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ЗАПИСНИК 

СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Седница је одржана 24.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 49 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Mинутом ћутања одборници Скупштине града су одали пошту суграђанима 

Василију Васу Мићићу, професору Драгиши Стојанчићу, Милошу Ватазовићу, Срђану 

Лазићу, Вељку Николићу, али и свим другим суграђанима који су изгубили битку у 

борби са вирусом Kовид 19. 

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Бојана Гудурић, 

Драган Миливојевић, Иван Гујаничић, Жико Стикић, Зоран Милић, Дарко Томић, Перо 

Јањић, Милован Јевтић, Јелена Сладоје и Милован Веснић. 

 

Седници нису присуствовали одборници:  Радомир Бојовић, Михаило Крстић и 

Горан Тошовић. 

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић 

Радивојевић, заменик градоначелнице Драгољуб Стојадиновић, чланови Градског већа, 

начелници Градских управа, директори јавних предузећа и представници средстава 

јавног информисања. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је уз позив за седницу достављен 

записник са 5. седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61. Пословника 

Скупштине града нису достављене примедбе на записник. 

 

Записник са 5. седнице Скупштине града је усвојен са 43 гласа „за“ и једним 

„уздржаним“ гласом . 

 

Председник Скупштине је констатовао да је дневни ред достављен уз позив за 

седницу и предложио да се дневни ред допуни и то да се као 2. тачка  разматра: 
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-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА 

ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 

да се као 3.тачка дневног реда разматра 

-ИНФОРМАЦИЈА О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ СА 

КОВИД 19 У УЖИЦУ 

 

Да се као 13. тачка дневног реда разматра  

-ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ГРАДУ УЖИЦУ 

  

Да се 15. тачка ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ  САВЕТА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА повуче из предложеног дневног реда. 

 

Председник Скупштине је образложио допуну дневног реда истакавши да је на 

састанку одборничких група договорено да ако се до одржавања Скупштине добије 

позитивно мишљење Комисије за јавно приватно партнерство и концесије овај предлог 

уврсти у дневни ред, а да се тачке које се односе на информацију о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији и Информацију о квалитету ваздуха уврсте у дневни ред у 

складу са договором на предходној седници Скупштине. Такође је предложио да се 15. 

тачка која се односи на Одлуке о именовању савета Скупштине повуче са предложеног 

дневног реда ради додатних консултација. 

Одборник Владан Виријевић је предложио да се Савет за младе који се налази у 

оквиру 15. тачке дневног реда повуче са дневног реда. 

Председник Скупштине је објаснио да је већ предложио да се комплетна 15. 

тачка  повуче са дневног реда ради детаљне консултације. 

Скупштина је са 51 гласом „за“ усвојила предлог да се као 2. тачка  разматра 

Предлог одлуке о усвајању предлога концесионог акта за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица. 

Скупштина је са 50 гасова „за“ и једним „уздржаним“ гласом усвојила 

предлог да се као 3. тачка разматра Информација о тренутној епидемиолошкој 

ситуацији са ковид 19 у Ужицу. 

Скупштина града је са 51 гласом „за“ усвојила предлог да се 15. тачка Предлози 

одлука о именовању савета Скупштине повуче са дневног реда. 

 

    Скупшина је са 48 гласова „за“ усвојила дневни ред у целини. 

 

 

                    Д Н Е В Н И   Р Е Д    

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА 

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

УЖИЦА 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ СА 

КОВИД 19  У УЖИЦУ 
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4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
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ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „СТАН“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2021.ГОДИНУ 

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

-ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ ЗА 

2021.ГОДИНУ 

13. ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ГРАДУ УЖИЦУ 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 

ЛЕЧЕЊЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА И ТО НА ЛОКАЦИЈИ РАДНА ЗОНА Л У 

СЕВОЈНУ И БИВША КАСАРНА КРЧАГОВО 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3882 КО УЖИЦЕ 

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ 

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ ГРАДА УЖИЦА 

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

                                                            I 

          Председник Скупштине је констатовао да је на предходној седници Скупштине 

утврђен престанак мандата одборници Јелени Средић на основу чега је Изборна 
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комисија на седници одржаној 18.12.2020.године издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине града Ужица Љубодрагу Ђурђићу са изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ- „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија Драган Марковић 

Палма.“ 

 Љубодраг Ђурђић је потписао сагласност да прихвата мандат одборника. 

 Административно мандатна комисија на седници одржаној 21.12.2020.године, 

разматрала је Уверење Изборне комисије града Ужица и предложила Скупштини града 

да потврди мандат Љубодрагу Ђурђићу. 

 Скупштина је са 52 гласа „за“  потврдила мандат одборнику Скупштине града 

Љубодрагу Ђурђићу. 

 Одборник Љубодраг Ђурђић је положио и потписао заклетву. 

 

II 

Слободан Шиљковић, члан Градског већа је детаљно образложио предлог 

Одлуке о усвајању концесионог акта за поверавање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Ужица и истакао да би реализација 

наведеног пројекта допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности, али и 

стварању одрживог система превоза у граду на дужи временски период. Објаснио је да 

би реализација пројекта допринела смањењу емисије честица угљен диоксида, чиме би 

се унапредила заштита животне средине. Пројект подразумева унапређење пружања 

услуга јавног саобраћаја, односно побољшање градског и приградског саобраћаја на 

територији града Ужица. Објаснио је да је по Закону о комуналним делатностима 

прописана обавеза локалне самоуправе да створи услове за обезбеђење одговарајућег 

квалитета и обима доступности јавног саобраћаја. Надзор над вршењем комуналне 

делатности је обавеза града Ужица, који и треба да обезбеди градски и приградски 

саобраћај одговарајућег квалитета, односно да унапреди постојећи квалитет возног 

парка и пружања услуга. Ступањем на снагу новог Закона о комуналним делатностима 

прописано је да се финансирање комуналне делатности обезбеђује из буџета јединице 

локалне самоуправе у целости или делимично односно накнадно од корисника 

комуналних услуга, када се примењују одредбе Закона којим се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије. Пројекат јавно-приватног партнерстства је у ствари пројекат 

који се израђује, предлаже, одобрава и спроводи по неком од модела јавног- приватног 

партнерства и представља низ повезаних активности ради постизања одређених 

циљева. Објаснио је да кораци које је потребно спровести јесу да прво треба донети 

Одлуку о покретању поступка јавно-приватног партнерства, затим образовати радни 

тим за припрему и реализацију пројекта, а затим и израдити предлог пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије, који се и налази пред одборницима. 

Град Ужице је предлог пројекта доставио Републичкој  Комисији за јавно приватно 

партнерство и концесије која је на седници одржаној 21. децембра 2020. године дала 

позитивно мишљење, односно сагласила се да се пројекат може реализовати у форми 

јавно-приватног партнерства. Објаснио је и да Скупштина локалне самоуправе после 

добијања мишљења Комисије даје сагласност на Пројекат након чега се може кренути  

у поступак избора приватног партнера, а у складу са Законом о јавним набавкама. 

