ЗАПИСНИК
СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 17. децембра 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 51 одборник и да постоји кворум за рад и пуноважно
одлучивање.
Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници Бојана Гудурић,
Драган Миливојевић, Зоран Милић, Перо Јањић, Маја Вермезовић, Милован Веснић,
Жико Стикић и Зорица Милошевић.
Закашњење је најавале одборнице Јелена Сладоје и Наталија Василић.
Седници нису присуствовали одборници: Радомир Бојовић, Иван Гујаничић и
Јелена Сладоје.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница Јелена Раковић
Радивојевић, заменик градоначелника Драгољуб Стојадиновић, народни посланик
Тихомир Петковић, чланови Градског већа, начелници Градских управа, директори јавних
предузећа и представници средстава јавног информисања.
Бранислав Митровић, председник Скупштине је констатовао да је уз позив за
седницу достављен Записник са 4. седнице Скупштине града и да у складу са чланом
61.Пословника нису достављене примедбе на записник.
Записник са 4. седнице Скупштине града усвојен је са 43 гласа „за“.
Бранислав Митровић, председник Скупштине је предложио допуну дневног реда и
то да се као 1. тачка разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ имајући у виду да су између две седнице
достављене две оверене оставке одборника Скупштине града Ужица, о којима је
Скупштина дужна да одлучи на првој наредној седници, па је неопходно уврстити ову
тачку у дневни ред.
Такође је предложио да се као 12. тачка дневног реда разматра ИНФОРМАЦИЈА
„УЖИЦЕ ГАС“ А.Д. О ДЕШАВАЊИМА У КРЧАГОВУ У УЛИЦИ МИЛОША
ОБРЕНОВИЋА ДАНА 05. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ и истакао да је у складу са
договором на састсатнку председника одборничких група присутан и директор „Ужице
гас“ а.д. како би информисао јавност и одборнике о предметним дешавањима.
Одборник Владан Виријевић је предложио да се подноси извештај о аеро загађењу
на свакој седници Скупштине, како би се грађани информисали о квалитету ваздуха који
удишу а нарочито у вечерњим сатима. Предложио је да се као допуна дневног реда
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разматра и тачка - смањење плата представницима извршне власти. Имајући у виду
тренутно епидемиолошку ситуацију због које велики број привредника трпи штету у
пословању сматра да извршна власт треба да се одрекне дела зараде, како би се та
средства преусмерила у потребније сврхе.
Одборник Александар Вучићевић, истакао је да је на прошлој седници Скупштине
предложено да представници опозиције учествују у раду Кризног штаба, са чим се и
Градоначелница сложила, али да до данас никоме из опозиције није упућен позив и да ли
је неопходно да се представници опозиције јаве Кризном штабу, па сматра да је неопходно
у дневни ред уврстити и извештај о тренутном стању Ковид 19 у граду Ужицу.
Одборница Слађана Станковић, предложила је допуну дневног реда а тиче се
пословања „Ужице гас“ а.д. Ужице, имајући у виду да је јавности предочено да ће штету
на стамбеној згради у Крчагову, проузроковану експлозијом санирати и све трошкове
сносити „Ужице гас“ а.д. Ужице.
Скупшина града је са 47 гласова „за“ усвојила предлог да се као 1. тачка дневног
реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ
Скупшина града је са 49 гласова „за“ усвојила предлог да се као 12. тачка дневног
реда разматра ИНФОРМАЦИЈА „УЖИЦЕ ГАС“ А.Д. О ДЕШАВАЊИМА У КРЧАГОВУ
У УЛИЦИ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА ДАНА 05. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
Бранислав Митровић, председник Скупштине, је у вези предлога одборника
Виријевића који се односи на Извештај о аеро загађењу, упознао одборнике да се и у
ранијем сазиву пред одборницима налазио Извештају о аеро загађењу, коме је увек
претходио договор да се за такву тачку дневног реда припреми материјал и позову људи
из струке. Истакао је да ће овај предлог ипак ставити на гласање, а везано за други
предлог одборника Виријевића, који се односи на смањење плата, градоначелнику,
заменику градоначелника и целој извршној власти подсетио је да се на данашњој седници
разматра о буџету Града за 2021. годину, и да је управо по том питању поднет одређени
број амандмана па да је то заправо и прилика да се о поднетом предлогу разговара.
Скупшина није усвојила предлог да се као допуна дневног реда разматра Извештај
о аеро загађењу јер је 9 одборника гласало „за“ а 40 одборника „против''.
Скупшина није усвојила предлог да се као допуна дневног реда разматра смањење
плата представницима извршне власти јер је 9 одборника гласало „за“ а 40 одборника
„против''.
Скупшина није усвојила предлог да се као допуна дневног реда разматра Извештај
о тренутном стању Ковид 19 у граду Ужицу јер је 9 одборника гласало „за“ а 41
одборник „против''.
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Бранислав Митровић, председник Скупштине, констатовао је да ће се као
дванаеста тачка дневног реда разматрати ИНФОРМАЦИЈА „УЖИЦЕ ГАС“ А.Д. О
ДЕШАВАЊИМА У КРЧАГОВУ У УЛИЦИ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА ДАНА 05.
ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ и да је на седници присутан директор Милан секулић, па из
техничких разлога није могуће у дневни ред уврстити предлог одборнице Слађане
Станковић - Извештај о пословању „Ужице гас“а.д. Ужице.
Скупшина није усвојила предлог да се као допуна дневног реда разматра Извештај
о пословању „Ужице гас“а.д. Ужице јер је 8 одборника гласало „за“ а 41 одборник
„против''.
Скупшина града је са 42 гласа „за“ и 2 гласа „против“ усвојила дневни ред у
целини.
ДНЕВНИ РЕД
1. ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ
О
ПРЕСТАНКУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ
ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2021.ГОДИНИ
5. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ
ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА
ОПШТИХ АКАТА
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
ГРАДА
УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ,
ПО
ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10869 КО УЖИЦЕ
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМА И
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ

О

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
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10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ НАЗИВА
ГРАДА
11. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О УЛОЗИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА У ГРАДУ УЖИЦУ
12. ИНФОРМАЦИЈА АД ''УЖИЦЕ ГАС'' О ДЕШАВАЊИМА У КРЧАГОВУ У
УЛИЦИ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА ДАНА 05. ДЕЦЕМБРА 2020.ГОДИНЕ
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ПРИТУЖБАМА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НЕЗАКОНИТИМ ИЛИ
НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПАЊЕМ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА
РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' УЖИЦЕ
I
Бранислав Митровић, председник Скупштине је констатовао да је одборник Петар
Тодосијевић 14. децембра 2020. године, доставио оверену потписану оставку на место
одборника у Скупштини града, а одборница Јелена Средић оверену, потписану оставку на
место одборника у Скупштини града доставила је 15. децембра 2020. године. У складу са
чланом 46. Закона о локалним изборима председник Скупштине је констатовао да је
одборнику Петру Тодосијевићу и одборници Јелени Средић престао мандат због
поднетих оставки.
II
Бранислав Митровић, председник Скупштине је констатовао да је на петој седници
Скупштине града Ужица утврђен престанак мандата одборници Марији Трмчић
Богојевић. Истакао је да је Изборна комисија града Ужица на седници одржаној 03.
децембра 2020. године, издала Уверење о избору за одборника Скупштине града Ужица
Перу Јањићу, као следећем кандидату са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА
НАШУ ДЕЦУ. Након што је Перо Јањић потписао сагласност да прихвата мандат
одборника, Административно мандатна комисија је на седници одржаној 03. децембра
2020. године, разматрала издато Уверење од стране Изборне комисије града Ужица и
предлаже Скупштини да Перу Јањићу потврди мандат.
Скупштина града је са 51 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о потврђивању
мандата одборника Скупштине града.
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Обзиром да је одборник Перо Јањић најавио спреченост да присуствује данашњој
седници, на првој наредној седници којој буде присуствовао и положиће и потписаће
заклетву.
III
Бранислав Митровић, председник Скупштине истакао је да је Комисија за буџет и
финансије на седници одржаној 11. децембра 2020. године, разматрала и са 5 гласова „за“
и 1 гласом „против“ усвојила Предлог одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину. На
члан 7. Предлога одлуке поднето је 16. амандмана одборника „Здрава Србија“ . Градско
веће је на седници одржаној 16. децембра 2020. године, разматрало поднете амандмане и
исте није прихватило. Подсетио је да се прво разматра Предлог одлуке у начелу а потом
поднети амандмани и дао реч Миодрагу Петковићу , члану Градског већа за финансије.
Миодраг Петковић, члан Градског већа истакао је да пре него што започне са
образлагањем буџета за 2021. годину, неопходно је да напомене да је стање у свету,
региону и држави веома тешко и проблеми изазвани пандемијом Ковид 19 вируса
одразили су се и на локални буџет. Поред очувања јавног здравља, неопходна је и
интервенција локалне самоуправе за очување радних места, а у граду Ужицу није дошло
до губитка запослења ни пада запослености, што су важне чињенице за буџет. Важно је
напоменути и државну подршку која је била усмерена ка очувању радних места и односи
се на директна давања за запослене и одлагање плаћања пореских обавеза и Град као
локална самоуправа по том моделу је спровео мере, па се у 2022. години очекује да се ти
порези врате. Буџет града, односно основни део буџета за наредну годину планиран је у
износу од 3 милијарде и 15 милиона динара. На ту цифру треба додати и око 304 милиона
динара других извора, првенствено средстава за пројекте енергетске ефикасности,
селекцију отпада и средства индиректних буџетских корисника. План је да се остваре
приходи од пореза грађана у износу од 1 милијарду и 833 милиона динара и приходи по
основу пореза на имовину у износу од 296 милиона динара. Када је реч о порезима,
напоменуо је да град Ужице није повећавао порез на имовину већ годинама уназад и има
ниске стопе пореза, чак и ниже од дозвољених 0,35 када је реч о некретнинама, а значајно
ниже када је реч о шумском и пољопривредном земљишту. Такође у буџету се очекују
редовни трансфери у износу од 288 милиона, као и додатни капитални трансфери у
износу од 40 милиона динара. Очекује се као и претходних година увећање буџета по
основу средстава добијених од Републике Србије. Издвајање из буџета за Ковид болницу,
дезифенкцију града, јавних установа је била помоћ здравству. Овим буџетом је планирано
6 до 7 милиона за набавку ситније опреме за здравствене установе, и важно је истаћи да је
држава издвојила средства за пројекат гасне котларнице за Центар за мајку и дете и Дом
здравља у износу од 19, 6 милиона динара а остатак је учешће града. Поред тога Град
финасира 50 милиона динара за пројектну документацију за реконструкцију Здравственог
центра. Значајна средства из буџета опредељују се за најмлађе, тако је 365 милиона
опредељено на позицији која се тиче рада Предшколске установе, такође град је дао
бенефите за треће дете и за време пандемије ослободио родитеље плаћања услуга
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предшколској установи у износу од 50% за време када дете не борави у истој. Имајући у
виду да се претходних година улагало у проширење капацитета предшколске установе, у
наредној години се планирају нове инвестиције и за ту намену опредељено је 10 милиона
динара као учешће града, а очекује се и подршка државе. Нагласио је да се улаже и у
Основне и Средње школе као и то да је крајем прошле године отворен Студентски дом.
Посебном позицијом за реконструкцију школских објеката, као учешће Града опредељено
је 30 милиона динара. За социјалну заштиту, популациону политику и за велики број мера
које се спроводе у нашем граду, као што је подршка материнству, помоћ за незаполсене
породиље, накнада за свако рођено дете опредељено је 121 милион динара. Значајна
средства издвајају се за културу и спорт у нашем граду и Град подржава све културне и
спортске манифестације и сваке године се за ту намену средства у буџету
увећавају.Чињеница је да се наставља са изградњем инфраструктуре у граду, па тако се
ускоро и завршава спортска хала у Крчагову, за коју је министарство определило више од
60 милиона , а Град имао учешће. Овим буџетом за 2021. годину увећана су за око 2,5%
средства опредељена за пољопривреду, где се пољопривредницима директно издваја 35
милиона динара. За област туризма, реконструкција Старог града, изградња мостова и
видиковца опредељено је 43,4 милиона и средства добијена у износу од 6 милиона и 7,8
милиона по основу донације од Америчке амбасаде. Завршена је реконструкција
Влајковог платоа, завршена је реконструкција Малог парка око чесме, 20 милиона динара
је опредељено за пројекат реконструкције малог базена на Градској плажи. Важно је
напоменути да су суграђани имали прилику да се изјасне о поменутим пројектима, и да се
око 3700 изјаснило и подржало реализацију истих. Наставља се са изградњом и
реконструкцијом путне инфраструктуре, како градских тако и сеоских улица, а у плану је
и изградња кружног тока код Народног музеја уз подршку Владе Републике Србије.
Планирана су средства за комуналну инфраструктуру око 34 милиона за наставак
изградње водовода у Волујцу, Лужничкој долини, водовод Змајевац-Равни-Никојевићи,
Потпећ, Љубање. За завршетак кишне канализације у улици Иве Андрића издвојено је 6
милиона, за пројекат фекалне канализације у Турици предвиђена су средства у износу од
24 милиона, а за изградњу фекалне канализације на Белој земљи око 10 милиона динара.
Опредељена су значајна средства за чишћење града, одржавање јавних површина и
зеленила. Направљени су први кораци везани за постројење за прераду отпадних вода, о
чему ће градоначелница више говорити са свим улагањима трудимо се да развијамо наш
град, како централну градску зону, тако и Крчагово, Севојно, Белу Земљу. Кроз посебне
пројекте као и пројекат „Удружимо се“ планирају се радови на инфраструктури на
Сењаку, Забучју, Ибишевом гувну. У буџету за 2021. годину, постоји конкретна позиција
која се односи на улагање у индустријску зону у Горјанима, имајући у виду да се планира
завршетак аутопута до Пожеге, отвара се могућност за нове инвестиције као и прилика да
постојећи Ужички привредници шире своје пословне капацитете и запошљавају нове
људе. Чињеница да Град и поред пандемије изазване Ковид 19 вирусом и смањених
буџетских прихода није имао смањење у било којој области и да је то резултат одговорног
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понашања и поред тога важно је напоменути да је од Владе Републике Србије добијено 80
милиона динара, а очекује се да у наредном периоду та средства буду већа. Инвестициони
план за 2020-2025. годину је шанса за реализацију и решавање проблема пре свега везаних
за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру. За крај истакао је да је сама
процедура конципирања, планирања и доношења одлуке Предлога буџета за 2021. годину
била транспарента а у јавној расправи у којој је учествовао велики број наших суграђана
и удружења са конкретним предлозима који ће се кроз овај буџет у великој мери
реализовати.
