства вратила на позицију 

стипендија. Истиче да постоји још места где се трошкови могу смањити као што су 

трошкови репрезентације који износе 400 хиљада динара. Такође су накнаде за 

Надзорни одбор увећане за  износ од 77 хиљада динара, а стипендије умањене. 

Одборник Драгослав Поњавић сматра да када би се трошкови телефона смањили доста 

гладних уста би се у Граду нахранило. Замолио је све директоре да мало о овоме поведу 

рачуна, јер  влада криза услед епидемије, цена воде поскупљује, а велика средства се 

дају за телефоне. 

Владимир Синђелић, члан Градског већа је истакао да свака фирма има своје 

пакете и плаћа трошкове телефона. Сматра да се ефикасније путем телефона многи 

послови завршавају, а да свако ко прекорачи пакет плаћа из свог џепа. У трошкове 

репрезентације не спадају само ручкови директора са пословним партнерима, већ се та 

средства користе и за раднике који остају да раде после 15.00 часова. 

Снежана Милутиновић, директорка „Нискоградње“ је истакла да су умањени 

трошкови који су опредељени за запослене, укључујући трошкове превоза, јубиларних 

награда и солидарне помоћи. Од ових средстава су исплаћивани прековремени сати и 

плате за новозапослене. Истиче да ће се ново планирање програма пословања десити у 

децембру и да ће тада сви одборници моћи да коментаришу трошкове планиране за 

наредну годину. Измена плана програма се  превасходно односила на повећање масе 

зараде и измене минималне цене рада. Говорећи о стипендијама истакла је да се уз 

одобрење Надзорног одбора предузећа деци преминулих запослених радника месечно 

даје једна врста новчане помоћи до неопорезованог износа и нажалост таквих случајева 

је било у предузећу. Што се тиче трошкова мобилне телефоније истакла је да користе 

умрежене телефоне којима се остварују бесплатни позиви између предузећа, месних 

заједница и да запослени у зависности од посла који обављају и потребе телефонирања 

имају између 200 и 300 динара на месечном нивоу.  

Скупштина је са 42 гласа „за“ 9 гласова ''против'' усвојила Предлог решења о 

давању сагласности на прву измену програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за 

2020.годину. 

 

VIII 

 Скупштина је са 42 гласом „за“ 8 гласова ''против'' усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Нискоградња“ о расподели 

добити. 

                                                            IX 
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Скупштина је са 41 гласом „за“ и 8 гласова ''против'' усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Велики парк“ Ужице о 

покрићу губитака. 

                  X 

Скупштина је са 41 гласом „за“ и 8 гласова ''против'' усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Ужице развој“ о 

расподели добити по завршном рачуну за 2019. годину. 

 

         XI 

Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Статут „Апотекарске установе Ужице“ у Ужицу. 

 

 

                                                          XII 

Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о изменама одлуке о 

радном времену апотеке „Ужице“ Ужице. 

 

                                                XIII 

Скупштина је са 39 гласова „за“ и 1 гласом ''против'' усвојила Извештај о 

реализацији годишњег плана рада Предшколске установе за радну 2019/2020 годину. 

 

                XIV 

Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог решењао давању сагласности 

на годишњи план рада Предшколске установе Ужице за 2020/2021 годину 

 

                XV 

Одборник Драгослав Поњавић је поставио питање ако грађанин Ужица једне 

године конкурише за котао, а наредне године хоће да ради изолацију, да ли има право 

поново да конкурише за субвенције? 

Нада Јовичић, члан Градског већа је истакла да према Правилнику о 

субвенционисању мере енергетске ефикасности, онај ко је једном искористио ту 

могућност нема право да поново конкурише за субвенцију док сви на територији града 

не искористе ту могућност, тако да сигурно у наредних неколико година неће имати 

право на другу субвенцију. 

Скупштина је са 41 гласом „за“ 9 гласова ''против'' усвојила Програм 

енергетске ефикасности града Ужица за перио од 2021-2023 године. 

 

 

               XVI 

Председник Скупштине је констатовао да је Комисија за буџет на седници 

одржаној 20.11.2020.године разматрала и са 5 гласова „за“ прихватила Предлог 

одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији града Ужица. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да Одлука која треба да се 

донесе у суштини значи да ће порез у 2021. години остати на сличном нивоу као и у 

2020.години. Истиче да је табелама дат упоредни приказ цена по свим врстама 

непокретности за све четири зоне у Граду и за сваку зону појединачно, где се може 
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видети да нема битнијих одступања у односу на ову годину. Објаснио је и следећу 

тачку дневног реда и истакао да они грађани којима се земљиште води као неизграђено 

грађевинско земљиште, имају могућност да уколико га користе у пољопривредне сврхе, 

плаћају порез по ценама за пољопривредно земљиште. 

Одборник Александар Вучићевић је  истакао да цене можда јесу сличне, али су и 

различите и да је порез на станове у првој и другој зони повећан , у трећој зони порез је 

остао скоро исти, док се порези на куће нису повећавали. 

 Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да су за неке категорије цене 

остале у потпуности исте. У првој зони је дошло до повећања, односно основица је 

износила 91.353 динара, а сада износи 91.453 динара, тако да је повећање у износу од 

100 динара. Истиче да када дође коначно решење за 2021.годину, биће корекција које 

ће бити готово занемарљиве. Говорећи о трећој зони истакао је да је основица за порез  

у овој години износила 59.311 динара, а основица за порез је у 2021. години смањена и 

износи 57.300 динара, а порези на куће су остали исти. На крају је објаснио и да Ужице 

као локална самоуправа спада у ону групу која има ниже пореске стопе. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да све изгледа идилично и фино, али 

да је ситуација знатно другачија и да има ствари које нису добре. Истакла је да је 

Државна ревизорска институција у свом последњем извештају навела да постоји ризик 

да јавна средства нису заштићена, па је и институција тражила да руководство одмах 

реагује. Навела је да у Ужицу постоје станови и пословни простори који су у 

влсништву града, а да они који користе тај простор не плаћају порез, него порез плаћа 

Град. Значи да постоје корисници који користе пословне просторе, а не плаћају  закуп, 

воду, порез, струју, грејање и сматра да треба урадити све оно што предвиђа Закон и да 

коначно та средства почну да лежу у буџет Града. Тражила је да јој се достави 

комплетна документација на увид о томе ко користи пословне просторе Града и да ли 

редовно измирују своје обавезе. Замолила је на крају излагања да се ова област доведе у 

ред. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа истакао је да као један од чланова 

Градског већа највише заинтересован да пред грађане и одборнике изађе са што више 

средстава, како би могло више и да се ради, али да одређени проблеми постоје 

годинама и да их није лако решити, као што је и проблем јавне својине. Истиче да што 

се тиче ревизорског извештаја све препоруке су прихваћене па су недостаци 

отклоњени, а што је најважније није било злоупотребе средстава. Када је реч о  закупу 

истакао је да се слаже са одборницом Смиљанић и да се нада да ће неки деценијски 

неразјашњени имовинско-правни односи коначно решити и да ће се довести у нормалне 

токове, како би у буџету имали више средстава. Сматра  да се неке ствари на овом пољу 

померају у позитвном смеру, јер је и држава уређенија. Што се тиче закупа просторија 

од стране политичких партија, сматра да ће градске службе предузети све неопходне 

активности по Закону да би се сва дуговања наплатила у наредном периоду. 

 

Скупштина је са 39 гласова „за“ и 9 гласова ''против'' усвојила Предлог 

одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији града Ужица. 

 

                      XVII 

Председник Скупштине је констатовао да је Комисија за буџет и финансије на 

седници одржаној 20.11.2020.године разматрала и са 5 гласова „за“ прихватила 

предлог одлуке којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града 

Ужица, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, 
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односно шума за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2021.годину, 

разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште. 

Скупштина је са 37 гласова „за“ и 4 гласа ''против'' усвојила Предлог одлуке 

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ужица, које се 

користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума за сврху 

утврђивања основице пореза на имовину за 2021.годину, разврстава у пољопривредно 

односно шумско земљиште. 

 

       XVIII 

Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу 

непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној цени 

кат.парцеле број 4228/2 КО Ужице. 

 

      XIX 

Председник Скупштине је констатовао да се за председника Управног одбора 

Апотекарске установе Ужице предлаже Дејан Гвозденовић, а испред представника 

запослених предлажу се  Драгица Росић и Јелена Димитријевић   

Скупштина је са 39 гласова ''за'' и 1 „уздржаним“ гласом  усвојила Предлог 

решења о именовању Управног одбора Апотекарске установе Ужице. 

 

 

                         XX 

Председник Скупштине је констатовао да се за председника Надзорног одбора 

Апотекарске установе Ужице предлаже Тијана Станковић, а за чланове се предлажу 

Сандра Живковић и Гордана Ђурић. 

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

Надзорног одбора Апотекарске установе Ужице. 

 

        XXI 

Председник Скупштине је констатовао да се за председника Надзорног одбора 

Градске галерије предлаже Милан Перић. 

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

именовању председника Надзорног одбора Градске галрије Ужице. 

 

 

                                       ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

Одборник Александар Вучићевић је затражио да се  достави Уговор о закупу 

који је закључен између Дечијег одамаралишта „Златибор“ и Агенције „Гранд плус“ из 

Новог Сада и да се доставе Уговори закључени између сезонских раника и Дечијег 

одмаралишта „Златибор“. 

 

Одборница Радмила Смиљанић затражила је да се у писаној форми из Катастра 

за непокретност доставе подаци о томе која се имовина води на ЈП „Стан“? 

 

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да  је на седници Скупштине која је 

одржана 13.09.2020.године поставио одборничко питање које се односило на улицу 

Војводе Бојовића. Тада му је члан Градског већа рекао да мора да поднесе захтев да би 

Комисија за саобраћај изашла на терен, што је он и учинио дана 14.09.2020.године. 

Међутим од тада нико од надлежних није изашао на терен, а проблеми у улицу су 
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велики због паркираних аутомобила, због чега и камион који одвози смеће има 

проблема да прође кроз поменуту улицу. Истакао је да ће проблеми ће бити још већи у 

зимским месецима. Поставио је питање зашто је проблем поставити огледало у 

поменутој улици, нарочито ако се има у виду да ти није велика инвестиција? 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

Слађана Станић          Бранислав Митровић 

________________________        __________________________ 

 

 