Приступа се изради конкурсне документације, која садржи податке о предмету набавке, 

техничке спецификације, критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, 
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елементе уговора и све неопходне информације. Јавни позив за достављање понуда се 

објављује у Службеном гласнику Републике Србије и на порталу јавних набавки, а рок 

за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања јавног позива. По отварању 

понуда, исте се пргледају и  доноси се одлука о додели уговора на коју понуђачи могу 

уложити захтев за заштиту права у року од 15 дана од дана пријема одлуке. По протеку 

наведеног рока, а пре потписивања уговора, нацрт јавног уговора са свом 

документацијом се још једном доставља Скупштини јединице локалне самоуправе на 

усвајање и уколико се усвоји приступа се потписивању уговора. Истиче да сам пројекат 

садржи основне карактеристике возног парка, број возила и линије, али и тренутно 

стање градског и приградског превоза и циљеве који се желе постићи предложеним 

пројектом. На крају је истакао да је увођење новог превозника потпуно конципирано на 

еколошким перформансама на мањој емисији штетних оксида, на минималном 

ослобађању угљен диоксида, чиме ће се и еколошка ситуација у Граду знатно 

поправити. 

Др Марко Шпилер је објаснио да је један од најкритичнијих корака у раду јавно-

приватног партнерства пред Републичком Комисијом, а други још комплексији је сама 

израда конкурсне документације и само дефинисање уговора, који на основу Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама треба да добије сагласност Скупштине 

града. Закон дефинише доделу јавног уговора на период од најмање пет година који 

мора да садржи све битне елементе, а конкурсна документација мора бити израђена у 

складу са Законом о  јавним набавкама, али је објаснио да је мало другачији концепт 

Закона о јавним набавкама и концепт јавно-приватног партнерства, па да набавка неће 

бити од 20 до 25 дана, него 60 дана уз покушај максималног остварења конкуренције. 

Истакао је да су неку градови чекали и по три године на усвајање пројекта. Пројекат 

мора да садржи све елементе које захтева Републичка комисија, али не сме се ићи 

превише у детаље, јер је пракса показала када се дефинишу неки елементи у пројекту и 

строго их се држимо Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки често уме да оспори такве услове као и сам пројекат. Сматра да пројекат треба 

да буде постављен тако да дозволи Комисији за избор приватног партнера и Комисији 

за јавну набавку да сходно пројекту донесу коначну одлуку нпр. да ли ће станица бити 

за електро пуњење или гас, изградња гасне пумпе или станице. Објаснио је да је сам 

концепт јавно-приватног партнерства и концесија пребацивање ризика или дела ризика 

на приватног партнера. Наиме, приватник који је заинтересован да инвестира у неки 

пројекат, сноси комплетан ризик, а Град поверава комуналну делатност у конкретној 

ситуацији. Републичка Комисија сматра да у зависности од тога колико приватни 

партнер инвестира у одређени пројекат, да му треба дати максимум 50% времена да 

експлоатише инвестицију. Пракса је да се не даје дугагачак рок за експлоатисање 

односно не дуже од 15 до 25 година, јер Републичка комисија сматра да уколико би 

експлоатисање било дуже од 25 година, да то онда није добар пројекат. У конкретном 

случају Републичка комисија је дала зелено светло, зато што је испоштована и 

хронологија, али и Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама. Истакао је да у 

конкретном случају приватни партнер сноси финансирање и улагање у аутобусе, у 

изградњу пумпе, али отклања и кварове, односно сав ризик је на приватном партнеру. У 

пракси је постојало доста лоших примера где су градови или државе преузимале 
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одређене ризике, а у конкретном случају је тако нешто избегнуто. Наиме, дефинисани 

су сви трошкови плата нових возила, њихово одржавање и амортизације. Захтевано је и 

да се пумпа обнови у року од 10 година уколико се добије оперативни партнер, а 

дефинисано је и да аутобуси морају бити зановљени у периоду амортизације, односно 

два пута за време рада на пројекту. На крају излагања је објаснио да је суштина да се 

Град не задужује и да се трошкови пребацују на приватног партнера.  

Одборник Неђо Јовановић је истакао да је тачка дневног реда о којој се 

расправља од виталног интереса за грађане Ужица и да је камен темељац овог пројекта 

заштита животне средине. У конкретном случају ради се о комуналној делатности која 

се везује за аутопревозничке услуге. Истакао је да као одборничка група подржавају 

Пројекат и да су постављени добри правни оквири који ће се у наредним фазама даље 

разрађивати. Поред правног постоји и техничко-технолошки оквир у коме сви 

одборници морају дати свој допринос како би се Пројекат реализовао на најбољи 

могући начин. Жеља одборничке групе СПС-ЈС је да се поштује начело забране 

дискриминације и да се води рачуна о потребама корисника аутопревозничких услуга. 

Њихов предлог је да аутобуси морају одговарати потребама корисника, пре свега 

особама са инвалидитетом и то на начин да одговарају њиховом физичком, менталном, 

психичком и сваком другом стању. Објаснио је да ти аутобуси треба да имају парапете 

преко којих ће се у аутобус лакше улазити инвалидским колицима. Сматра да поступак 

саме реализације пројекта неће бити кратак и да ће протећи и неколико година док се 

не дође до коначне реализације. Истакао је да  стање у аутопревозничкој делатности 

како у Србији тако и у Ужицу јесте такво да не постоји много понуђача који ће моћи да 

испоштује услове када су у питању аутобуси на гас и електропогон. Напоменуо је да 

аутоиндустрија не заборавља дизел моторе и да се они данас производе поштујући 

највише еколошке стандарде са еуро 6 и еуро 7  моторима, тако да не сме доћи до 

дискриминације и да се заборави на оне који који могу адекватно пружити 

аутопревозничку услугу са постојећим агрегатом. Објаснио је да како град Ужице има 

проблем са аеро загађењем мора се водити рачуна и о старосној граници, амортизацији 

и свему што представља техничку карактеристику тих возила. На крају је објаснио да 

су, све о чему је причао, добронамерне сугестије, а све у циљу да би се остварио 

највећи степен задовољења потреба свих грађана.  

Одборник Дејан Крчевинац је подсетио да Ужичка одбрамбена лига већ 

годинама уназад прича о смањењу емисија штетних гасова, где су између осталог и код 

бившег градоначелника говорили и о јавном превозу, а све са циљем смањења емисије 

штетних гасова у Граду. Интересовало га је зашто су се у последња два- три месеца сви 

одједном заинтересовали за питање екологије? Захвалио се др Шпилеру што је пренео 

одборнницима Скупштине своја искуства, али му није јасно зашто град Ужице не може 

да има предузеће у сопственом власништву и  сматра да би аутобуси требали да буду на 

гас. Истакао је да се у Граду још увек возе аутобуси стари по 18 и 20 година на дизел и 

сматра да како Немци неће скоро избацити из употребе аутобусе на електричну 

енергију, самим тим у Ужицу се неће у скорије време такви аутобуси возити. Сматра да 

Ужице треба да има својих пет аутобуса који би се користили за основне градске 

линије, а остале линије препустити приватницима као што су Гага и Бечеј превоз, али и 

да они имају возила под истим условима као Град. Сматра да када би Град имао своја 
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возила и своје линије од Дубоког потока до Севојна и од Белих земаља до Ужица не би 

могао изгубити новац, а не да све линије као што је сада случај препусти 

приватницима. Ако је некада „Ракета“ могла да функционише не види разлог зашто 

опет неко предузеће не би могло да функционише у градском власништву. На крају 

замолио је да се реши питање школске линије од Забучија до Града. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да услове наведене у концесионом акту 

не треба мењати за оне који буду учествовали у јавно-приватном партнерству, већ 

сматра да ти услови треба да буду доста строжији имајући у виду ситуацију са 

аерозагађењем у граду. Од укупно 23 аутобуса шест ће и даље да буду са дизел 

моторима, што сматра да је апсолутно недопустиво у конкретној ситуацији. Истакао је 