Тихомир Петковић, Народни посланик истакао је да му је задовољство да се обрати
на седници Скупштине на којој је тема буџет, с обзиром да се доносе одлуке од којих
зависи целокупан економски и друштвени живот како у наредној тако и у наредним
годинама. Имајући у виду да је реализација буџета отежана услед епидемије Корона
вируса која доноси велике здравствене и економске изазове на нивоу Републике Србије и
на нивоу Града, суграђани треба да буду задовољни што кроз пандемију пролазе у
финасијски стабилној земљи. Србија је земља у којој је знатно смањен јавни дуг почетком
године, смањења стопа незапослености са око 25% на 7,3 % у односу на претходних 8
година. Прогнозе најважнијих међународних институција ММФ и Европске централне
банке су да ће Србија у 2021, 2022 и 2023. години бити међу земљама са највећим бруто
растом домаћег производа у Европи, па је и буџет за 2021 годину планиран са пројекцијом
раста од 6% и са пројекцијом буџетског дефицита од 3%. Следеће 2022. године планира се
2% дефицита и за две до три године да се врати буџетски суфицит. Буџет на нивоу
Републике за 2021. годину карактеришу повећање пензија за 5,9% плата за здравствене
раднике од 5% повећање плата за раднике државне управе за 3,5% од 1. јануара а од 1.
априла за још 1,5%, повећање минималне цене зараде од 6,6% и повећање плата војника за
10%. За Ужичане је важно да су у буџету Републике Србије планирана средства за
наставак деонице аутопута Милош Велики Прељина-Пожега, као и средства за почетак
изградње Моравског коридора. У поступку је и израда пројектне документације за
наставак аутопута Београд-Сарајево који ће пролазити преко територије Града. Све напред
наведено за велике инвестиције у Републици Србији значајно је и за инвестициони план
2020-2025. година, који ће Ужичанима допринети у реализацији великих и значајних
пројеката планираних од стране градског руководства. То су изградња регионалног
постројења за пречишћавање отпадних вода, реконструкција Здравственог центра,
изградња и реконструкција водовдне и канализационе мреже, изградња моста према
Старом граду и многи други пројекти. Истакао је да се упознао са буџетом града за 2021.
годину и сматра да је то развојни буџет са 400 важних капиталних пројеката за развој
града који износи све укупно 711 милиона динара од чега је 466 из буџета а 245 милиона
динара из других извора. Пожелео је свима да се реализују планирани приходи,
најзначајније инвестиције и то да се град Ужице развија како би будуће генерације
остајале да раде и живе у њему. Позвао је све грађане да се придржавају епидемиолошких
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мера, јер од тога зависи и реализација локалног буџета и пожелео им успешан рад, добро
здравље и срећне новогодишње празнике.
Одборник Владан Виријевић, обратио се Народном посланику Тихомиру
Петковићу наводећи да је он у Републичком парламенту да заступа интересе грађана
Ужица и да допринесе да Град добије сва неопходна републичка средства. Сматра да
буџет за 2021. годину није реалан, јер је више од 1/3 буџета планирано за плате
запослених у управама и јавним предузећима у тренутку пандемије, раста незапослености
и повећања цена основних животних намирница. Истиче да је буџетом планирано да
градско руководство и градска управа кошта Град 46 милиона годишње, да су одређени
пројекти као што су реконструкција кровова, поправка и санација спортских терена и
други, планирани као капитални пројекти а заправо су редовна одржавања. Град се за
овакве пројекте кредитно задуживао и преко једне милијарде и једино што је похвално је
то што у 2021. години није планирано кредитно задуживање. Не слаже се са наводима да
је град Ужице лидер по питању екологије и заштите животне средине и сматра да
Ужичани живе у веома загађеном граду и да се много пута предлагало да се крене у
озбиљније решавање овог проблема, јер овим темпом тек за 10 до 15 година ће се сва
индивидуална домаћинства прикључити на гас. Средства намењена за субвенције
пољопривредних произвођача, за подстицај наталитета нису довољна а предвиђено је
повећавање администрације за 55 новозапослених у граду из кога се сваке 4 године
одсели око 4 хиљаде људи јер немају шансу да се у граду и докажу. Расходи од 20
милиона динара годишње који су намењени за плаћање одштете грађанима због уједа паса
и падова на леду могу се знатно смањити. Потребно је да Градско правобранилаштво
мирним путем реши спор и да се нагоди са сваким оштећеним, а не да се иде у судски
поступак у коме се додатно плаћају и судске таксе. Буџетом су одвојена средства за
индистријску зону на Белој Земљи, а већ осам година постоје две индистријске зоне и за
то време није дошао ни један озбиљан инвеститор. Буџет града има Градску општину
Севојно, која има само две надлежности, а четири пута више већника него својих
надлежности, позиције се преписују из године у годину и реализују се разним
ребалансима, од којих се неке никада и не реализују. Поставио је питање колико се тачно
средстава опредељује за реконструкцију Здравственог центра? Сматра да буџет није ни
развојни ни потенцијални већ шаблон који се преписује из године у годину, да
потенцијале туризма посматра са стране и да није у довољној мери транспарентан.
Одборник Неђо Јовановић обратио се присутнима и истакао да ће коалициони
партнери подржати буџет како је конципиран, јер је пројекција од 3 милијарде и петнаест
милиона реална. Када се говори о приходима буџета, значајан извор прихода јесу порези
на доходак грађана, мора се борити за постојећа радна места као и за отварање нових ,
имајући у виду пандемију и да је у овом тренутку угрожена мала привреда а то су
предузетници и мала предузећа. Влада Републике Србије је у једном тренутку
интервенисала подстицајно и дала одређена средства за зараде чиме је помогла
привредним субјектима. Неопходно је да локална самоуправа не поставља нове намете и
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не оптерећује додатно привредне субјекте, већ је неопходно додатно релаксирати њихов
финансијски положај што је више могуће у оквиру законских регулатива. Везано за
приходе од пореза на имовину, чињеница да то јесте значајан приход у буџет али исто
тако и да је велики корпус имовине који није пријављен, велики део катастарских парцела,
поступци озакоњења доводе у питање да ли је обухваћена сва имовина која треба да буде
опорезована па је неопходно радити на решавању тих проблема. Када се говори о радним
местима сматра да нема места критикама, јер се не ради о повећању броја радних места у
јавном сектору за рад власти већ за потребе сектора. Имајући у виду законску регулативу
која дозвољава да се повећа број радних места Комунална милиција града Ужица има 6
извршилаца што је недовољно у односу на бројне комуналне проблема, а Законом је
дозвољено 17 извршилаца. Оваквим видом рационализације од постојећих радних места и
запослених направити реструктуирање и на тај начин без додатног оптерећења а не
прекорачујући лимите може се остварити пун ефекат. Трансферна средства су подршка
реализацији буџета и потребно је поздравити напоре градоначелнице за већ одобрена
средства и у буџету је неопходно направити баланс између оног што се везује за
трансферна средства и изворна средства односно приходе буџета. Сматра добрим
повећање средстава за социјалне потребе с обзиром да исте расту у време пандемије. Што
се тиче издвајања средства за пољопривреду ту је направљен помак у односу на претходни
период и од улагања у пољопривреду цела Србија очекује много, тако да ће и
пољопривредници имати подршку на локалном нивоу. Када се говори о саобраћају,
чињеница је да је у граду све више возила а све мање паркинг места па је позиција у
буџету планирана за решавање проблема паркинг места итекако важна и потребна.
Решавање проблема водоснадбевања је приоритетно а када је реч о реализацији буџета
неопходно је да се реализује све што је планирано уз помоћ и подршку Владе Републике
Србије и да се у време пандемије проблеми превазиђу на најбољи могући начин.
Одборник Дејан Крчевинац истакао је да Одбрамбена лига не подржава овакав
буџет и осврнуо се на обраћање Народног посланика истакавши да се од њега на седници
очекивало да се обрати грађанима Ужица поводом буџета а не да хвали Владу Републике
Србије. Када је реч о капиталним инвестицијама сматра да је изгрaдња фекалног
колектора у Турици у интересу свих Ужичана, али исто тако улагање у спортску халу у
Крчагову не сматра капиталном инвестицијом. Реконструкција дечијег базена на плажи
није приоритетна, јер се првенствено поставља питање којом водом ће се тај базен пунити
пијаћом или прљавом водом из Ђетиње и шта се дешава када власник „Турист“ хотела
који се налази преко пута базена крене да руши тај објекат па сматра да је зато неопходно
прво решити проблем воде у реци па онда кренути у изградњу базена. Позиција у буџету
која се односи на нова паркинг места не садржи пројекат санације Коштичког потока,
чијим би се поплочавањем обезбедило 150 паркинг места. С' обзиром де је буџетом
предвиђен велики број капиталних инвестиција, поставља се питање да ли град Ужице има
у плану да добије власништво над реком Ђетињом, како би могао да реализује одређене
капиталне инвестиције. Предвиђена је и трећа индустријска зона у моменту када су две
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постојеће празне а капитална улагања у расвету заправо не треба да буду капитална већ
приликом изградње путева неопходна је и изградња јавне расвете и то лед светиљке, како
би се уштедело.
Одборник Александар Вучићевић истакао је да је буџетом за 2021. годину
планиран приход од пореза на доходак грађана, који је већи за око 200 милиона динара,
па је поставио питање да ли се то у 2021. години планирају нова запошљавања и које су
то фирме? Позиција у буџету која се односи на помоћ међународних организација износи
244 милиона, а у 2020. години та средства су ребалансом смањена на износ од 60 милиона
динара, па је поставио питање које су то међународне организације, који је износ донација
и хоће ли ребалансом та средства бити вишеструко смањена?
Одборник Стефан Грујић истакао је да је похвално то што су средства у износу од 3
милиона динара планирана за новогодишње манифестације преусмерена за лечење
болесне деце. Овај пример града Ужица следили су и други градови у Србији, чак је један
енглески таблоид поводом ове теме по први пут поменуо Ужице. Такође је изузетно важно
што је решен проблем Основне школе у Крвавцима и да је после две деценије отворена
хала у Крчагову. Нагласио је да је уз подршку младих изабран на место одборника и да је
имао консултације са младима и студентима и саслушао њихово мишљење у вези буџета
за 2021. годину. Млади људи су исказали незадовољство у начину опхођења према њима
од стране претходне власти и верују да ће са тренутним руководством града бити
другачије. Неопходно је да се пронађе начин да млади не одлазе из града и да се врате у
град након завршених студија, да се поштује њихово мишљење и да се уважавају и
представе у институцијама. Савет за младе јесте саветодавно тело које би требало да чини
15 најспособнијих младих људи, што до сада није била пракса, јер је у претходном саставу
савета било свега седморо младих људи који нису имали прилику да иницирају било коју
идеју која би била у њиховом интересу. Предлог је да у следећем саставу Савета за младе
буде већина младих, јер уколико млади не буду уважени и присутни у институцијама
шаљемо их на улицу где им није место.
Бранислав Митровић, председник Скупштине подсетио је одборника Грујића да је
тачка дневног реда Решење о именовању Савета за младе одложена за неку наредну
седницу Скупштине а поред Савета за младе у Граду постоји и веома успешно ради и
Ужичка Академска парламентарна унија чији је и сам одборник био члан. Поред тога у
граду постоји и Канцеларија за младе што значи да ће и убудуће млади имати свог
представника.
Одборник Александар Лазић, осврнуо се на здравство, односно похвалио је
планирану реконструкцију Здравственог центра Ужице али је истакао да постоје проблеми
и у Дому Здравља Ужице, јер апаратура са којом се ради стара је и преко 40 година и
питање је дана када ће иста стати. Неопходно је решити проблеме везане за амбуланте у
месним заједницама, како би се обезбедила здравствена заштита на примарном нивоу тако
и за грађане околних месних заједница.
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Одборница Слађана Станковић истакла је да када се расправљало о задњем
ребалансу планирано је да 20 милиона неутрошених средстава за месне заједнице у 2020.
години буде пренето у буџет за 2021. годину, што није учињено. Везано за буџет месних
заједница исти је умањен за 20 милиона у односу на 2021. годину и поставља се питање
где су та средства преусмерена и на који начин се врши реконструкција путева јер након
кратког временског периода појављују се исти проблеми.
Одборник Аврам Илић истакао је да је у Градској општини Севојно у 2017. години
амбуланта педијатрије радила у две смене, након годину дана једна смена је укинута па је
8. децембра 2020. године и затворена због недостатка лекара тако да ће сва деца са
територије Градске општине Севојно бити упућена у Центар за мајку и дете у Ужице. У
време пандемије није добро да на територији Севојна не постоји амбуланта и да се поред и
онако великог броја заражених стварају још веће гужве јер деца из Севојна морају да се
јављају у Ужице. Све похвале за проширен вртић у Севојну.
Одборник Александар Лазић изнео је да Дом Здравља Ужице функционише са
великим проблемима јер је велики број здравствених радника заражен и у изолацији и
уверен је да ће се овај буџет реализовати и изнаћи најбоља решења за здравствену заштиту
деце и одраслих. Истакао је да има сазнања да је планирана реконструкција Здравствене
амбуланте у Севојну када ће бити спремна за озбиљан рад у корист свих становника
општине Севојно.
Милан Курлагић, заменик председника Скупштине рекао је да ће одборници
Српског патриотског савеза, као коалициони партнери подржати буџет, који је по његовом
мишљењу плод одговорне и озбиљне политике коју води руководство града. Када се
говори о улагањима истакао је да су урађена бројна игралишта, реконструисани вртићи,
тренутно се изводи велики број радова а такође је доста тога у плану за наредну годину
што је доказ да руководство брине о нашим најмлађим суграђанима. Веома је похвално
улагање у реконструкцију Здравственог центра, у заштиту животне средине и постизање
мера енергетске ефикасности. Средства у износу од 180 милиона намењена за област
културе су значајна јер није мала ствар у време пандемије одржавати у пуном кпацитету
све културне установе. Улаже се у инфраструктуру подједнако у све делове града и
повећање буџета за пољопривреду доприноси опстанку и развоју сеоских домаћинстава
тако да предлог буџета као и распоред средстава улива поверење да ће Градско
руководство наставити са даљим развојем Града.
Одборник Дејан Јовановић је истакао да тема коју би он афирмисао а везана за
буџет града јесте спорт и спортска игралишта. У претходном периоду доста се градило,
али због новонастале ситуације јављају се проблеми у спортским клубовима приликом
заказивања термина за тренинге. Наиме неопходно је да се између смене деце праве паузе,
како се не би велики број деце нашао у исто време на једном простору, па како се некада
одржавало 8 до 9 тренинга сада се тај број знатно смањио. Имајући у виду напред
наведено морамо размишљати о неким новим игралиштима, како малим тако и великим у
што више Месних заједница. На претходним седницама се помињало наткривање
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постојећих игралишта, што би допринело коришћењу истих и у зимском периоду. Навео је
да је добра идеја да се игралишта дечијих вртића и Предшколске установе Ужице, користе
и у поподневним сатима и викендом уз већ постојеће чуваре и редаре уз дефинисање
времена у којем би се игралишта користила.