да је у концесионом акту наведено да је период прилагођавања две године па га је 

интересовало да ли то значи да тек за две године када приватни партнер крене са радом 

треба да прилагоди аутобусе прописаним условима? Сматра да ово питање треба раније 

решавати имајући у виду стање са аерозагађењем. Питао је када ће се кренути са 

реализацијом пројекта и шта ће бити ако не буде заинтересованих приватних партнера 

за ове услове наведене у концесионом акту? Сложио се са одборником Крчевинцем да 

Град треба да има своје предузеће за превоз  и то треба да буде пројекат за који Град 

потенцијално може да подигне кредит, јер ће добити ново предузеће које које ће Граду 

доносити профит. Говорећи о превозу подсетио је да је превоз у Граду био бесплатан за 

све пензионере старије од 65 година, али је то промењено па сада право на бесплатан 

превоз имају само пензионери са најмањим примањима, па је истакао да сматра да сви 

пензионери старији од 65 година треба да имају право на бесплатан превоз. Објаснио је 

да сви аутобуси треба да буду на електрични погон или на гас и да што пре треба да се 

крене са реализацијом пројекта. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да је реч о капиталној инвестицији 

и да град Ужице треба да оснује сопствено предузеће, које би временом почело да 

остварује приход. Сматра да је ово изузетно битна ствар са еколошког аспекта, али  да 

велики број превозника тешко могу да испуне услове који се односе на техничке 

карактеристике. 

Слободан Шиљковић, члан Градског већа се захвалио одборницима на 

сугестијама и нада се да ће их бити још. Истакао је да ће конкурсном документацијом 

бити обухваћени и корисници са посебним потребама и радиће се на томе да аутобуси 

буду прилагођени њиховим потребама. Навео је да ће понуђача бити довољно и да већ 

у овој фази постоји велико интересовање. Објаснио је да је Одлуком у Београду од 1. 

јануара 2021. године забрањена куповина било којих возила, осим еколошки 

ефикасних, односно возила која ће и град Ужице користити. Објаснио је да је набавка 

шест мини аутобуса неопходна управо из разлога што на одређеним правцима соло- 

аутобуси нису у могућности да саобраћају, са чим ће се сложити и техничка лица 

запослена у ''Ужице развоју''. Истакао је да је у самом пројекту наведено да ће 

превозник у старту морати да има одређени број аутобуса на ЦНГ погон и да ће се у 

периоду од две године односно у периоду адаптације изградити пумпа и сви аутобуси 

ће прећи на ЦНГ погон.  Објаснио је да по Одлуци Скупштине града пензионери који 

имају преко 65 година са пензијом до 25 хиљада динара имају право на бесплатан 

превоз, тако да их је укупно око 1650. Такође и пензионери који не остварују право на 
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бесплатну карту, али и ученици основних школа имају право на куповину месечне 

карте са попустом од 50%. На крају је истакао да уколико се повећа буџет може се 

разматрати и проширење права на бесплатан превоз. 

Др Марко Шпилер је истакао да су услови  који су постављени у концесионом 

акту по њему адекватни, али они нису ''закуцани'' по Закону и не морају на идентичан 

начин бити инкорпорирани у конкурсну документацију. Захтевани стандарди аутобуса 

јесу у циљу заштите животне средине. Тражене дозволе су неопходне за изградњу 

пумпне станице, а постављени су и услови које мора да испуњава приватни партнер тј. 

да је радио у бар три града. Говорећи о техничком делу истакао је да код аутобуса 

период амортизације треба да буде негде између 12 и 13 година, а на процени је Града 

да ли ће се увести нови аутобуси или ће се ограничити да буду стари две, три или пет 

година. У конкурсној документацији партнер има обавезу да их занови и све време 

амортизује, а сходно тој процени и процени буџета дефинисаће се вредност набавке. До 

сада је у Закону о јавним набавкама било прописано да наручилац може прихватити 

понуду и преко процењене вредности, а сада наручилац такву понуду може и да одбије 

и на то треба обратити пажњу, управо због тога што то терети и буџет Града. Објаснио 

је да Уговор траје 25 година, али Град треба себе да заштити да уколико партнер не 

извршава обавезу на прави начин, да се уговор може раскинути. Сматра да би било 

добро закључити два оквирна споразума са понуђачима, па уколико први престане да 

вози како треба, онда да се концесија настави са другим понуђачем, али за сада тако 

нешто није могуће по Закону о ЈПП и концесијама. Одговарајући на питање шта ако не 

буде конкуренције, објаснио је да треба истражити тржиште тако да конкуренције буде, 

а по његовој процени сматра да ће је бити имајући у виду ко се све јавио у Пожаревцу и 

Панчеву. Истакао је да постоји низ фирми које поседују аутобусе о којима се већ 

говорило и који доста квалитетно раде. Такође сматра да ЈКП није немогуће увести у 

причу, али су на жалост велика ЈКП предузећа пропала у већини градова и више нису 

имали рачуна да возе такве аутобусе. Сматра да је концепт ЈПП и концесија добар, јер 

да је постојао у тренутку продаје  ''Књаз Милоша'' не би имали продају, него концесију 

на 20 година, након чега би се вратио Републици Србији. Објаснио је да саобраћајна 

предузећа у два највећа града у Србији практично финансирају топлане које имају 

високу цену, па је то нерентабилно а исти би био случај и у граду Ужицу. Волео би да 

свиме управља држава, али у таквим случајевима не би било рачуна, бар када је реч о 

великим предузећима. Објаснио је да има велики број тендера за школски превоз и 

превозници који држе те линије их стално коче и руше. То се ради, јер је интерес тих 

линијских превоза да Град не додељује ове превозе, који добијају много нижу цену, јер 

је ЈПП и превоз ђака много скупљи. Објаснио је да ако неко из Титела иде у школу у 

Нови Сад по Закону како је постављено требало би да свака школа из буџета Титела за 

два ученика направи тендер, јер тај вози по посебном линијском превозу све те ђаке, 

тако да је то доста компликована прича. Сматра да је јако добра идеја да се предвиде 

нископодни аутобуси и да се предвиди прилагођавање за школску децу.  

Одборник Дејан Крчевинац је истакао да неће да слуша никакво поређење а 

Београдом, јер се налази у Ужицу, а не у Београду. Објаснио је да су најдуже линије на 

релацији Бела Земља - Ужице и Дубоки поток - Севојно, што је девет односно 10 

километара само у једном правцу и да је разлика између ЦНГ и ЛПГ прилично велика и 
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по начину пуњења, начину вожње, начину преласка километара. Ужице нема шансе по 

њему да поседује ЦНГ аутобусе, јер би морали да се пуне у Чачку или Панчеву и 

сматра да су алтернатива ЛПГ аутобуси који могу да се пуне на било којој пумпи у 

Граду. Просечан ЛПГ аутобус са пуним резервоаром може да пређе око 500 

километара,  што значи да један аутобус који саобраћа од Ужица до Беле земље може 

да пређе ову релацију најмање 20 пута. Постојећи аутобуси који се користе у Ужицу 

јесу нископодни, они имају хидраулику, само је хидраулика угашена или се не користи, 

јер је то страшно тешко одржавати. 

 

Скупштина је са 47 гласова „за“ усвојила предлог Одлуке о усвајању предлога 

концесионог акта за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији града Ужица. 