Одборник Дејан Станковић излагао је о делу буџета за пољопривреду, и истакао да
је похвално што је ове године буџет за пољопривреду увећан за 5 милиона динара. Помоћ
пољопривредним произвођачима се реализује тако што се сами одлучују за куповину
механизације и уз прилагање потребне документције део средстава им се враћа. Да би
средства била већа неопходна су и већа улагања, тако сматра да је Жестивал одлична мера
и промоција нашег краја и да је неопходно то подићи на виши можда регионални ниво
тако што ћемо се удружити са још неким општинама. ''Дивац'' фондација такође издваја
одређена средства за пољопривреду и треба упознати грађане и помоћи им да дођу до
непосредних давања а то су средства која се добијају од Републике, Европа-фондова и
локалне самоуправе. Помоћи пољопривредницима и стимулисати их да своју производњу
подигну на виши ниво, пронаћи модалитете у виду неких конкурса како би та производња
достигла неки развојни ниво.
Одборница Рада Смиљанић, напоменула је да су правила у буџету за 2021. годину
јасно постављена па да Здравствени центар мора да се финансира са секундарног нивоа а
не из буџета града па сматра да издвајањем 30 милиона динара за Ковид болницу и
осталим издвајањима за Здравствени центар одлази много средстава. Нееопходно је да
град Ужице као и други околни градови израђује пројекте и помоћу њих обезбеђује
средства за Здравствени центар од Републике. Када се говори о фекалном колектору,
поставља питање шта се дешава са апаратуром за пречишћавање. У буџету је приказано да
Град управља имовином града и уређује и обезбеђује коришћење пословног простора , па
сматра да је важно да сви грађани буду упознати са тим која је то имовина и где се паре
одливају, а одливају се и питања се не решавају. У плану за 2021. годину стоји да се Град
стара о јавном информисању од локалног значаја , па је истакла да не види да Ужички
медији преносе о прелетима авиона који испуштају хемијске трагове и трују ваздух воду и
живи свет.
Бранислав Митровић, председник Скупштине подсетио је одборницу да Ужички
медији не могу да информишу о прелетима авиона и захвалио јој се.
Одборница Радмила Смиљанић, истакла је да је табу тема али нам је ту пре очима и
то стално лети а то су Harp мреже што је опасно и поменути јер је јавна тајна.
Одборник Радиша Марјановић упознао је присутне да је он један од чланова
Комисије за буџет, па је његов предлог да се овакав буџет усвоји. У планирање буџета
ушло се са великом дозом опрезности што је похвално и сам предлагач буџета, заједно са
својом службом израдио је један користан документ. Похвално је и то што неће бити
кредитног задужења, али то не треба посматрати као трајно решење јер нас због пандемије
очекује смањен обим привредних активности па ће и приходи од пореза бити знатно
мањи. У претходним годинама кредитно сервисирање није угрожавало финасирање
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основних функција, па сматра да одустанак од 150 милиона динара кредита не треба да
буде дефинитиван, из разлога што је кредит на тржишту јефтин а њиме би се решили
бројни инвестициони проблеми, директно би се утицало на развој пољопривреде, села и
инфраструктуре. Битно је поменути и два веома важна пројекта која финансира држава, а
то су Аеродром Поникве и обилазница око Ужица. Обилазницом би се изместио
транспортни саобраћај из града, што би допринело смањењу аерозагађења, док је
Аеродром Поникве један од значајнијих обеката како за наш град, тако и за околне
општине. Поставио је питање везано за улагање у Здравствени центар, да ли
партиципирају и околне општине имајући у виду да услуге Здравственог центра користи
становништво Златиборског округа и да је то регионална установа. Средства од 1,6
милиона динара за улагање у образовање, само је један део нашег учешћа поред учешћа
државе за побољшање енергетке ефикасности.
Одборник Владан Виријевић, рекламирао је члан 69 Пословника и истакао да је
нажалост био у праву и да сматра да ће се Град неким ребалансом поново кредитно
задужити. Сматра да ниједан кредит није јефтин и подржава подизање кредита уколико се
ради о озбиљном инвестиционом пројекту а не и о текућем одржавању. Одборник није
тражио изјашњење о повреди Пословника.
Одборник Радиша Марјановић дао је одговор да је његово стручно и лично
мишљење везано за анализу могуће задужености и да је могуће да ће он у наредном
периоду бити један од предлагача па се сложио да се за текућа одржавања не треба
задуживати.
Бранислав Митровић, председник Скупштине упознао је одборнике да се по члану
64 Пословника ближи пауза и да је са представницима одборничких група договорено да
се пауза одложи до завршетка начелне расправе о буџету. Скупштина је са 44 гласа „за“
усвојила предлог Председника да се пауза у трајању од 60 минута одложи до завршетка
расправе у начелу.
Одборник Дејан Крчевинац, сматра да Град треба да сам себи заради новац а не да
подиже кредите, јер како узима новац од грађана кроз разне намете, казне и таксе, тако
треба да дозволи да се о капиталним пројектима грађани изјасне на некој врсти
референдума. Отварањем Универзитетског центра у Ужицу допринело би опстанку
младих, као и доласку нових студената у Град, што за собом повлачи могућност да Град
направи десетак стамбених заједница са по 50 станова, које би могао да издаје и ето
прилике да заради новац који ће даље улагати, а не да улаже новац узет од грађана.
Одборник Стефан Грујић сложио се са колегом Крчевинцем да град Ужице има
потенцијал да постане Унивезиртетски град, али да по питању тога није довољна само
иницијатива младих, већ је неопходна подршка градског руководства, старијих и самог
министарства просвете. Неопходно је покренути организацију неког фестивала за младе,
јер у Граду, поред Жестивала који је за 40 плус генерацију и који изузетно цени, не
постоји ниједан други фестивал.
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Оборник Драгослав Поњавић, везано за издвајања средстава за здравство
напоменуо је да се грађани сеоских месних заједница осећају као грађани другог реда јер
на селу немају адекватну здравствену заштиту. Месна заједница Никојевићи има објекат
у коме би бар једном недељно могао да буде присутан докор, јер доктор долази у Месну
заједницу Равни и опслужује Вране, Скржуте и Никојевиће. Имајући у виду да су те
сеоске месне заједнице удаљене и да одлазак на преглед старих људи изискује велике
трошкове а пензије које примају су 11 хиљада динара за лекове им не остаје ништа, па
апелују да се простор у Месној заједници Никојевићи адаптира и претвори у амбуланту.
До момента пандемије у селима Кремна, Биоска и Мокра Гора једном недељно је долазио
доктор али више не, па је неопходно и тај проблем решити.
Одборница Драгана Шиљак истакла је да као мајка петоро деце осећа потребу да
изнесе предлог да Град формира фонд за тешко оболелу децу и да се из буџета издвајају
средства за тај фонд како родитељи оболеле деце не би више били приморани да средства
прикупљају путем смс-а и друштвених мрежа.
Одборник Александар Вучићевић изнео је да је за борвишне таксе Град планирао
12.6 милиона динара и сматра да се део средстава издвојених за развој туризма може
преусмерити на пољопривреду јер због пандемије туризам у наредној години неће
пружити свој пун капацитет.
Миодраг Петковић, члан Градског већа захвалио се одборницима што су узели
учешће у дискусији, Народном посланику на његовом присуству, јер то показује једну
озбиљност да представници Народне Скупштине буду на седници Скупштине града.
Верује да ће и убудуће посланици из града Ужица бити присутни, јер њихово присуство
као и сарадња градоначелнице са Републичком Владом нашим грађанима може донети
само корист. Обратио се одборницима који су изразили сумњу у транспарентност буџета
и навео да у томе мора да их разувери јер све оно што се радило у претходном периоду,
кроз систем 48 сати, систем заједно до добрих одлука и кроз пројекат удружимо се
локална самоуправа је проглашена првом у Србији управо из области транспарентности и
учешћа грађана. Овај процес предлагања и доношења буџета пратио је транспарентан
приступ и у условима пандемије позивани су грађани да дају своје предлоге, примедбе и
сугестије. Грађани су имали прилику да чују конференцију на којој је нацрт детаљно
елабориран и неки од њихових предлога се и налазе у самом буџету. Грађани имају
прилику као и у претходном периоду да се путем апликације изјасне о капиталним
инвестицијама као и о уређењу града. Напоменуо је да се до сада кредитно задуживало по
веома ниским каматним стопама, и повраћајем грантова у буџет су се вратила средства у
износу од 62 хиљаде евра. Средства из кредита и донаторска средства улагала су се у
инфраструктуру и резултати су видљиви. Оно што нас чека у наредним годинама јесте
инвестициони план Владе Републике Србије, који отвара могућности решавања важних
питања, улагања у канализацију, путну инфраструктуру, обилазницу и очекује се
доминантна подршка државе. Тачно је да Град у односу на неке друге неразвијеније
локалне самоуправе добија мање трансфере од Републике, али износ од 238 милиона
14

средстава јесте редован трансфер и поред редовних трансфера добијено је још 250
милиона динара и трансфери се из године у годину увећавају. Планиране капиталне
инвестиције заиста то и јесу и ако је било речи да су то текућа одржавања, навео је као
један од примера Пројекат изградње степеништа код Медицинске школе као веома важан
пројекат. Веома је важан пројекат јер се његовом реализацијом спајају позиције Царина и
улица Карађорђева, биће олакшан и безбеднији долазак и одлазак у школу и ђака и
просветних радника. За улагања у путну инфраструктуру за удруживање средстава
издвојено је 84 милиона динара и све што није урађено, није урађено због проблема
изазваних пандемијом а не због недостатка финасијских средстава. Издвојена су средства
за реконструкцију путева у износу од 255 милиона а очекује се и подршка Путева Србије.
Сматра да су инвестиције ужичких фирми које послују у индустријским зонама нове
инвестиције и веома су важне а да је наставак изградње аутопута до Пожеге такође велика
шанса за нове инвестиције. Поверљиви подаци из завршних рачуна указују на то да је
видљив значајан помак у издвајању у буџету у свакој области. Средства издвојена за
улагања у Здравствени центар јесу средства за финансирање пројектне документације, а уз
подршку Канцеларије за јавна улагања инвестициона, односно главна улагања
финансираће држава. Повећање плата сматра изузетно важним и нужним првенствено за
здравствене раднике, васпитаче али и остале грађане. Чињеница да је главни финансијер
за популациону политику држава али град учествује у подршци материнству и из године у
годину средства се увећавају. Уведене су мере подршке за незапослене породиље, за свако
треће и четврто дете, сада је то износ од 45 хиљада динара док се за следећу годину
планира да то буде 50 хиљада динара. Град је набављао и даровао седишта за децу први
пут у 2020. години што ће остати пракса и у будуће. У буџету је планирано да од идуће
године свака мајка за свако новорођено дете добије износ од 5 хиљада динара. Напоменуо
је да ће улагања у туризам бити још већа и да се средства за Стари град, Стапарску бању,
Неолитско насеље, Градску плажу не издвајају само из буџета, већ већи део средстава
обезбеђују министарства, ту су и средства из страних фондова захваљујући
прекограничној сарадњи. Средства у износу од 40 милиона за образовање планирана су за
реконструкцију школских објеката, од чега је учешће града 10 милиона, а 30 милиона
финансира држава. Није се сложио са критикама на име великих текућих расхода, јер
сматра да је неопходно улагати у социјалну политику, Црвени крст, Центар за социјални
рад и помоћи спортским организацијама.
Нада Јовичић, члан Градског већа истакла је да проблем аеро загађења није
проблем који може да се реши у кратком временском периоду, али до сада предузете мере
дају видљиве резултате. Укупан број дана са повишеним аеро загађењем на годишњем
нивоу је смањен, о чему и сведоче подаци Завода за јавно здравље. Истакла је да је Град
радио и радиће на гасификацији, да се субвенционише прикључак на гас као и да је
укупно 2300 индивидуалних ложишта прикључено или у поступку прикључења на гас.
Значајна је чињеница да ће на иницијативу града цена прикључка на гасификациону
мрежу бити још нижа. Велики број котларница је конвертован, и решавањем проблема
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котларнице у блоку Златибор, биће решен проблем свих градских котларница. Остао је
одређени број котларница јавних објеката и појединих Основних школа за које су у складу
са Програмом енергетске ефикасности припремљени елаборати као и елаборати за
постизање повећања енергетске ефикасности. Почетком наредне године планирана је
конверзија котларнице Дома здравља и Центра за мајку и дете, а самом реконструкцијом
Здравственог центра постиже се и реконструкција система грејања болнице, што је веома
важно. Град Ужице је једна од локалних самоуправа која учествује у пројекту енергетске
ефикасности управљања енергијом у Србији који финансира Швајцарска конфедерација,
додељујући бесповратна средства за реконструкцију одабраних јавних објеката у
побољшању енергетске ефикасности. И у овом буџету је планиран одређени минимални
износ према пројекту који град треба да издвоји. Укупан број јавних објеката који у
сопственим котларницама користе угаљ или мазут је 17 и овим буџетом су планирана
средства за конверзију 3 котларнице и још 6 објеката за енергетску санацију. Увећана су
средства за суфинансирање за спољну изолацију зидова и за предстојећи конкурс уместо
досадашњих 40 имаћемо 45 милиона динара. У претходне две године пошумљено је 14,5
хектара градског земљишта, организована је и акција ''16 хиљада стабала за 16 хиљада
ложишта'' и наредне године овакве акције ће се наставити. О квалитету ваздуха грађани су
могли да се у сваком моменту информишу путем апликације или путем унапређене
интернет странице града Ужица. У наредном периоду ће се радити на унапређењу
мониторинга, како би грађани без коришћења интернета могли да се информишу о
квалитету ваздуха. Врши се редовна контрола котларница правних субјеката од стране
надлежних инспекцијских служби, која је у данима пандемије успорена али не и
обустављена. Буџетом су планирана и неопходна средства која је потребно да град уложи
у складу са Прогрмом унапређења животне средине за реализацију пројекта развоја
примарне селекције а који се финансира из средстава Републике Србије, Шведске и
Европске уније. Овим пројектом је планирана набавка комуналне опреме, контејнера и
канти за покривање целе териорије града Ужица, као и набавка камиона. Град Ужице је
такође учесник у пројекту прекограничне сарадње са градом Тузлом , у ком је реализован
пројект "Предграђа рециклирају". Циљ овог пројекта је унапређење ефикасности јавних
услуга у области управљања комуналним отпадом, успостављање система примарне
селекције отпада у 2500 домаћинстава у приградским насељима. Кроз овај пројекат је
добијено 5 хиљада канти за примарну селекцију, добијени су компресори, преса за камион
и преса за балирање отпада. Завршетак овог пројекта планиран је за крај јануара 2021.