  

III 

Зоран Милитаров, в.д.начелника  Градске управе за инспекцијске послове и 

комуналну полицију је, образлажући Информацију о тренутној епидемиолошкој 

ситуацији, истакао да је средина епидемије и да тренутно није време за велике оцене и 

анализе. Подсетио је да када се на једној од  претходних седница Скупштине износио 

извештај о епидемиолошкој ситуацији очекивало се интензивирање ширења вируса и 

постојала је процена да се Град мора припремити на најгори сценарио. Истакао да оно 

што је важно је да се најгори сценарио није догодио и мере које је доносио Кризни 

штаб допринеле су да ситуација буде стабилна. Број новозаражених је испод критичног 

нивоа, али и поред тога постоје значајне тешкоће у функционисању здравственог 

система, али и јавних служби. Нико не може предвидети како ће се даље епидемија 

развијати, али сматра да Кризни штаб мора имати неке процене, да би знали шта у ком 

тренутку треба урадити, а не чекати да се нешто деси, па да се од тог момента реагује, 

јер је тада већ касно. Истакао је да је до 21.децембра 2020.године тестирано 34.456 

особа на територији Златиборског округа, а да је позитивно 11.311 особа, док се прати 

око 6.400 контаката. Најмлађи оболели има свега два месеца, а најстарији има 98 

година. Просек година лица која су оболела је 51, а просек година умрлих је 73,2. У 

октобру је било најмање оболелих лица односно укупно 353 и онда се са развојем 

респираторне епидемије у новембру тај број попео на 3.581, док је у децембру оболело 

4.473 особе. Говорећи о граду Ужицу истакао је да од почетка епидемије тестирано 

10.180 особа, од којих је 3.684 било позитивно на вирус, а прати се око 2.140 контаката. 

Најмлађи оболели на територији Града има 5 месеци, а најстарији 94 године. Просек 

година оболелих је 48,5. Што се тиче тренутне епидемиолошке ситуације, по ставу 

епидемиолога  уочио се пад броја оболелих што се и очекивало, али сам тај податак не 

значи много ако се узме у обзир број лица која су имала контакте са лицима која су 

оболела од вируса. У болници Здравственог центра се налази 563 пацијента, у Граду је 

на лечењу 233 пацијента, у привременој ковид болници 33 пацијента, док су остали 

оболели на лечењима по болницама Златиборског округа. На територији Златиборског 

округа на дан 20.12.2020. године је било 1588 прегледа, а већ наредног дана било је 

1491 преглед, што је један благи пад. У Граду од проглашења ванредне ситуације 

извршено је 11 хиљада и 300 прегледа и здравствени радници су учинили један огроман 
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напор да се помогне грађанима. Повећан је број капацитета у објектима која су у ковид 

систему, а такође је постављен и шатор који има и грејање, где чекају лица на прегледе. 

Објаснио је да се активности Градског штаба одвијају преко формираних тимова, 

односно тима за координацију кризног штаба, економска питања, снабдевања 

становништва и то се углавном ради електронском комуникацијом и комуникацијом 

људи у мањем обиму. Раније је било предлога да се у рад Кризног штаба укључе и 

представници других одборничких група, што није спорно, само треба доставити 

имена, јер се ти људи именују на предлог градоначелника. По табелама које су 

достављене уз Извештај може се видети и број заражених у предузећима и установама 

и напоменуо је да се из њега види обим угрожености лица која обављају одређене 

делатности. Објаснио је да се на пример у вртићу сваке године када је у питању 

сезонски грип повећа број оболелих од респираторних инфекција. Када је у питању 

Ковид 19, постојало је правило да се сви запослени у Предшколским установама и са 

најмањим симптомима шаљу у изолацију и што је најбитније није било ширења заразе 

у вртићима зато што се предузимају мере изолације и дезинфекције. Једна од мера која 

је спроведена јесте контрола Републичких инспекција, којих је укупно било 2.123, а код 

212 субјеката су уочени одређени недостаци и поднете пријаве. Постоји и 57 пријава на 

чекању, односно то је реч о ситуацијама када предузетник направи неки прекршај, али 

отклони последице тог прекршаја, а уколико прекршај у наредном периоду понови 

пријава се актвира. На крају је истакао да сматра да је главни удар прошао, али да тек 

иду празници па ће се видети шта ће се после тога десити. Истакао је да корона није 

само болест већ једно велико искушење за свакога од нас и да је најважније да сви буду 

солидарни и одговорни. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да је у разговору са грађанима схватио 

да су у недоумици пошто долазе новогодишњи и божићни празници, а не знају које ће 

мере важити у том периоду, па је замолио да се на ово питање одговори, али и на то 

како ће угоститељски објекти радити за време празника? Објаснио је да је због 

целокупне ситуације угоститељска делатност јако погођена и да трпе огромне штете, па 

је предложио да локална самоуправа да одређени подстицај угоститељима. Схвата да то 

нису мала средства која је потребно издвојити, али мисли да су неопходна. Истакао је 

да су се у Аустрији пред празнике сви угоститељски објекти затворили и да неће 

радити до половине јануара, али су са друге стране они добили субвенције. Тако да 

сматра да Град мора да стане иза својих предузетника. Једну од идеја која је изнео, а у 

циљу помагања људима која се баве угоститељством је да се из текуће буџетске резерве 

која износи 10 милиона издвоји један део да би се угоститељима помогло. Објаснио је 

да је у току пролећа дошло до пада броја оболелих, али да се после избора стање 

погоршало, па се плаши да ће опет доћи до погоршања ситуације после Нове године. 

Истакао је да је на прошлој седници Скупштине предложио да се грађанима дају редни 

бројеви који чекају испред ковид амбуланти на преглед, али је чуо да се није остварио 

баш најбољи резултат, па га је интересвало зашто? 

Одборник Александар Вучићевић је захвалио свим здравственим радницима у 

Граду и истакао да је ово најбитнија тачка о којој се расправља од свих тачака са 

предходних седница. Интересовало га је колико износи тај критични ниво у бројкама? 
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Зоран Милитаров, в.д. начелника и члан Кризног штаба је истакао да је уредбом 

Владе Републике Србије прописано да ако локална самоуправа пропише другачије мере 

од оних из Уредбе, примењују се мере из Уредбе, што је доста сузило маневарски 

простор. Говорећи о субвенцијама истакао је да је озбиљно почело да се прича око тога 

да се помогне угоститељима, јер су имали озбиљне потешкоће у раду. Подсетио је да 

угоститељи приликом инспекција нису кажњавани за најмање ситнице, јер би то код 

њих довело до великих проблема. Говорећи о критичном броју истакао је да би сваки 

епидемиолог могао да каже да то није могуће предвидети, али Градски штаб када треба 

да ангажује одређене капацитете, људе, средства онда морају да имају представу шта 

предтавља критичан број. У конкретној ситуацији узет је најгори сценарио 

респираторних ситуација из  2017, 2018, и 2019. години када влада сезонски грип, који 

је много мање заразан од ковида 19, када су постојали дани када је било преко 150 и 

200 новозаражених лица. Сматра да не треба да износи став о томе шта ће се десити 

после Нове године и то из разлога да какав год да је њихов став као Кризног штаба, да 

се морају уклопити у мере које доноси Влада Републике Србије. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да центар Града има око 40 хиљада 

становника, а Крчагово има негде око 15 хиљада становника и они да би добили 

примарну здравствену заштиту морају да дођу у Град на преглед, а слична је и 

ситуација са Турицом. Сматра да је то велики проблем и да не види разлог зашто има 

само једна ковид амбуланта примарног типа у Крчагову и зашто једну амбуланту не би 

отворили у Турици? Истакла је да је у јуну, јулу и августу када је дошло до повећања 

броја оболелих тражила да се направе градске амбуланте, посебно да би се помогло 

грађанима у Крчагову и Турици, а не да постоји само једна амбуланта. 

Одборник Владан Виријевић је коментаришући излагање господина 

Милитарова, који је рекао да локална самоуправа треба да се уклопи у мере које 

прописује Влада Републике Србије, па га је интересовало да ли то значи да ако се 

ситуација у Граду погорша, а Кризни штаб у Београду попусти мере, ми као локална 

самоуправа не би могли да уведемо неке од мера? Сматра да не може Београд стално да 

диктира шта и како ће да се ради, нарочито када је реч о пандемији. 

Одборник Дејан Крчевинац је истакао да Извештај који се налази пред 

одборницима свако може да прочита и сматра да је Скупштини и грађанима Ужица 

требао да се обрати директор или неко из струке и да изнесу своје препоруке шта би 

превентивно могло да се уради, као и на који начин грађани да ојачају свој имуни 

систем. Нада се и да Градски штаб прати временску прогнозу, јер колико зна најављене 

су падавине, тако да треба урадити нешто да људи који долазе на прегледе у ковид 

амбуланту не стоје на снегу.   

Одборник Драгослав Поњавић је истакао да када се већ прича о здрављу и 

износе подаци о броју преминулих од ковида 19, зашто се не каже да је око 6.000 људи 

умрло од загађености у Србији и интересовало га је да ли Кризни штаб има те податке, 

а посебно имајући у виду да се зна да је Ужице једно од најзагађенијих градова у 

Србији? Питао је и да ли имају податке о броју грађана који су преминули од 

карцинома? 

Председник Скупштине обраћајући се одборнику Поњавићу објаснио да се 

тренутно говори о епидемиолошкој ситуацији. 
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Зоран Милитаров, в.д. начелника и члан Кризног штаба је истакао да је покушао 

да стање прикаже реално у оквиру надлежности Кризног штаба. Говорећи о 

здравственим амбулантама истакао је да у оквиру објекта ковид амбуланте постоје три 

ординације, а у објекту у Болници постоје четири амбуланте. Сматра да је добра идеја 

да амбуланте постоје у Турици и Севојну, али је проблем што та амбуланта мора да 

буде опремљена лабораторијом и рендгеном и да за сада нико не жели да има унапред 

тако црну предпоставку да ће се ситуација са вирусом погоршати и да је потребно 

набављати рендгене. Истакао је и када Кризни штаб хоће да уведе неке мере мора да 

тражи мишљење републичког штаба, али је то један дуг процес. Истакао је да је 

најбитније да сви и грађани и угоститељи поштују прописане мере. 

Одборник Љубодраг Ђурђић је објаснио да у Кремнима постоји здравствена 

амбуланта у којој је лекар радио два дана у недељи, али да од  избијања епидемије 

лекар не долази у амбуланту у Кремнима. Интересовало га је да ли ће се у скоријем 

периоду вратити лекар у Кремна, како грађани поменутог места не би морали на 

прегледе да долазе у Град, ризикујући да се у јавном превоз заразе? 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је дала предлог да се отворе нове 

амбуланте, јер ако је издвојено 50 милиона за реконструкцију Здравственог центра које 

за сада није хитно, свакако да има новца да се у оваквој ситуацији помогне грађанима. 

Разговарајући са колегиницама сазнала је да раде по 12 сати, а да се на преглед чека и 

по 12 сати, а да је ситуација још гора и да се дуже чека, ако настане неки технички 

проблем. Указала је и на проблем који је и она запазила, али и велики број грађана да је 

повећан број летова, што је довело до већег броја запрашивања и повећања хемијских 

трагова у ваздуху. Загађење хемијским траговима доводи до ширења инфекције и 

сматра да би требало да се изврше провере да ли у води или ваздуху постоје тешки 

метали. 

Председник Скупштине је одборници Смиљанић објаснио да је на дневном реду 

Извештај о епидемиолошкј ситуацији и да није сигуран да њено излагање на стручној, 

научној или било каквој другој основи може да се доведе у везу са Извештајем о којем 

се расправља.  

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је говорећи о излагању 

одборнице Смиљанић истакао да радници раде по 12 сати и да је то основни проблем, 

јер је доста и лекара и сестара оболело, а лекари са готово свих одељења су повучени у 

ковид амбуланте. Чак и ако би се отвориле нове ковид амбуланте, постојао би проблем 

са особљем, па је истакао да је одборница Смиљанић требала да да предлог да се 

повуку лекари који су у пензији и да пруже помоћ грађанима у борби са епидемијом. 

Сматра да се доста урадило да се помогне суграђанима и уколико постоји потреба и 

даље ће се још више помагати, јер ни један Закон не спречава да се помогне у очувању 

живота и здравља људи. Истакао је да је 50 милиона динара издвојено за 

реконструкцију Здравственог центра, јер сматра да га треба проширивати и радити на 

њеној модернизацији. Истакао је да у оквиру једне зграде постоје три ковид амбуланте, 

проширена је чекаоница, направљен је и контејнер и постављен шатор са грејањем, а 

почиње да ради и апликација за заказивање, јер је циљ да суграђани буду здрави и да се 

овај период што безболније преболи и да се сви врате нормалном животу.  
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Одборница Радмила Смиљанић је истакла да оно што је чула од заменика 

градоначелника класично политиканство, а да је она у току 40 година колико је радила 

у здравству била посвећена сваком становнику Ужица и да о томе нико не треба да јој 

држи слово. Објаснила је да све што је говорила, говорила је у интересу грађана Ужица 

и сматра да треба повући све сестре и лекаре који се налазе на Заводу за запошљавање, 

јер новца за тако нешто има. Објаснила је и да је на почетку епидемије отишла у 

пензију, али је тражила да настави да ради и у време епидемије, али њен захтев 

генерални директор није проследио министарству. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да сви треба да се понашају 

одговорно и да се дискусија скрати колико је то могуће. Обраћајући се одборници 

Смиљанић је рекао да је у заслуженој пензији и да нема ни једну замерку што се 

стручног дела тиче и замолио је и њу, али и одборничку групу којој припада да се не 

баве политиканством. 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да градоначелница није 

присутна на седници Скупштине, јер се налази на комеморацији предузетнику Василију 

Мићићу. 

IV 

Оливер Ристановић, директор ЈКП „Биоктош“ је детаљно образложио Програм 

пословања  ЈКП „Биоктош“Ужице са финансијском планом за 2021. годину и истакао 

да је Предузеће израдило програм пословања за 2021. годину у складу са законским 

прописима. Објаснио је да су планирани приходи за 2021.годину у износу од 458 

милиона динара. У тих 458 милиона улазе пословни и финансијски приходи, али и 

раходи по основу наплате обезбеђених потраживања. Истакао је да су планирани 

расходи уизносу од 456 милиона динара. Планирано је да се у инвестициона улагања 

уложи износ од 67 милиона динара, а да ће реализација зависити од економске 

ситуације, а пре свега од епидемије. Циљ је да се сачува здравље радника, који су били 

доста изложени вирусу, јер су радили дезинфекцију Града и одношење смећа и нада се 

да ће се у томе успети.  