године. Оно што тренутно не изискује знатна буџетска средста а на чему се ради и радиће
се у наредној години јесте израда неопходне документације за третман отпадних вода.
Истакала је да Град сарађује са Министарством за европске интеграције, Министарством
финансија и општином Чајетина у оквиру успостављања система производа животињског
порекла и образовања трансфер станице.
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Председник Скупштине није дао реч одборнику Авраму Илићу, обзиром да је по
овој тачки дневног реда одборник већ два пута говорио колико је и дозвољено по
Пословнику.
Владимир Синђелић, члан Градског већа, везано за 20 милиона за које је речено да
није пренесено у 2021 годину, истакао је да јесте и да се налази на позицији одржавања
путева и улица за које град има закључен уговор, а средства у износу од 84 милиона
намењена су за удруживање са Месним заједницама за које је неопходно спровести
поступак јавне набавке. Навео је да су реконструисане амбуланте у Месним заједницама
Кремна и Луново село. Планирана је изградња путне инфраструктуре, водовода, издвојена
су средства за пољопривреду и средства нису умањена у односу на прошлу годину.
Објаснио је да нема свако село амбуланту и да тренутно у неким амбулантама нема
доктора, али то је све због пандемије и проблема са корона вирусом. Степениште до
Медицинске школе на Царини заправо јесте капитална инвестиција вредна 7 милиона
динара, јер управо на иницијативу Месних заједница Царина и Крчагово урађен је
пројекат и неопхоно је кренути у реализацију. Базен за децу на Градској плажи је веома
важна инвестиција и сматра да не треба чекати да се објекти око базена руше да би се
кренуло у реконструкцију.
Обзиром да је завршена расправа у начелу, Бранислав Митровић, председник
Скупштине је истакао да почиње једночасовна пауза и да расправа по амандманима
почиње у 15 часова.
(Пауза)
Бранислав Митровић, председник Скупштине је подсетио одборнике да је на
Предлог одлуке о буџету града Ужица за 2021.годину, поднето 16 амандмана и да Градско
веће није прихватило поднете амандмане.
Бранислав Митровић, председник Скупштине је истакао да је Амандман број 1.
поднела одборница Слађана Станковић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 10 и 11
плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца.
Одборница Слађана Станковић је објаснила да је амандманом предложено да се
средства са позиције - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси
на терет послодавца у износу од 18 милиона умање за 3 милиона динара и да се та
средства преусмере на позицију 269-дотације невладиним организацијама, спровођење
омладинске политике. Нагласила је да је јасно да плате и доприноси запослених у
буџетској инспекцији и интерној ревизији, градоначелнице и заменика градоначелнице
коштају буџет 18 милиона динара годишње, што је у овом тренутку заиста много и плате
градоначелнице и заменика треба да се смање а та средства определе за младе. Млади
људи овог града имају идеје и пројекте које не могу да реализују јер немају довољно
средстава и сматра да је 1,5 милиона недовољно за младе.
Миодраг Петковић, члан Градског већа, сложио се са одборницом да младе треба
подржати али не и са констатаијом да су за плате наведених служби, градоначелнице и
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заменика градоначелнице издвојени милиони. Сматра да је амандман непотпун и да је
Државна ревизорска институција та која контролише плате запослених у управи и
градског руководства и да се може коментарисати да ли су високе или не али су у складу
са законом. Средства од 1.5 милиона за младе налазе се на једној позицији и односе се на
омладинске пројекте, буџетом су свакако подржани млади кроз позиције које су намењене
образовању, спорту, култури и стипендијама ученика и студената и увећавају се из године
у годину.
Одборник Владан Виријевић, пре него што је прешао на дискусију по амандману ,
изнео је замерку зашто није усвојен предлог опозиције да се као допуна дневног реда
разматра Извештај о загађењу града ужица, када је већник за екологију тај извештај
презентовао. Сматра да није коректно да када су одборници истрошили своје време и нису
у могућности да дискутују већ спреман извештај већник презентује.
Бранислав Митровић, председник Скупштине обратио се одборнику Виријевићу и
упознао га да то није био извештај о аеро загађењу, већ је то виђење буџета колегинице
Наде Јовичић, и да је одборник имао могућност да део свог времена остави за крај
расправе. А када је реч о аеро загађењу потребно је позвати људе из струке како би се
разговарало о свему.
Одборник Владан Виријевић, затражио је да на следећој седници буду позвани
људи из струке који ће говорити о аеро загађењу. Што се тиче амандмана не спори да су
плате у складу са законом али истиче да су износи за плате од преко 110 хиљада динара
веома високи за тренутне услове, а одређени људи из извршне власти имају своје
приватне фирме и примају плату из Градске управе. Предлог је да се одрекну дела плате за
време пандемије и та средства да се преусмере за помоћ у борби против пандемије или
социјално угроженим категоријама. Опредељена средства за младе у износу од 1.5
милиона динара нису једина али су свакако недовољна о чему је и одборник који заступа
интересе младих у Скупштини исказао нездовољство и потребу да се млади уваже, да им
се да шанса јер су они покретачи овог града.
Миодраг Петковић, члан Градског већа истакао је да су средства од 1,5 милиона
динара издвојена само за омладинске пројекте и у буџету свакако постоје позиције које су
намењене младима и из године у годину се увећавају. Сматра да није пристојно износити
нетачне информације о висини плата у јавном сектору и да би градоначелница и заменик
вероватно били срећни да им је плата заиста у износу о коме одборници причају али да то
није тачно.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 2. поднео одборник
Александар Вучићевић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 46-стални трошкови
Одборник Александар Вучићевић, нагласио је да се његов амандман односи на
подршку породици и деци, и да се њим предлаже да се са позиције 46-стални трошкови
која износи 56 милиона и између осталог садржи мобилну , фиксну телефонију и интернет
средстава од 6 милиона преусмере на позицију 261-накнаде за социјалну заштиту.
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Мирјана Радивојчевић, помоћник градоначелнице није се сложила са наводима да
се мало средстава издваја за социјалну заштиту, јер расход намењен Програму социјалне
заштите износи 120 милиона 985 хиљада и знатно је увећан у односу на прошлу годину.
Основана је нова установа, која се бави социјално угроженим категоријама, првенствено
децом са посебним потребама и старим лицима. Установа има персоналне асистенте који
се баве децом, као и геронто домаћице које помажу старим и болесним лицима. У
новоформираном простору у Турици радиће саветовалиште за родитеље деце са посебним
потребама. Део средстава за социјално угрожене категорије опредељен је за плаћање
комуналних услуга домаћинствима са ниским примањима, за помоћ при лечењу деце и
грађана лошијег финасијског статуса, за огрев и помоћ интерно расељеним лицима за
куповину грађевинског материјала. Износ од 2,5 милиона за бригу о породици и
вантелесну оплодњу је сасвим довољан јер се око 10 парова за вантелесну оплодњу јави
који испуњавају услове, уколико буде потребе тај износ ће се увећати.
Одборник Аврам Илић, изнео је да је недавно био у посети породици Ристић, која
живи у стану у власништву града без струје, прозора и врата, па је поставио питање да ли
град, имајући у виду да је тај стан у његовом власништву, намерава да исти адаптира,
легализује и омогући прикључак струје која је изгашена због дуговања претходног
станара?
Одборник Владан Виријевић, предложио је да се са позиције сталних трошкова део
средстава преусмери на подршку деци и породици са децом и истакао да је похвално што
је град издвојио средства од 5 хиљада динара за свако новорођено дете, али да су та
средства веома мала и недовољна јер се за њих може купити само два паковања пелена.
Миодраг Петковић, члан Градског већа нагласио је да су средства која се издвајају
за вантелесну оплодњу и за бесплатно летовање деце у овом моменту савим довољна у
односу на кориснике који испуњавају услове, а уколико се јави потреба за додатним
средствима град ће уложити додатне напоре и обезбедити та средства. Дечије
одмаралиште за више од 100 деце сваке године омогући бесплатно летовање, а део
средстава за то одваја град. Износ од 5 хиљада динара за свако новорођено дете јесте
симболичан износ и сматра да је то корак напред ка спровођењу мера у области
популационе политике.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 3 поднела одборница
Слађана Станковић на члан 7. Предлога, позиција 285-Новчане казне и пенали по
решењу Судова.
Одборница Слађана Станковић, предложила је да се са позиције 285-новчане казне
преусмере средства у износу од 5 милиона на позицију 323 специјализоване услуге
смањење загађености. Предлог је да се направи азил за псе, да се акценат стави на
адекватније одржавање улица у време када пешаци највише доживљавају незгоде и да се
проблем реши непосредном погодбом. Истакла је да је сваки динар који се издвоји за
смањење проблема загађености итекако важан и да ће инсистирати и даље да се такве
ствари решавају.
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Миодраг Петковић, члан Градског већа препознао је добре намере предлагача
Амандмана, али искуство нажалост показује да су средства од 15 милиона динара за казне
и пенале неопходна и напоменуо је да су додатна средства од 5 милиона већ опредељена
за смањење загађености.
Одборник Владан Виријевић предложио је везано за вештачку оплодњу да се
услови ублаже, како би правао учешћа имао већи број парова, јер се проблеми јављају
због неиспуњења услова када већ постоје средства. Поставио је питање које се тиче
амандмана да ли и када се планира изградња азила за псе, чиме би се смањиле казне и
пенали и додао да уколико би се улице адекватно чистиле знатно би се смањили ови
трошкови.
Мирјана Радивојчевић, помоћник градоначелнице, појаснила је да када је рекла да
одређени парови не испуњавају услове то се односило на услове које одреди лекарска
комисија која одлучује да ли је неко у ситуацији да иде на вештачку оплодњу или не.
Средства се углавном искористе, а уколико се јави више парова који испуњавају услове,
средства ће бити обезбеђена.
Нада Јовичић, члан Градског већа навела је да је позицијом 323 за наредну годину
планирано 55 милиона за суфинансирање мера енергетске ефикасности на индивидуалним
стамбеним објектима, с тим што је 10 милиона обавеза из 2020. године, за уговоре чија
реализација је планирана за април 2021. године, који се нису могли извршити због
проблема изазваних пандемијом. Имајући у виду чињеницу да ће пандемија трајати и у
2021. години решено је да се износ средстава увећа за 5 милиона динара у нади да ће се
средства у наредној години искористити, а уколико се средства не искористе свакако ће се
планирати и повећање ових 45 милиона за 2022. годину.
Бранислав Митровић, председник Скупштине констатовао је да подносилац
Амандмана број 4 одборника Александра Вучићевића, на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 12-социјална давања запосленима не жели реч.
Бранислав Митровић, председник Скупштине је истакао да је Амандман број 5
поднела оборница Слађана Станковић на члан 7. Предлога одлуке, позиције 291 и
292 плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет
послодавца(инспекцијске службе и комунална полиција)
Одборница Слађана Станковић истакла је да је за планирана 44 запослена у
Комуналној полицији у 2021. години много издвојити средства у износу од 41 милион,
што би значило скоро 1 милион за сваког запосленог годишње. Њен предлог је био да се
та средства умање за 5,5 милиона и преусмере на позицију 376-субвенције
нефинансијским предузећима и организацијама и за пољопривреду за коју је опредељено
32 милиона. Нагласила је да нема ништа против новог запошљавања али да Комунална
полиција не ради свој посао како треба, јер је све више грађана који се жале на рад
Комуналне полиције, ових дана можемо видети да је све више запаљених контејнера и
побацаног ђубрета поред. И у наредном периоду ће инсистирати да се средства за
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пољопривреду увећају, јер пољопривредници су стуб нашег краја па не смемо ни једног
момента заборавити да предузимамо мере да се људи врате на село.
Миодраг Петковић, члан Градског већа образложио је да законски није могуће
преусмерити средства у износу од 5, 5 милиона са позиција 291 и 292 на позицију 376.
Увек се може разговарати о квалитету рада инспекцијских служби и легитимно право је да
свако има своје мишљење а за пољопривреду су средства увећана за износ од 5 милиона.
Слободан Кузмановић, члан Градског већа изнео је чињеницу да су у буџету за
2021. годину увећана средства за 5 милиона динара али да се мора пазити и на друге
кориснике буџета.
Зоран Милитаров, начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну
полицију појаснио је да се пројекција позиција заснива на идеји да ће у току 2021. године
моћи да се запосле људи за које су предвиђена радна места и годинама уназад је било
више позиција, али када погледате реализацију на крају године то је много мање
средстава. Када се говори о резултатима инспекцијских органа и комуналне полиције они
су видљиви и објављени на сајту града, али је истакао и чињеницу да комунална полиција
не може са 6 запослених да обезбеди доступност грађанима двадесет четири сата. У
извештају се види да је служба Комуналне полиције урадила више од 6 хиљада прегледа и
остварила приход у буџету од 8 милиона динара. Службе су ангажоване додатно у доба
Короне и од првог новембра извршено је 1560 контрола. Постоје систематизована радна
места и са високом стручном спремом која нису попуњена управо из разлога ниских
примања а сам поступак пријема Комуналних полицајаца је дуг процес који је додатно
отежан ситуацијом због коронавируса.
Одборник Владан Виријевић, поставио је питање колико дуго траје процес пријема
Комуналних полицајаца и истакао да је неопходно да сам процес буде транспарентан, да
сви грађани буду информисани и имају могућност конкурисања, да конкурс прати Завод
за запошљавање и да то не буде запошљавање партијских кадрова. У 4. тачки дневног реда
стоји да поред постојећих 6 треба запослити још 10 Комуналних полицајаца што је укупно
16, а закон дозвољава 17, па је неопходно да се зна који ће то број бити и сложио се да је
свакако неопходно запослити још људи.
Начелник Зоран Милитаров нагласио је да је промењен Закон о комуналној
милицији, па ће град у законском року до априла променити назив, а што се тиче самог
конкурса и запошљавања процедура је да се расписује јавни оглас на који се јављају
заинтересовани кандидати, након чега стручњаци за професионалну орјентацију обављају
разговор са кандидатима, затим се упућују на елиминациони здравствени преглед у
Београд у Министарство унутрашњих послова и по завршетку прегледа одређни број
кандидата који испуњава услове упућује се на обуку која траје 3 месеца. Уколико након
завршене обуке стекну лиценцу , тек тада добијају могућност за заснивање радног односа
као Комунални полицајци, а све до добијања лиценце ангажовани су по уговору о
стручном оспособљавању. Тако да је сам поступак врло транспарентан и прошли конкурс
трајао је месец дана, како би што већи број кандидата могао да учествује.
21

Одборник Дејан Крчевинац поставио је питање зашто већ шест година каменорезац
у Турици пушта у реку Ђетињу белу течност и нико не реагује? Да ли је неопходно да се
запосли 100 Комуналних полицајаца како би се резултати контроле видели, или је
неопходно запослити више људи у ЈКП „Биоктош“ па када не испразне препуне
контејнере да их Комунална полиција казни.