Одборник Алесандар Вучићевић је истакао да ЈКП „Биоктош“ планира да 

оствари приход у 2021. години од 456 милиона, а у образложењу програма је наведено 

да ће се то постићи тако што ће повећати цене услуга као што су изношење смећа, 

паркинг услуге, одржавање гробних места. Такође је истакао да је у програму наведено 

да је нераспоређена добит из 2014. године у износу од 27 милиона динара уплаћена 

граду Ужицу, а увећање основног капитала износи 112 милиона динара, да је за 

ангажовање разних агенција издвојено 11 милиона динара, док је за раднике на 

привремено - повременим пословима издвојено 6,8 милиона динара, а кредит задужен 

за 2021. годину износи 30 милиона динара. Интересовало га је где је пребачен капитал 

од 112 милиона динара? 

Оливер Ристановић, директор  ЈКП „Биоктош“ говорећи о повећању цена је 

објаснио да се планира повећање цена у некoм наредном периоду, али до тога можда 

неће ни доћи. Ценовник паркинг услуга у Граду је најјефтинији у Србији и није мењан 

последњих десет година. Паркиралиште у другој зони износи 25 динара по сату, а у 

првој зони 35 динара по сату. Истакао је да је нераспоређена добит у износу од 112 

милиона динара уложена у инвестициона улагања, па је завршена прва фаза 
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реконструкције пијаце, а обнављао се и возни парк. Волео би да се радници не ангажују 

преко Агенција ради обављања привремено-повремених послова, али је истакао да је то 

у овом тренутку неопходно, јер имају јако мало радника, нарочито сада када влада 

епидемија.  

Одборник Владан Виријевић је истакао да га интересује Инвестициони план и 

где се планира улагање средстава у износу од 67 милиона динара? Сматра да је добро 

што су паркинг услуге у Ужицу најефтиније у Србији, али не види разлог зашто 

повећавати цене паркинга и изношења смећа, када ће предузеће пословати позитивно. 

Сматра да до повећања услуга не би требало да дође, јер је доста разних намета већ 

стигло од Републике и да није потребно додатно глобити грађане повећавајући цене. 

Истакао је и да у Крчагову људи који раде на наплати казни су ангажовани преко 

Агенција. Сматра да како је најављено попуштање мера које се односе на 

запошљавање, да све те људе треба запослити у самом предузећу и тих 11 милиона 

динара да се више не дају Агенцији, него директно радницима. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да је у 2019. години купљена 

машина за прање подова у износу од 222 хиљаде динара, да би се иста та машина 

купила и у 2020. години за 300 хиљада динара. Затим у 2019. године су купљени 

рачунари, климе, намештај, видео надзор, да би опет све то било купљено и у 2020. 

години. Питао је зашто се сваке године купују исте ствари? 

Оливер Ристановић, директор  ЈКП „Биоктош“ је објаснио да од 67 милиона 

динара који су намењени за инвестиције, предвиђено да се 30 милиона динара уложи у 

реконструкцију треће фазе пијаце, планирана су и средства уколико буде могућости за 

изградњу фаст гараже, средства да се купи ауто смећар, систем за заливање, клима 

уређаји који нису узети предходних година, него су узети вентилатори. Истакао је да 

машина за подове за млечну халу и нову управну зграду није плаћена 300 хиљада 

динара, него 180 хиљада динара. Што се тиче чувара који раде на наплати казни, 

тренутно нема могућности да се запосле у предузећу, али је истакао да ће се потрудити 

да се то питање у наредном периоду реши и да се не даје више новац Агенцији. 

Одборник Драгослав Поњавић је питао зашто се у месним заједницама не празне 

редовно контејнери, јер долази до развлачења отпада и када се планира асфалтирање 

паркинга у центру, где је срушена пошта? 

Владимир Синђелић, члан Градског већа је одговарајући одборнику Поњавићу 

на постављено питање истакао да већ трећу седницу Скупштине поставља исто питање, 

а које се односи на одношење отпада из месних заједница. Истакао је да је већ дао 

одговор на постављено питање и да је чак и дао број телефона кол центра да би чланови 

савета месне заједнице могли да јаве када је потребно да се дође и одвезе отпад. 

Објаснио је и да паркинг није могуће асфалтирати, јер не представља својину Града, 

већ Републике. Тај простор је тренутно дат Биоктошу на коришћење, у претходним 

годинама је поправљан и насипан, али пошто није својина Града не може се 

асфалтирати. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да је од одборника 

Вучићевића чуо обрнуту констатацију и истакао да се планирани приходи у износу од 

458 милиона динара, а расходи у износу од 455 милиона динара, а не обрнуто. Што се 
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тиче корекције цена објаснио је да задњу реч о томе да ли ће се цене повећавати даје 

Градско веће које ће то детаљно размотрити.  

Оливер Ристановић, директор  ЈКП „Биоктош“ је истакао да што се намештаја 

тиче планирана је набавка намештаја за управну зграду која се налази на Сарића осоју , 

која је прошле године изгорела. Подсетио је одборника да је цена изношења смећа у 

Ужицу најефтинија у околини и да износи 7,5 динара, док у Чајетини износи 8,5 

динара, а у Пожеги 9 динара. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да грађане Ужица не интересује колико 

кошта изношење смећа у околним местима и још једном истакао да како предузеће 

послује позитивно не постоји потреба додатно глобити грађане.  

Председник Скупштине је истакао да је поређење које је дао директор Биоктоша 

дало могућност да се направи поређење квалитета услуга и цене што сматра да је за 

одборнике корисно. 

Скупштина је са  42 гласа „за“ и 7 гласова „против“ усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице са финансијским 

планом за 2021.годину. 

V 

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ Ужице је детаљно образложио програм 

пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину и истакао да је програм 

урађен у складу са препорукама и инструкцијама које су добијене од Републике. План 

је направљен реално и оствариво. Постављена су четири циља која је потребно 

остварити у 2021. години и то: редовно водоснабдевање грађана и привреде, 

реконструкција дотрајалих водоводних и канализационих линија, израда пројекта којим 

се може аплицирати код Канцеларије за јавна улагања и да се очувају водни ресурси 

превасходно Врутака. Објасниоје да се из плана може закључити да Водовод из 

сопствених средстава планира да уложи 58 милона динара у водоводну мрежу и 

опрему. Планиран је завршетак радова на Доварју, реконструкција водоводне линије и 

завршетак радова у улици Браће Чолића, као и реконструкција водоводне линије у 

Немањиној и Дринској улици. Планирано је улагање  додатних 8 милиона динара 

приликом извођења неких значајнијих пројеката градских саобраћајница, али оне још 

увек нису прецизиране, јер зависе искључиво од ЈП „Путеви Србије“. Такође је 

планирано и улагање од 4 милиона динара у софтвер, ради дигитализације архивске 

грађе и увођење електронског рачунара.  

Одборник Владан Виријевић је питао да ли грађани после поскупљења воде у 

предходној години, могу да очекују поскупљења и у 2021.години? Сматра да је 

механизација у Водоводу као и у Биоктошу доста застарела и да је потребно веће 

улагање у механизацију, је служба која се бави очитавањем бројила има само једно 

дотрајало возило марке „југо“. Истакао је да читачкој служби треба помоћи новим 

превозним средством, како би посао обављали на најбољи могући начин. 

Одборник Дејан Крчевинац је истакао да су Врутци главни снабдевач Ужица 

водом, али да је приметио да се на Врутцима у последња два месеца мистериозно праве 

једна или две мини хидроелектране. Сматра да се играју велике игре, а да нико о томе 

није обавештен. По његовом сазнању прави се мини хидроелектрана снаге 1,8 мегавата 
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која ће бити у власништву ЕПС-а. Питао је да ли ће Град у будућности имати довољно 

техничке и пијаће воде и да ли се уопште зна шта се ради на брани у Врутцима? 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да се зна да је Републичка дирекција 

за воду власник воде, али се не зна ко је власник бране и да ли је још увек чачанин 

власник рибљег фонда? Познато је да је риба Костолобик природни чистач воде од 

циано- алги, па је питала да ли је језеро насељено поменутим рибама? 

Одборник Драгослав Поњавић је питао колико је коштао водовод у Кремнима и 

да ли је вода у поменутој месној заједници исправна за пиће, јер је Виолета Николић 

однела узорак воде на контролни преглед и Извештај је показао да вода није исправна 

за пиће?   

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ је истакао да поскупљење воде у 2021. 

години није планирано и сложио се да читачка служба има дотрајало возили и истакао 

да ће се у наредним данима спровести поступак јавне набавке и да ће читачка служба 

добити ново возило. Подсетио је да је акумулацију Врутци и брану, као и 

реконструкцију фабрике воде пројектовао институт Јарослав Черни“. Објаснио је да за 

потребе Србија вода поменути институт ради на пројекту који су назвали 

„Искоришћавање преосталог хидропотенцијала акумулације Врутци“. Самим 

Пројектом је предвиђено да се хидропотенцијал воде која слободно отиче у Ђетињу 

искористи, а на који ће се начин то урадити одлуку ће донети „Србија воде“, јер 

водовод и Град немају никакве надлежости. Истакао је да се захвата 360 литара воде у 

секунди, што је довољно за потребе Града и не постоји бојазан да воде неће бити. 

Говорићи о власништву бране навео је  да је раније  њом управљао „Водовод“ након 

чега је прешла у надлежност „Србија вода“, тако да су и брана и акумулација у 

власништву Републике Србије. Објаснио је да није могуће утврдити због чега се алге 

појављују, јер и сами доктори наука имају различита мишљења, једни сматрају да се 

алге појављују због тога што је акумулација загађена и да има много фосфора, док 

други тврде да се појављују у чистим водама. У јуну месецу концентрација алги је 

износила и до 500 хиљада ћелија у милилитру, а тренутно их апсолутно нема. Истакао 

је да је у Кремнима извођена реконструкција дотрајале линије и та реконструкција која 

је извршена, као и сам водовод су искључиво у надлежности Режијског одбора, а 

„Водовод“ је помогао да се реконструкција уради на стручан начин. Објаснио је да у 

сеоским водоводима нема пречишћавања воде, односно хлорисања и свих процедура 

које треба да се спроведу, а које утичу на исправност воде.  Вода је у највећем делу 

године исправна за пиће, али сама чињеница да у њој нема хлора, законски се она 

опредељује као неисправна.  

Одборник Љубодраг Ђурђић је истакао да чињенице које је изнео директор, а 

тичу се водовода у Кремнима су тачне и напоменуо је да је Влада Републике Србије 

донела Уредбу да градови и општине морају преузети све водоводе у месним 

заједницама, јер је то једини начин да водовод буде исправан и да грађани имају здраву 

воду. 

Одборница Радмила Смиљанић је истала да вода коју Ужичани пију се осећа на 

хлор и мирише на хлор и подсетила да је вода једино здрава када нема ни мирис ни 

укус. Питала је зашто се горња граница хлора са пет не спусти на 3,5, јер тако се вода 

не би осећала на хлор и била би здравија? 
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Одборник Дејан Крчевинац је подсетио на Одлуку која је донета на иницијативу 

активиста Ужица и Ужичке одбрамбене лиге дана 31.02.2020. године, а коју је 

председник Скупштине потписао и која се односи на забрану грађена мини 

хидролектрана на територији града Ужица, као што је и забрањена изградња 

деривационих цевоводних мини хидроелектрана. Једна од ставки у Одлуци је и да се не 

нарушава еко систем, па му није јасно како се систем неће нарушити када ће једна цев 

ићи директно у фабрику воде и заобилазити ток реке Ђетиње, што ће узроковати 

губитке и гашење мини хидроелектране и онда ће се и на језеру Врутци створити 

еколошки проблем. Тражио је да се Одлуке које је донела Скупштина поштују.  

Владимир Синђелић, члан Градског већа се надовезао на излагање одборника 

Ђурђића и истакао да је тачно да је Влада Републике Србије донела Уредбу да се сви 

месни водоводи са пет или више прикључака пребаце на предузеће на нивоу Града. 

Међутим, „Водовод“ може једино да преузме исправне и реконструисане водоводе, па 

се покренула иницијатива у многим месним заједницама да се водоводи доведу у што 

исправније стање и када се то деси преузеће их ЈКП „Водовод“. Све до тада за њих је 

одговорна месна заједница и Режијски одбор. 

Душко Љујић директор ЈКП „Водовод“ је истакао да би Ужице имало и пијаћу и 

техничку воду потребно је изградити око 400 километара мреже било за пијаћу, било за 

техничку воду што апсолутно није могуће и мисли да ретко ко у свету то има. Објаснио 

је и да на територији града Ужица има 127 сеоских водовода који имају право да са 

њима управља лиценцирано правно лице и то је један огроман посао који треба 

урадити. Подсетио је и да се хлор убацује у чисту и исправну воду у фабрици воде и то 

из разлога да се вода не би загадила док дође до крајњег потрошача. Ако се у воду 

ставља хлор испод дозвољеног минимума може се јавити опасност да вода док стигне 

до крајњег корисника не буде здрава. У самом Граду мора се вршити дехлорисање воде 

из разлога што је дуга водоводна мрежа кроз коју вода пролази, а хлор може у води да 

се задржи око 36 сати. Сматра да није на њему да коментарише Одлуке које је донела 

Скупштина града и истакао да никакав захтев није достављен „Водоводу“ који би се 

односио на техничке услове за градњу мини хидролектране. 

Председник Скупштине је констатовао да је чуо добру расправу поводом питања 

воде и истакао да флашица воде на киоску кошта око 60 динара, а хиљаду литара 

здраве пијаће воде јесте негде испод 60 динара што значи да треба ресурси да се чувају 

да би и у будућности имали здраву пијаћу воду.  

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

решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Ужице са 

финансијским планом за 2021. годину. 

 

( ПАУЗА) 

                                                                       VI 

Бранко Филиповић, изршни директор ЈКП „Градска топлана Ужице“ је детаљно 

образложио Програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ са финансијским 

планом за 2021. годину и истакао да би говорио о пресеку за 2020. годину и планској 

процени за 2021. годину мора да се осврне на 2019. годину, односно на активни 

ценовник од 1.01.2019. године. Објаснио је да је у то време ЈКП „Градска топлана 
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Ужице“  због стања на тржишту енергената тражила повећање грејања, али до тога није 

дошло и остала је ускраћена за 8,16 динара по метру квадратном, па је из тих разлога 

поменуту 2019. годину завршила са минусом. Такође је планирано и повећање цене 

грејања у 2020. години, али до тога опет није дошло због ситуације са Корона вирусом. 