Иван Станисављевић, члан Градског већа, објаснио је да Град нема могућност да
запосли толики број радника у ЈКП „Биоктош“ који би радили на терену и ако би то
значајно допринело бољем квалитету рада, али треба имати у виду чињеницу да је велики
број запослених заражен Ковид 19 вирусом и да је расподелом постојећег броја људи град
чист, а приоритет су Ковид болнице што је оправдано.
Одборник Дејан Крчевинац, сложио се да је ситуација изузетно тешка, али
проблеми са чистоћом јављали су се и прошле године и претходних година и сматра да је
град стално прљав, тако да можда треба размотрити могућност да се смањи број људи који
раде у администрацији, а повећати број извршилаца на терену.
Иван Станисављевић, члан Градског већа, осврнуо се на констатацију одборника да
је град стално прљав и рекао да увек може боље и чистије али се не може сложити са тим
да је град прљав и у прилог томе рекао да је прошле године од госта из Швајцарске добио
похвале како је град врло чист и уређен.
Одборница Слађана Станковић, упутила је питање запосленима ЈКП „Биоктош“ и
Комуналној полицији које је добила од стране заинтересованих грађана а везано за
проблем контејнера на гробљу Спасовњача где пси разносе смеће по улици.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, истакао је да је за све грађане веома
важан контејнер на Спасовњачи али не у склопу овог амнадмана и замолио одборницу да
поштује Пословник и да ће на крају расправе имати могућност да постави одборничко
питање.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 6 поднео одборник
Александар Вучићевић, на члан 7. Предлога одлуке, позиција 296-награде
запосленим аи остали посебни расходи (инспекцијске службе и комунална полиција)
Одборник Александар Вучићевић образложио је да се његов амандман односи на
предлог да се са позиције 296 средства преусмере на позицију 384 намењену за изградњу
паркинг места јер је та инвестиција веома важна за град а планирана средства у износу од
10 милиона динара су недовољна.
Миодраг Петковић, члан Градског већа, истакао је да су средства на позицији 296
намењена за јубиларне награде запосленима за десет, двадесет, тридесет година рада и да
средства у износу од 1.350 неће решити проблем паркирања. Средства од 10 милиона су
мала и недовољна за решавање проблема, али најпре треба доћи до најисплатљивијег
модела и локација, а у самим програмима ЈКП „Биоктоша“ биће планирано нешто по том
основу.
Слободан Шиљковић, члан Градског већа, истакао је да је свакако схватио
добронамерно овај амандман и да је сваки динар за паркинг места драгоцен али да овај
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износ од милион и пар стотина хиљада динара неће решити овако комплексан проблем.
Појаснио је начин решавања проблема и навео да је неопходно више извора средстава,
тако да поред ових 10 милиона у буџету је планирано још 1 милион и 800 хиљада за
израду студије, 1 милион и 200 хиљада за јавно приватно партнерство и у складу са
законом спроводиће се поступак јавне набавке. За почетак неопходно је урадити студију
паркирања у 2021 години, јер је претходна студија рађена 2008. године, која је показала да
ће у 2021. години имати око 20 хиљада возила, а има их од 27 до 30 хиљада. Зоне ће се
разликовати у односу на садашње, планирано је што више паркинг места на што више
различитих локација. Када се радила Карађорђева илица остављено је 15 паркинг места,
вртић на Белој Земљи 10 паркинг места, а истакао је и да је план да се на простору старе
Бувље пијаце нивелацијом терена добије 40 паркинг места и нада се да ће тај предлог
Градско веће прихватити. Пројекат препокривања Глуваћког потока послат је Србија
водама јер је то у њиховој надлежности и чека се одговор. Решавање проблема паркинг
места зиданим гаражама јесте најбоље решење али град у овом тренутку није у
могућности да одговори таквом изазову. Најбоље би било ући у пројекат јавно-приватног
партнерства и концесију што је план у неком наредном периоду. Реалније решавање
проблема у овом тренутку јесте обезбеђење паркинг места изградњом монтажних гаража.
Урађена су геомеханичка испитивања, потребни су локацијски пројекти који су тренутно
у изради. За 150 паркинг места у монтажним гаражама коштала би око 50 милиона динара
и план је да се уз помоћ приватног партнера кроз јавно-приватно партнерство то и
реализује. Директор паркинг сервиса Београд, обећао је једну паркинг монтажну гаражу у
веома добром стању, донирати граду Ужицу, чим се у Београду створе услови за њено
уклањање. Уложићемо напоре и аплицирати за добијање средстава са израђеним
пројектима и код Канцеларије Уједињених нација и преко министарства, како из буџета не
би морали издвајати јер уколико на тај начин не обезбедимо средства мораћемо израдити
ребаланс буџета.
Одборник Дејан Крчевинац, навео је да годинама постоји пројекат санације и
регулације Коштичког потока чијим се поплочавањем добија 150 паркинг места почев од
Новог дома до Коштичке кривине а уједно се решава и уливање канализације у реку
Ђетињу. То што ће Београд да да монтажну гаражу не решава проблем паркирања у већем
обиму већ максимално може обезбедити тридесетак паркинг места. Сматра да сама
изградња монтажне гараже не захтева велика улагања само је неопходно да град одреди
локацију на којој ће она бити постављена. Простор на Међају који је дат цркви могао је
бити искоришћен за постављање монтажне гараже са два спрата којом би се у центру и у
власништву града обезбедио велики број паркинг места од чега би град узимао профит.
Одборник Владан Виријевић, поводом смањења плата рекао је да оне јесу у складу
са Законом али да њихово смањење не зависи од Закона већ од добре воље извршне
власти, јер постигнути резулати морају правдати високе плате, што у случају тренутног
руководства није тако. Везано за паркинг места, у претходном периоду било је неуспелих
покушаја спровођења потупка јавно-приватног партнерства, па је поставио питање какав
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је план за наредни период, да ли постоје интересовања потенцијалних приватних партнера
и шта се дешава ако град поново дође у ситуацију да не успе избор приватног партнера да
ли ће се та средства преносити из године у годину, да ли постоји резервни пројекат или ће
се средства преусмерити на нешто друго?
Слободан Шиљковић, члан Градског већа, истакао је да постоји пројекат ''Ужице
развоја'' за поплочавање Коштичког потока, у ком су нацртана сва паркинг места, али да
то није лако реализовати из разлога што ''Србија воде'' управља водотоковима и чека се
њихов одговор. На наводе одборника Виријевића да у претходном периоду није успео
поступак избора приватног партнера објаснио је да се раније по тада важећем Закону
расписивао јавни оглас на који су могли да се јаве заинтересовани понуђачи, а да је Град
сада у обавези да у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавноприватном партернству и концесијама спроведе поступак јавне набавке и изврши избор
приватног партнера. На оглас се јавила фирма из Краљева, али када је сагледала све
услове, цену карте за паркирање која је најјефтинија у Србији, није пронашла финансијску
исплативост, па је из тог разлога и одустала. Пре самог покретања поступка потребно је да
се изради студија финансијске исплативости која ће показати да ли има основа за јавноприватно партнерство. Следећи корак јесте предлог пројекта којим се дефинишу услови и
период трајања јавно-приватног партнерства, који се шаље Републичкој Комисији за
јавно-приватно партнерство и концесије на сагласност. По добијању позитивног мишљења
спроводи се поступак избора приватног партнера у складу са Законом о јавним набавкама.
За сада постоји интересовање од стране одређених правних лица за улагање у јавноприватно партнерство које ће им се након одређеног низа година исплатити. Средства у
износу од 10 милиона динара опредељена су за пројекат за паркинг места који за једну
локацију кошта око 2,5 милиона динара, као и за пројекат препокривања проточног
земљишта, тако да уколико се јаве инвеститори најјефтинија ће бити израда пројеката и
неопходних елабората за јавно-приватно партнерство.
Одборник Дејан Крчевинац истакао је да он сам не може да реши проблем паркинг
места и поплочавање Коштичког потока, већ је неопходно да извршна власт на челу са
градоначелницом уз помоћ Народног посланика Тихомира Петковића иницира и обезбеди
добиајње дозволе од стране ''Србија вода''. Када постоји жеља за решавањем проблема,
ништа није немогуће.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 7 поднео одборник
Драгослав Поњавић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 156-награде запосленима и
остали посебни расходи ( Народно позориште).
Нада Јовичић, члан Градског већа, нагласила је да је већ у претходном излагању
говорила о планираном мониторингу квалитета елемената животне средине без
планираних буџетских средстава. Дакле ради се о локалном мониторингу у сарадњи са
Заводом за јавно здравље Ужице у складу са постојећом опремом на мерним станицама
све у циљу извештавања и доступности информација у реалном времену. За реализацију
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оваквог пројекта, као и за потребна праћења квалитета воде и земљишта, средства у
износу од 2 милиона динара на локалном нивоу су сасвим довољна.
Одборник Владан Виријевић, истакао је да сматра да није довољан број мерних
места и да је неопходно тај број повећати. Грађани морају имати тачне и проверене
информације и мерна места се не смеју померати како би се показала мања загађеност.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 8 поднео одборник
Владан Виријевић на члан 7. Предлога одлуке позиције 91 и 92 -плате додаци и
накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца (зараде у
Туристичка организација регије Западне Србије).
Одборник Владан Виријевић, затражио је појашњење да ли се у Туристичкој
организацији регије Западне Србије планира запошљавање још једног лица имајући у виду
да је тренуто запослен само директор и да су средства у износу од 1 милион и 700 хиљада
динара изузетно велика за једног запосленог. Предлог је био да се од тог износа преусмере
средства у износу од 500 хиљада динара на позицију 343 за санацију спортских терена,
која је заиста неопходна јер су планирана средства од 3 милиона недовољна.
Миодраг Петковић, члан Градског већа, појаснио је да за сада није план да буде
нових запошљавања у Туристичкој организацији регије Западне Србије и да планирана
средства од 1 милион и 700 хиљада динара неће бити утрошена само на плату директора, у
њих улази и најављено повећање плата у јавном сектору за 5%, тако да ће неутрошена
средства бити ребалансом распоређена за инфраструктуру. Чињеница је да постоје нови
садржаји у Стапарској бањи и да се улаже у Стари град. Када се говори о спортским
теренима напоменуо је да је позиција за санацију спортских терена којом су планирана
средства у износу од 3 милиона динара намењена за ситније поправке и интервенције.
Главна улагања, реконструкција и изградња спортских терена врше се са других позиција,
један део се ради и преко пројекта „Удружимо се“, тако да улагања у спортске терене
далеко превазилазе тај износ.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 9 поднео одборник
Владан Виријевић, на члан 7. Предлога одлуке позиција 339 - Пројектна
документација за Здравствени центар Ужице.
Одборник Владан Виријевић, поставио је питање колика је укупна вредност
пројекта којим је предвиђена реконструкција Здравственог центра и затражио да му се
достави сам пројекат на увид. Истакао је да је проверио код одређених агенција које се
баве том делатношћу да вредност пројектне документације износи 1,5% до 2 % вредности
пројекта. Уколико је вредност пројекта 20 милиона евра то је уреду али тражи да му се
подаци доставе писмено. Предлог је да се 10 милиона преусмери на енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије.
Миодраг Петковић, члан Градског већа објаснио је да је пројекат за реконструкцију
Здравственог центра тренутно у фази усаглашавања са Канцеларијом за јавна улагања и
где је учешће Града веома мало. Сложио се да треба радити на решавању аеро загађења у
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Граду и зато је буџетом планирано 45 милиона динара што је знатно већи износ од износа
који се одвајао претходних година.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 10 поднео одборник
Владан Виријевић на члан 7. Предлога одлуке позиција 373 –Специјализоване
услуге( Пројекат Жестивал)
Одборник Владан Виријевић, предложио је да се 1 милион динара са позиције 373Жестивал преусмери на позицију 262-накнаде за социјалну заштиту, подршка рађању и
родитељству, све из разлога јер се ради о фестивалу алкохолних пића који се одржава из
године у годину на тргу и који има како домаћих тако и страних спонзора па опредељена
средства нису ни потребна и могу се искористити у друге сврхе. Истакао је да је
неопходно Амандман ''ставити'' Скупштини на гласање, јер уз способног предсдника
Скупштине фестивал се може одржати и без буџетских средстава и финансирати од стране
спонзора.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, објаснио је да такав Амандман
заправо није требало ни поднети, јер као прво то није фестивал алкохолних пића и његов
пун назив јесте Међународни фестивал природе и традиције и само у једном делу који се
тиче аутентичних наших производа јесте домаћа ракија. Нису тачни наводи да је он
организатор фестивала , то је један озбиљан посао којим се бави широк спектар људи, где
су поред Града Ужица организатори и Регионална привредна комора, Регионална развојна
агенција, Пословни клуб Западна Србија, две наше туристичке организације и
пољопривредна служба Ужице. Сама чињеница да овај фестивал подржавају озбиљне
компаније као што су Дунав, Мона, Златиборац, Галеника говори да се ради о фестивалу
са озбиљним бенефитима. Жестивал је пре свега пословни догађај који траје пет, шест
дана, а тог једног дана на Тргу се окупи преко 100 локалних произвођача аутентичних
традиционалних производа, сокова, џемова, сирева, ајвара, меда, људи представљају
народну ношњу, грнчарију, сувенире и тако стварају нови производ који пласирају свету.
Особеност овог фестивала јесу пословни сусрети, повезивање са туристичким и
угоститељским сектором. Нигде у свету нисмо чули да се људи буне против промовисања
традиционалних производа. Захваљујући залагању једне озбиљне групације професора,
међу којима је и наш Ужичанин професор на Пољопривредном факултету на ком је
основао катедру за жестока пића, данас једна боца ракије кошта као четири пет боца
бурбона. У данима одржавања Жестивала Ужице посети велики број туриста, прошле
године су гостовали и туристи из Словеније, један дан је посвећен породици која је
основна ћелија нашег друштва, организована је дечија олимпијада, одржан је концерт
тамбурашког оркестра из Бања Луке. Циљ јесте промовисање правих аутентичних
вредности и људи који су градили овај град. Истакао је да не зна коме и зашто смета када
се на Жестивалу помињу имена људи као што су Малиша Атанацковић, Риста Тешић или
Илија Неранџић који је оставио сав свој иметак граду, Љубу Станојчића, који је донео
први клавир у град, Радишу Цулу Ковачевића, чика Љубу Ђурића, учитеља,
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просветитеља.Напоменуо је да се много мање потроши средстава него што се планира
буџетом и да се свака утрошена пара може видети где и за шта је потрошена.
Одборник, Владан Виријевић, објаснио је да је упознат са пројектом Жестивал и да
нема потребе да га председник Скупштине промовише, већ је његов предлог био да се за
фестивал пронађу спонзори а да се средства из буџета у износу од 1 милион динара
искористе у неке друге хуманије сврхе.
Одборник Дејан Крчевинац, нагласио је да се њему сам концепт пројекта Жестивал
допада али не и место одржавања. Предложио је да се убудуће Жестивал измести можда у
долину Турице, када се реши проблем канализације или у простор Касарне у Крчагову,
као и да се произвођачима који презентују своје производе наплаћује накнада за време
трајања Жестивала. Предложио је да се викендом једном месечно на тргу организује
промоција и продаја домаћих производа као што се то дешава по трговима свуда у свету.
Бранислав Митровић, председник Скупштине захвалио се свим људима који
учествују у оранизацији Жестивала као и људима који га подржавају. Поводом навода да
Град не организује ниједан фестивал за младе истакао је да је врло тешко организовати
било коју врсту фестивала, најпре је неопходно заинтересовати људе и спонзоре, а да би
све то успело потребно је да се одржава у центру града. Средства која су планирана за
фестивал су неопходна уколико се не прође на свим конкурсима и та средства се не
искористе никада у потпуности. Циљ је да се понуди свету нешто природно, домаће и
аутентично. Тежња је да се направи један одржив фестивал као што је Лицидерско срце
или Позоришни фестивал, али потребне су године труда што није ни мало лако ни
једноставно а најбоље знају људи који су учествовали у организацији.
Миодраг Петковић, члан Градског већа истакао је да о значају Жестивала нема
потребе причати и да нема шта да дода ни одузме на излагање председника Скупштине.
Када је реч о финансирању Жестивала ту не види никакав проблем јер се сва уложена
средства врате. Истакоа је да су прошле године одржани концерти за дане Жестивала који
се иначе организују на Тргу чиме су трошкови знатно смањени. Захваљујући Жестивалу,
Министарство је финансирало набавку десетина штандова, који ће се користити и за разне
друге манифестације.
Председник Скупштине је нагласио да је Амандман број 11 поднео одборник
Владан Виријевић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 341 - пројекти
амбијенталног уређења града. Предлагач Амандмана није желео реч.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 12 поднео одборник
Владан Виријевића, на члан 7. Предлога одлуке, позиција 339-пројектна
документација за Здравствени центар Ужице.
Одборник Владан Виријевић, образложио је да је предлог да се са позиције 339
преусмере средства у износу од 10 милиона на позицију 391 - месне заједнице, изградња
путева и удруживање са грађанима, где је планирано 84 милиона, која су прошле године

27

ребалансом смањена на 64 милиона. Сматра да је неопходно улагати у путеве и путну
инфраструктру и д је неопходно увећати средства за те намене.
Миодраг Петковић, члан Градског већа, објаснио је да су средства опредељена за
удруживање у оквиру планираних средстава која опредељују мене заједнице, то је нешто
што процентуално прати учешће месних заједница у изградњи путне инфрструктуре.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 13 поднео одборник
Владан Виријевић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 396 - индустријска зона
(инфраструктурно опремање локација за инвеститора)
Одборник Владан Виријевић, сматра да су планирана улагања од 120 милиона
динара за инфраструктурно опремање локације за инвеститора јако велика, јер се не зна да
ли има заинтересованих озбиљних инвеститора. Помиње се ''Први партизан'', који је
државна фирма и своја проширења може реализовати без учешћа града. Шта се дешава са
индустријским зонама у Севојну и Бранешцима, колико је планирано да се посече дрвећа
на тој локацији? То је велики број зеленила који је неопходан и граду и Белој Земљи и
поставља се питање да ли је то економски исплативо. Да ли ће аутопут на који се позива
руководство донети нове инвеститоре обзиром да ће доћи ће до Пожеге али до Ужица
неће скоро управо због те инфраструктуре.
Миодраг Петковић, члан Градског већа подсетио је одборника да је заборавио да
напомене да је овим амандманом тражио пренос средстава у износу од 3 милиона за путну
инфраструктуру у Севојну. За Севојно постоје позиције у градском буџету, једна од 5
милиона а друга од 3 милиона, што је сасвим довољно имајући у виду да се свих ових
година у Севојно улаже из градског буџета, из средстава Градске општине Севојно као и
из Републике. Сматра да је историјски важна ствар долазак аутопута до Пожеге што је од
великог значаја и за Град Ужице.
Одборница Радмила Смиљанић, истакла је да је уступањем земљишта наменској на
Белим Земљама исечена шума у површини од 2 хектара и када је на Комисији за буџет
питала начелницу финансија да ли се нешто од тога слило у буџет добила је одговор да
није ништа. Добила је информацију од људи који се баве шумарством да се планира сеча
великог боја дрвећа на Белим Земљама где се планира индустријска зона, тако да се ради о
великом броју квалитетних четинара па је неопходно да се не понови пропуст већ да се
средства од исечених стабала слију у буџет.
Иван Станисављевић, члан Градског већа, нагласио је да за површину која је
исечена приликом уступања земљишта наменској не може да се изјасни, али што се тиче
посечених стабала за индутријску зону н Белој Земљи, рекао је да се ради о око 81 метар
кубни тачније око 240 хиљада динара. Стабла су посечена како би се поставиле цеви за
одвод отпадних вода, а средства се не могу слити у буџет јер тим газдује ЈП ''Србија
Шуме'' по овлашћењу Републике тако да та средства припадају њима по уговору о
пословно-техничкој сарадњи. На исти начин је ЈП ''Србија Шуме'' склопило уговор са
општином Чајетина за изградњу гондоле. Као неко ко је студирао шумарство рекао је да
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никада неће подржати сечу шума али да се мора наћи паралела и ако је то нешто што ће
допринети бољем животу грађана онда је свакако оправдано а не ради се о великом броју
исечених дрвних сортимената. Што се тиче индустријске зоне на Белој Земљи нагласио је
да се ради о тањим стаблима а не о квалитетним четинарима.
Одборница Радмила Смиљанић, истакла је да ће наводе Градског већника
Станисављевића проверити код ЈП "Србија шуме" и да је добила информацију да су
стабла товарена ноћу и отерана као и информацију да се спрема сеча шуме на великој
површини. Сматра да је свако стабло драгоцено и да нешто што је пошумљено
добровљним радом грађана треба да остане граду Ужицу.
Иван Станисављевћ, члан Градског већа, осврнуо се на претходно излагање
одборнице Смиљанић и рекао да се све може проверити али да није у реду износити
нетачне и непроверене информације за говорницом. Када се вршила сеча као и утовар
стабала на Белој Земљи морао је бити присутан шумар из ЈП "Србија шуме" и напоменуо
је да се одборница није осврнула на сечу стабала на Златибору која је знатно већа у односу
на Белу Земљу. Истакао је да се у претходном периоду залагао и реализовао
пошумљавање великог броја површина у граду.
Слободан Кузмановић, члан Градског већа истакао да средства у износу од 20
милиона нису планирана само за зелену зону, већ ће градско руководство у зависности од
потенцијалних инвеститора проценити како ће ова средства утрошити. Уколико не буде
неопходно да се сва средства уложе у индустријску зону, она ће свакако ребалансом бити
распоређена и наменски утрошена тамо где буду неопходна.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 14 поднео одборник
Владан Виријевић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 286-Средства резерве
(текућа буџетска резерва). Предлагач амандмана није желео реч.
Председник Скупштине је навео да је Амандман број 15 поднео одборник
Драгослав Поњавића на члан 7. Предлога одлуке, позиција 349-Специјализоване
услуге.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, констатовао је да Одборник
Поњавић, предлагач амнамана није присутан.
Председник Скупштине је истакао да је Амандман број 16 поднео одборник
Аврам Илић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 349-Специјализоване услуге
(пројекти реконструкције Старог града и мост Видиковац)
Одборник Аврам Илић, образложио је да се његов предлог односи на смањење
позиције 349 пројекти реконструкције Старог града и мост Видиковац за 5 милиона
динара како би се отворила нова позиција за реконструкцију Ужичке плаже. Свестан је
чињенице да средства од 5 милиона динара нису довољна и да је предвиђена
реконструкција дечијег базена на плажи али је неопходно кренути низ реку и
реконструисати целу плажу а не само један део.
Миодраг Петковић, члан Градског већа подржао је идеју да се отвори нова позиција
у износу од 5 милиона, али је истакао да се и без те позиције велика средства улажу у
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реконстррукцију Старог града и градске плаже и да се не може урадити све у кратком
временском периоду. Средства се издвајају из буџета, добијају од донација и за сада је
Град имао помоћ два министарства.
Одборник Дејан Крчевинац истакао је да град има нешто што већина градова нема
а то је Градска плажа. У плажу треба доста улагати јер она тренутно нема своју намену јер
не служи за купање већ само за шетњу. Река Ђетиња, њена флора и фауна припада
организацији из Пријепоља која наплаћује риболовне дозволе и брине о рибљем фонду
реке Ђетиње. Све се ради за добробит наших туриста којих нигде неће бити док се не
уреди плажа. Најпре треба размотрити могућност рушења хотела "Турист" који је
приватизован и који није безбедан па на његово место засадити нека стабла и направити
парк док не нађе своју намену.
Обзиром да је завршена расправа по Амандманима, председник Скупштине је дао
завршну реч градоначелници града Ужица.
Др Јелена Раковић Радивојевић, сматра да ће се сви присутни сложити да је
2020.година била једна веома тешка година, условљена како здравственом кризом
изазваном пандемијом тако и економском кризом, а пројекција је да на жалост и следећа
година иде у том правцу. Буџет за 2021. годину планиран је објективно и реално, тако да
сваки грађанин буде у сваком тренутку упознат са приходима и расходима буџета.
Планираним буџетом сматра да ће се одговорити свим оним уобичајеним финансирањима
али мора се одговорити и свим сегментима функционисања града у реалним
могућностима. Издвојена су значајна средства за подршку здравству и не постоји разлика
када је у питању јавно здравље и здравље суграђана да ли се нешто финансира из буџета
локалне самоуправе или из буџета Републике. И ове године као и прошле планирана су
средства у износу од 50 милиона динара за пројекат реконструкције Здравственог центра и
Опште болнице. Пројекат се налази у Канцеларији за јавна улагања ради давања
сагласности, након чега је неопходно добити сагласност Министарства здравља и Владе
Републике Србије, како би се знао тачан износ неопходан за реконструкцију Здравственог
центра, а сада је то износ од око 25 милиона евра, који ће обезбедити Република Србија.
Реконструкцијом је предвиђено 15 хиљада нових квадрата, амбулантно поликлиничког
дела, новог операционог блока, изградња новог Инфективног одељења и реконструкција
хируршког и интернистичког блока. Поред напред наведеног планирано је решавање
проблема грејања, реконструкција кухиње и осталих помоћних објеката али коначна
цифра коју ће финансирати Влада Републике Србије биће дефинисана након добијених
сагласности од Канцеларије и Министарства. Буџетом су издвојена важна средства за
област социјалне политике, као и додатна средства у износу од 3 милиона динара. Донета
је одлука да се средства намењена за новогодишње кићење и украшавање града преусмере
за лечење болесне деце а сама реализација ће се одвијати преко Центра за социјални рад.
Ради се на решавању дугогодишњег проблема загађеног ваздуха у нашем граду, па су на
позицији аеро загађења издвојена средства у износу од 45 милиона динара. План је да се
са "Ужице гас" а.д. постигне договор да од јануара и фебруара цена прикључка на гас
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буде 50 до 60% јефтинија, све у смеру да се што већи број корисника прикључи на гас.
Планирано је проширење капацитета Предшколке установе тако да свако дете има место у
вртићу и планирана су средства у износу од 10 миилиона за наше учешће при изградњи
новог вртића крај Медицинске школе. Увећана су средства за популациону политику,
обезбеђено је довољно средстава у области образовања, културе и спорта са тенденцијом
даљег развоја спортске инфраструктуре и стварање бољих услова за наше спортисте.
Буџетом су увећана средства намењена пољопривредницима и субвенцијама у
пољопривреди за 5 милиона динара у односу на прошлу 2020. годину. Финансира се
наставак изградње комуналне инфраструктуре, ширење водоводне и канализационе
мреже, предвиђено је и повећање броја паркинг места као и развој туризма и пословне
инфраструктуре како би опремили локације за нове инвестиције које би омогућиле нова
радна места. Што се тиче сарадње локалне самоуправе са Републиком нагласила је да
постоји једна чврста, транспарентна и јака подршка Владе Републике Србије и свих
ресорних министарстава као и Републичких јавних предузећа, што ће се у граду осетити у
2021. години и у наредним годинама. Истакла је да је прошле недеље потписала уговор у
вредности од 96 милиона са Министарством заштите животне средине који се односи на
проширење тела депоније и санацију клизишта. Министарство животне средине за
следећу годину из пројеката Европске уније определило је велика средства, о чему ће
одборници благовремено бити обавештени. На једном заједничком састанку на коме су
присуствовали градоначелници свих локалних самоуправа и председник државе, министар
финансија је изјавио да је град Ужице први у субвенцијама државе у периоду који је пред
нама. За протеклих 100 дана урадило се доста али недовољно да би се ишта оспоравало јер
тек следи период у коме треба радити. Уз подршку Владе Републике протеклих дана се
слило у буџет Града 80 милиона динара. На састанку са министром грађевине говорило се
о решавању проблема обилазнице око Ужица и да се преусмери транзит из града с тим
што је неопходно постојећи пројекат препројектовати. У следећу годину ће се ући у
реализацију кружног тока код Музеја, реконструкцију улице Димитрија Туцовића и већих
улица у нашем граду. За крај рекла је да ће грађани Ужица кроз велике пројекте,
стратешке пројекте капиталне инвестиције као и мала улагања осетити подршку Владе
Републике Србије али је на првом месту здравље и поручила је свим грађанима да се
чувају, да се придржавају свих епидемиолошких мера како би остали здрави.
Амандман број 1. одборнице Слађане Станковић на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 10 и 11 плате, додаци и накнаде запослених ( зараде) и социјални доприноси на
терет послодавца, Скупштина није усвојила јер је 7 одборника гласало "за" а 38
"против".
Амандман број 2. одборника Александра Вучићевића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 46-стални трошкови, Скупштина није усвојила јер је 7 одборника гласало
"за" а 39 "против".
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Амандман број 3. одборнице Слађане Станковић на члан 7. Предлога, позиција 285Новчане казне и пенали по решењу Судова, Скупштина није усвојила јер је 7
одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 4. одборника Александра Вучићевића, на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 12-социјална давања запосленима, Скупштина није усвојила јер је 7
одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 5. одборнице Слађане Станковић на члан 7. Предлога одлуке,
позиције 291 и 292 плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет
послодавца(инспекцијске службе и комунална полиција) Скупштина није усвојила јер је
7 одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 6. одборника Александра Вучићевића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 296-награде запосленим аи остали посебни расходи (инспекцијске службе и
комунална полиција) Скупштина није усвојила јер је 7 одборника гласало "за" а 40
"против".
Амандман број 7. одборника Драгослава Поњавића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 156-награде запосленима и остали посебни расходи ( Народно позориште),
Скупштина није усвојила јер је 6 одборника гласало "за", 40 "против" а 1 одборник
је био ''уздржан''.
Амандман број 8. одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке
позиције 91 и 92 -плате додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет
послодавца (зараде у Туристичка организација регије Западне Србије), Скупштина није
усвојила јер је 7 одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 9. одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке
позиција 339 -Пројектна документација за Здравствени центар Ужице, Скупштина није
усвојила јер је 7 одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 10. одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке
позиција 373 –Специјализоване услуге( Пројекат Жестивал), Скупштина није усвојила
јер је 7 одборника гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 11. Одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 341-пројекти амбијенталног уређења града, Скупштина није усвојила јер је 8
одборника гласало "за" а 40"против".
Амандман број 12. Одборника Владана Виријевића, на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 339-пројектна документација за Здравствени центар Ужице Скупштина није
усвојила јер је 7 одборника гласало "за", 40 "против" а 1 одборник је био ''уздржан''.
Амандман број 13. одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 396-индустријска зона (инфраструктурно опремање локација за инвеститора
Скупштина није усвојила јер је 8 одборника гласало "за" а 40 "против".
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Амандман број 14. Одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 286-Средства резерве (текућа буџетска резерва) Скупштина није усвојила јер
је 8 одборника гласало "за" а 40"против".
Амандман број 15. одборника Драгослава Поњавића на члан 7. Предлога одлуке,
позиција 349-Специјализоване услуге Скупштина није усвојила јер је 8 одборника
гласало "за" а 40 "против".
Амандман број 16. одборника Аврама Илића на члан 7. Предлога одлуке, позиција
349-Специјализоване услуге (пројекти реконструкције Старог града и мост Видиковац)
Скупштина није усвојила јер је 8 одборника гласало "за" а 40"против".
Скупштина града је са 40 гласова "за" и 8 гласова "против" усвојила Предлог
одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину.
IV
Бранислав Митровић, председник Скупштине истакао је да је Комисија за буџет и
финансије на седници одржаној 11. децембра 2020. године, разматрала и са 5 гласова "за"
и 1 гласом "против" прихватила Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају
граду, односно Градској општини Севојно у 2021. години и отворио расправу.
Одборник Аврам Илић, истакао је да су трошкови Градске општине Севојно,
Скупштине општине Севојно, Већа и управе 80,71% буџета који је сам по себи мизеран и
мали. У градској општини Севојно има 9 већника, од којих само већници за спорт, културу
и информисање имају свој буџет, а остали већници за привреду, пољопривреду,
комуналне инфраструктуре, заштиту животне средине и здравство у оквиру својих
надлежности немају опредељена средства у буџету. Око 3,5 милиона буџета опредељено је
за субвенције у области спорта док око 600 хиљада из буџета даје се за субвенције из
области културе и информисања. Додао је и то да се нада да ће нова власт имати
разумевања и да ће приступити измени Статута Градске општине Севојно и смањити број
већника и број одборника вратити на 15, ускладити рад и рационално трошити новац из
буџета Градске општине Севојно а не да он служи само за плате функционера којих има
превише.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, подсетио је одборнике на став 1
члана 64. Пословника, који прописује да седница Скупштине по правилу траје од 10 до 18
часова, док став 3. прописује да Скупштина може одлучити да седница Скупштине траје и
после 18 часова и предложио да Скупштина настави са радом и после 18 часова
Скупштина је предлог да се настави са радом и после 18 часова усвојила са 30
гласова "за" 7 гласова "против" и 1"уздржаним" гласом.
Одборник Владан Виријевић, предложио је да се одборници одрекну дневница
уколико се седница Скупштине настави и сутрадан. Поставио је питање оправданости
општине Севојно, када њен буџет износи 20 милиона динара а сама општина има око 15
хиљада становника, колико град Ужице потроши само за казне и пенале. Поставља се
33

питање и броја већника који скоро и да немају надлежности а из буџета се само за њихове
плате издваја између 13 и 14 милиона динара, а планира се повећање броја одборника као
и администрације. Сасвим је уреду да грађани општине Севојно желе да имају своју
општину али град то треба да подржи кроз већи буџет и више надлежности, да би се
остварила сврха постојања општине за коју су грађани гласали на референдуму.
Миодраг Петковић, члан Градског већа сматра да је одборник у свом излагању
промашио тему јер се ради о одлуци која се сваке године доноси уз буџет града а то је
Одлука о приходима градске општине Севојно који се састоје из три дела а то су порез на
зараде, порез на имовину и порез на друге приходе. Буџет општине Севојно од момента
оснивања па до данас увећан је по овом основу за више од 60%, када се говори о улагању
по том основу буџет општине Севојно износи 21,8 милиона динара, а оно што се ради у
општини Севојно далеко превазилзи тај износ.
Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице сложио се са Градским већником
и истакао да је буџет Градске општине Севојно од момента оснивања увећан за неких 60%
и свакако би било добро да се још увећа, што се очекује у неком наредном периоду.
Подсетио је да је Град уз подршку Владе Републике Србије у Градску општину Севојно
уложио око 200 милиона динара од 2018. године. Урађене су зграде солидарности и талас
4 и 5 у вредности од 700 хиљада евра. Тако да се не може рећи да град не помаже и не
улаже у Градску општину Севојно, јер се за исту издвајају велика средства и у плану су
још неки пројекти. Завршена је и у функцији спортска хала у коју је уложено 475 хиљада
евра, у току је изградња још једног игралишта и поред свега руководство Градске општине
Севојно присуствује колегијуму Града и износи све проблеме и потребе општине.
Одборник Аврам Илић, истакао је да не спори улагања у Градску општину Севојно,
већ поставља питање њене надлежности , броја одборника и већника. Када би се доделило
још надлежности буџет би био већи и наравно то не подразумева пребацивање свих
надлежноси одједном, већ постепено. Треба формирати радни тим за измену Статута, како
би се смањио број већника који заиста немају своје надлежности, а број одборника треба
да остане 15. Поменуте су зграде солидарности, за које грађане општине Севојно нико
није питао да ли желе да се те зграде граде ту. На местима где су изграђене зграде некада
се играо фудбал и сматра да је о томе требало да донесе одлуку Скупштина општине
Севојно.
Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице рекао је испред градског
руководства да му се допада иницијатива одборника и да ће у руководству града увек
имати партнера за све конструктивне идеје. Када се говори о Статуту Градске општине
Севојно, када дође време избора разматраће се измена Статута, повећање број одборника и
смањење броја већника. За сада општина функционише веома добро, има средстава да
исплати плате, текућа одржавања и велику подршку града Ужица. Што се тиче станова
сматра да је изградња 30 станова веома корисна јер је исто толико породица добило кров
над главом.
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Скупштина је са 37 гласова "за" и 4 гласа "против" усвојила Одлуку о
утврђивању прихода који припадају граду, односно Градској општини Севојно у 2021.
години.
V
Данка Антонијевић, руководилац одељења у Градској управи за послове органа
града, општу управу и друштвене делатности, објаснила је да је Кадровски план Градских
управа, Градског правобранилаштва, службе буџетске инспекције и службе интерне
ревизије за 2021. годину израђен у складу са Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалних самоуправа, којим је предвиђено да се усваја заједно
са одлуком о буџету. Свих пет управа имало је обавезу да до 20. новембра искаже своје
потребе за 2021. годину. Градска управа за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности због повећаног обима посла исказала је потребу за повећањем
одређеног броја извршилаца у звањима самостални саветник, млађи савтник, сарадник,
виши референт, референт и намештеник четврте врсте. Друге градске управе исказале су
потребе за повећњем броја извршилаца, док је Служба интерне ревизије тражила
премештај у оквиру радних места службеника и намештеника. Од момента ступања на
снагу Закон о забрани запошљавања није постојала прилика и могућност запошљавања
нових кадрова. Како се не би створила погрешна слика да се доношењем оваквог
Кадровског плана отвара могућност новог запошљавања, појаснила је да и даље постоји
ограничење приликом запошљавања како на неодређено тако и на одређено време. На
неодређено време без мишљења министарства и сагласности Владе може се запослити
70% од укупног броја лица којима је престао радни однос у претходној години, док за
запошљавање лица на одређено време важи ограничење да то не може бити више од 10%
од укупног броја запослених на неодређено време. Радна места која могу бити попуњена
без сагласности јесу на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, ту
спадају и радно ангажована лица преко Националне службе за запошљавање по програму
који се односи на активне мере политике запошљавања.
Одборник Аврам Илић , поставио је питање већнику Петковићу, да ли су буџетом
планирана средства за ново запошљавање, јер према оваквом кадровском плану види се да
је планирано запошљавање 55 нових извршилаца. Закон о раду јасно каже да када се
планира ново запошљавање на одређено време мора се јасно и прецизно навести опис
послова и разлог новог запошљавања. Овде видимо да се за сваку управу као разлог
запошљавања на одређено време наводи због повећаног обима посла, дакле мора се
таксативно навести који су то послови, како ће се вршити запошљавање, да ли ће се
спроводити јавни конкурси или је то предвиђено за раднике који већ раде у градској
управи као и то да ли у тај број наведен у Кадровском плану улазе и кандидати који
учествују у Програму Националне службе за запошљавање "Моја прва плата".
Одборник Александар Вучићевић, поставио је питање колики је број људи који
одлазе у пензију, ако је Законом ограничено да се може запослити 70% а Кадровским
планом је предвиђено да то буде 55 људи.
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Данка Антонијевић, руководилац објаснила је да је Кадровски план иницијални акт
којим се планира број запослених и њихова примања су планирана у буџету. Овде
конкретно постоји проблем јер су Кадровским планом приказани запослени који су
планирани на местима на одређено време. Напоменула је да се на запослене у локалној
самоуправи примењује Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе. Најпре је потребно да радно место буде предвиђено Кадровским
планом и Правилником о организацији и систематизацији радних места, затим се за
попуњавање радних места на неодређено време расписује интерни конкурс, што значи да
могу учествовати лица запослена у Управи. Уколико интерни конкурс не успе, односно
уколико нема заинтересованих кандидата расписује се јавни конкурс који се објављује у
средствима јавног информисања на територији Републике Србије. У буџету су свакако
планирана средства за ова лица, јер су то лица која тренутно раде на одређено време. Када
говоримо о лицима не мисли се конкретно на одређено лице већ на потребне извршиоце,
јер при запошљавању свакако ће се поштовати Закон и право учешћа на конкурсу имаће
сви кандидати који испуњавају услове.
Одборник Александар Вучићевић истакао је да му је нејасно како је урађен предлог
Кадровског плана, када није дефинисано колико лица одлази у пензију и колико је
потребно планирати средстава у буџету, када се повећавају коефицијенти.
Одборник Дејан Крчевинац, је поставио питање ли ће се у новоизграђеној хали у
Крчагову, Неолитском насељу и Старом граду запшљавати нови људи или ће се
ангажовати већ прекобројни кадрови у јавним службама , ЈП "Велики парк" и Народном
музеју?
Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице појаснио је да се Кадровски план
односи на управе и нема везе са ограничењима од 70%, јер на место лица која оду у
пензију може се запослити припрвник односно лица која нису запослена у управи. За свих
55 људи мора се тражити сагласност, они нам морају бити предвиђени Кадровским
планом, јер доћићемо у ситуацију да неће имати ко да ради. Потребно је запослити људе и
у ЈКП "Биоктош" ЈКП "Водовод" ЈКП "Нискоградња". Проблем јесу мале плате на које су
неки имали примедбе и захтеве да се исте смање, јер један инжењер са лиценцом неће да
ради у Градској управи за 55 хиљада динара. Истакао је да неће бити нових запошљавања
у новоизграђеној хали у Крчагову већ ће бити распоређени запослени из ЈП "Велики
парк", а за сада има потребе да се запосле две хигијеничарке. Што се тиче Неолитског
насеља и Старог града, мора се наћи модалитет управљања и запослиће се онолико лица
колико буде неопходно да би то функционисало и привукло туристе у град. Најбоље
могуће решење се морају наћи у већ постојећим институцијама као што су Туристичка
организација, Народни музеј, ЈП "Велики парк" и наравно РРА ''Златибор'', која је
учествовала у свим овим пројектима.
Одборник Александар Вучићевић, истакао је да не жели а остане недоречен већ да
је неопходно израчунати тачан број људи који одлазе у пензију и од тог броја је могуће
запослити 70%.
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Данка Антонијевић, руководилац одељења објаснила је да је законска обавеза
доношење и усвајање Кадровског плана заједно са Одлуком о буџету. Број људи који
одлазе у пензију је око 5 и тих 70% би значило да је без сагласности могуће запослити 2
или највише 3 лица. Закон се мора поштовати и нико нема намеру да закон крши. Што се
тиче саме Конкурсне комисије, ту су људи службеници на положају са радним искуством
и високим професионалним квалитетима. За попуњавање радног места службеника на
положају на период од пет година могу се јавити кандидати који испуњавају строге услове
и дакле тај службеник на положају, начелник управе именује лица која ће бити део
Конкурсне комисије. Оно што је важно истаћи јесте да свако ко је незадовољан има право
на правни лек и може покренути спор пред судом који је независан државни орган.
Скупштина је са 37 гласова "за" 1 гласом "против" и 2 "уздржана" гласа
усвојила Предлог кадровског плана градских управа, градског правобранилаштва, службе
буџетске инспекције и службе интерне ревизије града Ужица за 2021. годину
VI
Слађана Станић, секретар Скупштине града укратко је објаснила да је Предлог
одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у
поступку доношења општих аката још једна из сета одлука која се доноси у складу са
Антикорупцијским планом Града Ужица. Одлука се доноси и у складу са Законом о
спречавању корупције и њоме је прописано да је функционер уколико посумња у
постојање личног односно приватног интереса приликом доношења општих аката , дужан
да се уздржи од било каквих активности у поступку који се односи на припрему и
доношење тог акта. Приватни интерес се пријављује Градском већу, Савету за праћење
етичког кодекса и Агенцији за спречавање корупције. Ова одлука се првенствено односи
на функионере извршне власти, док ће нови Пословник Скупштине предвидети начин
пријављивања приватног интереса у случају одборника. Важно је напоменути да приватни
интерес није погодност односно корист предвиђена општим актом, ако се поред тог
функционера односи и на већи број грађана или све грађане града Ужица.
Скупштина је са 37 гласова "за" усвојила Предлог одлуке о пријављивању и
управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих
аката.
VII
Предраг Златић, руководилац одељења Градске управе за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове, истакао је да се пред одборницима налази Предлог одлуке о
отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној
цени. Конкретно ради се о делу катастарске парцеле број 10869 КО Ужице, која је у
приватном власништву Даничић Радојка и Даничић Снежнане и у власништву града
Ужица са површином од 41 метар квадратни. Поступајући по захтеву за озакоњење
породично-стамбеног објекта утврђено је да су испуњени услови за озакоњење односно да
нема планиране јавне површине, а од Пореске управе прибављена је тржишна цена.
37

Скупштина је са 37 гласова "за" усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени
катастарске парцеле број 10869 КО Ужице.
VIII
Бранислав Митровић, председник Скупштине истакао је да је Комисија за буџет и
финасије на седници одржаној 11. децембра 2020. године, разматрала и са 5 гласова "за" и
1 гласом "против" прихватила Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним
таксама.
Одбоник Аврам Илић, у вези комуналних такси навео је да је град Ужице скупљи у
односу на неке друге градове у Србији. Тако је комунална такса у Крушевцу за
регистрацију возила од 1600 до 2000 кубика 1500 динара, код нас је била 2300 а сада са
повећањем износи 2370 динара. И ако се не ради о неком великом повећању цена
комуналних такси отприлике за 30 до 70 динара, сматра да то неће допринети увећању
буџета и да одборници Здраве Србије неће подржати овакву одлуку.
Одборник Александар Вучићевић, истакао је да је приход од комуналних такси у
2020. години износио 50 милиона динара, а са предвиђеним поскупљењем у 2021. години
то је 54 милиона динара. То значи да ће грађани морати да издвоје још 4 милиона динара,
што није било неопходно јер како је речено у градску касу не значи 4 милиона динара
прилива.
Миодраг Петковић, члан Градског већа објаснио је да се не ради о поскупљењима
која се могу исказати у милионима, дакле на 50 милиона није 4 милиона то би аутоматски
значило да је поскупљење 8,5% , а заправо се ради о посупљењу на нивоу 1% у износу од
15, 20 динара. Ова одлука је донета у складу са Законом који врши усклађивање
потрошачких цена , које објављује Републички завод за статистику. Усклађивање се врши
дакле у складу са законом, што је са аспекта буџета за једну годину за цео град неколико
стотина динара.
Скупштина је са 37 гласова "за" 4 гласа "против" и 1 "уздржаним" гласом
усвојила Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним таксама.
IX
Скупштина је са 38 гласова "за" и 1 гласом "против" усвојила Предлог одлуке
о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују
удружења.
X
Скупштина је са 40 гласова "за" усвојила Предлог одлуке о давању сагласности
на употребу назива града радњи ''Укуси Ужичког краја''.

38

XI
Скупштина је са 38 гласова "за" усвојила Предлог декларације о улози
управљања људским ресурсима у граду Ужицу.
XII
Милан Секулић, директор а.д. "Ужице гас" Ужице, истакао је да је 2020. година
најбоља година а.д. "Ужице гас" са највећим бројем прикључака и највећим бројем
километара урађене мреже. Међутим догађај који се десио 5. децембра 2020. године
променио је планове а.д. "Ужице гас" и навео да ће покушати да објасни шта се заправо
критичног дана десило, а уколико нешто изостави то је из разлога што је истрага у току.
Пожелео је суграђанки Жеравчић, повређеној у експлозији брз опоравак и повратак са
лечења у Ужице. Прва сазнања о постојању проблема десила су се 21. новембра 2020.
године, којом приликом је Младен Петронијевић њему лично пријавио да комшинице из
стамбеног објекта у ком се десила експлозија тврде да се увођењем гаса у његов објекат
осећа гас у њиховим просторијама. Након 10 минута радник дежурне службе изашао је на
лице места и проверио присуство гаса у стану број 5 и стану број 6 и констатовао да не
постоји цурење гаса. Пре њега на терен је излазио и радник из Занатског центра "Андрић"
који је изводио инсталацију и констатовао да нема знакова присуства гаса. У стану број 6
на решетци од купатила забележено је присуство 33 ппма (мера за концентрацију
количине гаса у једној просторији), што је веома мало у односу на то да сам освеживач у
купатилу садржи 2000ппма. Након тога су људи прокоментарисали како ће проветрити
просторије. Како задње недеље у месецу фирма врши очитавања потрошње гаса, сви су
били заузети, а у четвртак и петак Младен Петрониевић је дошао код директора са
захтевом да му се изда потврда да његове инсталације не проузрокују цурење гаса, јер га
је једна од комшиница пријавила у неку од инспекција, које су тада биле са њим и
истицале да се гас осећа у шахтама код аутобуског стајалишта у улици Милоша
Обреновића. Потврду нису могли да издају јер се приликом потписивања уговора
гарантује да је инсталација урађена добро и да не постоји цурење гаса. У горе поменутим
шахтама радници су одласком на терен утврдили да се гас не осећа односно присусво
концентрације гаса било је 70ппма, док се мало ниже код скретања за двориште касарне
остио гас и у шахтама испод, којих је било 7-8. Приликом откопавања констатовано је да
нема истицања гаса, на лице места је изашао и инжењер надлежан за део мреже Данило
Станковић, који је такође констатовао да нема гаса али да се осећа у шахтама којих има
око десетак. Напрвљен је оперативни план и заједно са надлежнима из ЈКП "Водовод"
који се баве одржавањем канализације и шахти проверене су све шахте у кругу зграде,
почев од Карађорђеве улице, преко Хероја Јерковића и улице која везује улицу Милоша
Обреновића. У шахтама које се налазе испод зграде није било присуства гаса, док је у две
проверене шахте забележно присуство 200ппма. Решено је да се крене у откопавање
мреже како би се дошло до шахтова који су највише показали присуство гаса. Откопан је
део који се односи на прикључак интерфејса и ту се није осећао гас, кренуло је копање
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дела дуж читаве мреже који се односи на подручја око тих шахти и до критичног дана се
откопао већи део. Једини део који није откопан јесте пут који везује Касарну односно
интерфејс, јер по речима надлежних из ЈКП "Воовод" ту нема никаквих шахти. Желим да
нагласим да су се притужбе односиле на зграду број 1. у улици Милоша Обреновића, а да
нико из зграда број 2 и 5 није подносио притужбе нити се јављао а.д. "Ужице гас". Када се
десила експлозија око 6 часова ујутру ја сам након што су ме обавестили о томе изашао у
року од 10 минута на лице места. Са њим су на лицу места били и заменик
градоначелнице и начелник Зоран Милитаров и донели су одлуку да се из сигурносних
разлога гас искључи са мреже не знајући шта је био узрок експлозије. Радило се на
сегментирању мреже како би се обезбедио гас Ковид болници, Форензичком центру ,
Првом партизану, а са друге стране се откопавало да се дође до дела где је цурео гас. На
прелазу улице у тренутку копања наишло се на једну шахту која је преасфалтирана која
није уцртана нити је постојала у водовима, и у подножју нађено је место где је цурео гас,
односно где је цев једне четвртине свог обима пукла и испуштала гас. Разлог пуцања цеви
ће се убрзо утврдити јер је део цеви послат на експертизу у Београд, могуће да је дошло до
попуштања вара или је пуцање проузроковало нагњечење цеви због бетонских плоча које
нису биле у самом каналу. Још увек се не зна да ли се ради о шахту фекалне или кишне
канализације, јер уколико је кишна гас не би могао да прође кроз њу. Важно је
напоменути да је одржан састанак са градским руководством на коме је одлучено да се
отклоне главни узроци несреће и да се помогне станарима који су претрпели штету. У
медијима се појавила информација да ће а.д. „Ужице гас“ платити штету , истакао је да ће
помоћи али не и да ће надокнадити целокупну штету, јер је истрага у току. На позив
Основног суда присуствовао је вештачењу, изјаву је дао у Тужилаштву и напоменуо да је
а.д. „Ужице гас“ ангажовао вештаке, јер је невероватно да тако мала количина гаса може
да изазове експлозију. Да би дошло до експлозије потребно је да концентрација гаса
односно мешавина гаса и ваздуха буде 5% до 15%, јер је испод 5% немогуће да дође до
паљења а изнад 15% је презасићеност где је такође немогуће да дође до експлозије. Стан
у коме се десила експлозија нема вентилацију, прозор нема вентилациони отвор, јер се
даје сагласност пројектовања наших инсталација само уколико има вентилациони отвор
од Ф100 како не би дошло до концентрације гаса која ће изазвати експлозију.
Одборник Аврам Илић захвалио се председнику Скупштине и председницима
одборничких група, што су уважили предлог да се ова тачка уврсти у дневни ред.
Захвалио се и директору а.д. „Ужице гас“ на извештају и саопштеним информацијама јер
сматра да је неопходно да јавност буде тачно и истинито информисана и за у будуће нада
се да ће извођачи радова бити обазривији када изводе радове у близини гасоводних цеви.
Одборник Владан Виријевић, сматра да ће се у наредном периоду када се заврши
истрага неко од надлежних обратити на Скупштини и изнети узроке експлозије. Навео је
да је његов предлог и на ранијим седницама био да се разговара са представницима
оснивача а.д. „Ужице гас“ о пословању самог предузећа и функционисања истог.
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Одборница Радмила Смиљанић, истакла је да Град има обавезу да брине о
грађанима и да то што суграђанка није могла да уђе у купатило без маске јер се осећао гас
заиста јесте проблем који је морао бити на време решен. Није смело да се дозволи да дође
до експлозије јер се приликом мерења није очекивало да та количина може изазвати
експлозију. За убудуће да се зна неопходно је решавати проблем док се не реши. Можда
неко из градског руководства зна да ли су, а тврди да има информацију да јесу грађани
пријављивали проблем и управнику зграде и комуналној инспекцији, а да нико није
излазио на терен. Проблем се решавао у другој згради, а у згради у којој се десила
експлозија није реаговано.
Зоран Милитаров, в.д. начелник Градске управе за инспекцијске послове и
комуналну полицију навео је да је први проблем Комуналној инспекцији пријављен када и
а.д. „Ужице гас“ и сваки позив који се упути комуналној полицији и инспекцији се бележи
и чува најмање две године, сви подаци су предати на увид како би се утврдило да ли је
неко пријављивао проблем у згради број 3. Проблем је што су грађани пријављивали
управнику зграде смрад у згради. Када се заврши истрага и установе узроци експлозије
град Ужице заједно са а.д. „Ужице гас“ Министарством унутрашњих послова, Гасно
спасилачким јединицама и Штабом цивилне заштите има унапред уговорене процедуре у
случају хаварије на гасној мрежи. Чим се сазнало за проблем предузете су одговарајуће
мере.
Милан Секулић, директор а.д. „Ужице гас“ напоменуо је да се није застало са
истраживањем проналажења места цурења гаса, већ је стицајем несрећних околности
проблем био на делу који није прекопан. Обично проблем настане приликом прекопавања
улице или извођења неких радова о чему постоји списак пријава на којим местима се
десио прекид гасне цеви о чему је обавештена и комунална инспекција.У Карађорђевој
улици у 2020. години десило се око 20 прекида, у улици Вука Караџића пронађена је цев
која је оштећена пре асфалтирања улице и приликом експлатације дошло је до отвора и
цурења гаса. Подсетио је да је 20 година у енергетици и директор и да се за 20 година
никада није десила оваква хаварија, изразио је жаљење због овог догађаја и наду да ће
истражни органи утврдити узрок незгоде.
Бранислав Митровић, председник Скупштине захвалио се у своје име, у име
извршне власти и одборника директору Секулићу на подробној информацији и истакао да
дели став да се овакве ствари неће више дешавати, да се предузму све неопходне мере и
пожелео је брз опоравак суграђанима.
XIII
Бранислав Митровић, председник Скупштине, упознао је одборнике да се пред
њима налази Решење о именовању Комисије за решавање по притужбама због повреде
права незаконитим или неправилним поступањем комуналног полицајца и да се за
председника предлаже Срђан Недељковић, за чланове из реда одборника Дејан Јовановић,
Бојана Гудурић , затим Зоран Милитаров в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
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послове и комуналну полицију и Миодраг Перовић, заменик начелника одељења
Полицијске управе у Ужицу.
Скупштина је са 38 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ гласом усвојила Решење о
именовању Комисије за решавање по притужбама због повреде права незаконитим или
неправилним поступањем комуналног полицајца.
XIV
Бранислав Митровић, председник Скупштине, објаснио је да се ради о Решењу о
допуни решења, предлаже се нови члан Савета Ивана Петрић представник родитеља
Предшколске установе Школица – Коцкица и Весна Трипковић, заменик члана Савета
родитеља, такође представник родитеља само се придружују представници родитеља из
ове Предшкослке установе.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Решења о допуни решења о именовању
савета родитеља града Ужица.
XV
Бранислав Митровић, председник Скупштине навео је да се као представник
оснивача председник Школског одбора Драшко Јовановић разрешава дужности, док се на
његово место предлаже Александар Поповић.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању
једног члана Школског одбора Економске школе Ужице.
XVI
Бранислав Митровић, председник Скупштине навео је да се као представник
оснивача члан Школског одбора Никола Спасојевић разрешава дужности, док се на
његово место предлаже Ана Јеремић.
Скупштина је са 38 гласова „за“ усвојила Решење о разрешењу и именовању
једног члана Школског одбора ОШ „Дужан Јерковић“ Ужице.
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
Одборник Владан Виријевић констатовао је да су испред Ковид амбуланте код
Дечијег диспанзера постављени шатори а људи чекају на степеништу. То се дешава из
разлога што се људи плаше да ће уколико оду у шатор изгубити свој ред. Његово питање
је да ли постоји могућност увођења бројева како би се смањиле гужве и поштовао ред а да
људи могу да седе у шатору да се не смрзавају напољу? Неопходно је да се обезбеди
доктор у Кремнима јер у амбуланту не долази од 8. децембра, па је захтевао да му се
достави одговор по том питању, да ли ће и у ком периоду доктор бити враћен у
амабуланту. Захтевао је да се писаним путем доставе подаци о платама већника, заменика
градоначелника и градоначелника из 2018. 2019. и текуће 2020. године.
Одборница Радмила Смиљанић поставила је питање где су локације 5G антена на
територији града Ужица? Где је најближе инсталиран харп уређај а одговор тражити од
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а.д. „Телеком“ јер су њихови радници говорили да су то 4G антене. Да ли су уклоњене
5G антене са територије Србије у складу са споразумом који је потписао председник
Србије Александар Вучић и председник Америке Доналд Трамп? Затражила је да јој се
доставе подаци о броју издатих пословних простора на територији Града Ужица, уговори
склопљени са закупцима и докази да закупци плаћају закупнину и пореске обавезе.
Захтева да јој се достави образовни програм о родној равноправнопсти у уџбеницима за
Основну школу. Следећи захтев се односио на податак о броју приватних извршитеља на
територији града Ужица и број исељених грађана из својих домаћинстава у 2019. и 2020.
години. Колико се пара из буџета уложило у Ковид болницу, Ковид амбуланту у
Крчагову, Ковид амбуланту у граду и у Дом здравља?
Бранислав Митровић, председник Скупштине је закључио седницу.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Слађана Станић
________________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
________________________

43