Само стање са епидемијом пореметило је цене енергената на тржишту, односно дошло 

је до пада цена енергената, тако да је „Топлана“ 2020. годину завршила са 9,3 милиона 

динара добити. Објаснио је да је у 2021. години планирано појачано одржавање система 

за шта је издвојено 11 милиона динара, а за инвестиционо одржавање планирано је 14,5 

милиона динара, док је за инвестиције издвојено 25 милиона динара, односно 

планирана су улагања у котларницу Међај, реконструкцију котларнице у Севојну и 

конверзију котларнице у Коштици. Узимајући у обзир цену енергената у 2021. години 

која се полако стабилизује истакао је да се и без повећања цене грејања  очекује добит у 

износу од 23 милиона динара. Један од проблема „Топлане“ је недостатак радне снаге, 

јер је од 2014. године на снази Закон о забрани запошљавања, а „Топлану“ је по разним 

основама напустило 22 запослена, док је примљено троје.  

Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице са 

финансијским планом за 2021. годину.  

VII 

Снежана Милутиновић, директорка ЈКП „Нискоградња“ Ужице је детаљно 

образложила Програм пословања ЈКП „Нискоградња“ са финансијским планом за 2021. 

годину и истакла да се финансијски гледано очекују приходи у износу од 303 милиона 

динара од услуга одржавања, радова на домаћем слободном тржишту и од продаје 

производа, али у зависности од ситуације структура може бити промењена у току 

године. Планирани расходи износе 202 милиона и 200 хиљада динара и односе се на 

трошкове материјала, давања запосленима и производне услуге. Ниво запослених се 

неће мењати и он ће остати исти као и преходне године, а наредне године је планирана 

набавка једног камиона. 

Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања  ЈКП „Нискоградња“ Ужице са финансијским 

планом за 2021. годину. 

 

VIII 

 Недељко Милосављевић, извршни директор ЈКП „Дубоко“ Ужице је детаљно 

образложио Програм пословања ЈКП „Дубоко“ са финансијским планом за 2021. 

годину и истакао да је Програм направљен у производном делу у складу са количином 

отпада које је пројектовано на бази претпоставке остварења у 2020. години са 

повећањем од 2% на нивоу свих локалних самоуправа. То је количина од 96 хиљада и 

200 тона. Планира се да око 20 хиљада тона рециклабирних материјала прође кроз 

центар за селекцију, што ће бити више у односу на предходу годину за 3,5 %. Приходи 

у 2021. години би требали да износе 320 милиона динара, а највећи део прихода се 

остварује од накнаде за депоновање. Пројектовани губитак је негде око 155,5 милиона 

динара. Сматра да до губитака долази због недовољне цене, а да би дошло до повећања 

цене, сагласност мора да да свих девет оснивача. Истакао је да је ресорно министарство 
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преко Града уплатило 96 милиона динара, што је јако добра вест, јер ће доћи до даљег 

проширивања тела депоније. 

Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице са финансијским планом за 

2021. годину. 

                                                            IX 

Никола Максимовић, директор ЈП „Ужице развој“ је детаљно образложио 

програм пословања Предузећа са финансијским планом за 2021. годину и истакао  да 

укупни приходи и расходи износе 51 милион динара. Објаснио је да предузеће 

спроводи све активности у Граду, а које се односе на пројекте како високоградње тако 

и нискоградње. Очекује се и закључење Уговора у току следеће године са новим 

превозником, на основу којег ће се повећати и број линија и већа редовност полазака 

аутобуса. Предвиђене су и активности изградње јавних гаража. Вршиће се и 

гасификација у појединим улицама, а радиће се и нове водоводне линије, тако да се 

очекује сарадња свих градских предузећа. Одређена новчана средства ће се добити и од 

Путева Србије за реализацију кружног тока, а планира се и реконструкција главне 

улице. Ради се и пројекат Културног центра у Злакуси и пројекат новог вртића на 

Царини, а кренуће се и у припрему документације за спортску дворану која ће да буде у 

оквиру Основне школе „Душан Јерковић“. Очекује се и завршетак пројекта енергетске 

ефикасности за Музичку и Саобраћајну школу. Очекују се и радови у вези са фекалним 

колектором, завршетак ''Старог града'', али и изградња моста и видиковца. Нада се и да 

ће моћи да се приме архитекте и грађевински инжењери који су неопходни за 

реализацију наведених пројеката. 

Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања ЈП „Ужице развој“ Ужице са финансијским планом 

за 2021. годину. 

                  X 

Дејан Нијемчевић, директор ЈП „Стан“ Ужице је образложио Програм 

пословања Предузећа са финансијским планом за 2021. годину и истакао да је Програм 

урађен у складу са препорукама Владе Републике Србије и важећим законима. 

Очекивани приходи за наредну годину износи 75 милиона динара. Истакао је да се за 

један део послова мора сачекати почетак грађевинске сезоне, да би се почело са 

радовима. Предузеће је као и сваке године предвидело приходе за наредну годину и 

истакао је да ЈП ''Стан'' свих ових година пажљиво планира своје пословање. 

Скупштина је са 38 гласова „за“ и 1 гласом ''против'' усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Стан“ Ужице са 

финансијским планом за 2021. годину. 

 

         XI 

Бранко Богићевић, директор ЈП „Велики парк“ детаљно је образложио другу 

измену Програма пословања предузећа за 2020. годину, затим програм пословања са 

финансијским планом за 2021. годину и посебан програм пословања за 2021. годину и 

истакао да  приликом прве измене Програма пословања није било могуће утврдити 

одређене ствари па је било потребно извршити прерасподелу средстава унутар 
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позиција, тако да електрична енергија са 9 милиона и 400 хиљада ''иде на'' око 8 

милиона, а услуге уступања људских ресурса са 2 милиона и 500 хиљада ''иде на'' 3 

милиона, док порез на имовину са 4 милиона и 900 хиљада ''иде на'' 5 милиона и 50 

хиљада динара. Говорећи о програму пословања за 2021. годину истакао је да су 

планирани приходи у износу од 128 милиона и 850 хиљада динара, а расходи у износу 

од 128 милиона и 700 хиљада динара, тако да добит износи 850 хиљада динара. У 2021. 

години превиђено је да Предузеће добије нову спортску салу. Добијена је и сагласност 

Оснивача да заснују радни однос са два радника, а који би радили у новој хали. По 

старој систематизацији предузеће је имало 62 запослена радника, а по новој ће да броји 

64 запослена. Што се тиче Посебног програма пословања за 2021. годину истакао је да 

је одлуком Скупштине предузећу припало 90 милона динара који су распоређени на 

трошкове електричне енергије, енергенте, осигурање имовине, порезе на имовину и 

накнаде за рад запослених и накнаде члановима Надзорног одбора.  

Скупштина је са 39 гласова „за“ и 2 гласа „против“ усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на другу измену Посебног програма пословања ЈП „Велики парк“ 

Ужице за 2020. годину. 

 

                                                          XII 

Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице са финансијским планом 

за 2021. годину. 

- Скупштина је са 39 гласова „за“ и једним гласом „против“ усвојила 

Предлог решења о давању сагласности на Посебан програм пословања ЈП „Велики 

парк“ Ужице за 2021. годину. 

 

 

                                                XIII 

Нада Јовичић, члан Градског већа је детаљно образложила Информацију о 

кавлитету ваздуха и истакла да кошава неће решити проблем загађења, јер се Град 

налази у котлини, а заступљена је и температурна инверзија. Самим тим постоје већи 

проблеми са квалитетом ваздуха, јер све штетне материје које су знатно теже од 

природне ваздушне масе остају заробљене у нижим атмосферским слојевима. То су 

ствари на које локална самоуправа не може да утиче. Истакла је да је локална 

самоуправа по питању аеро загађења доста урадила и сматра да сваки појединац у 

Граду треба да буде укључен у решавање овог проблема. Говорећи о мерним станицама 

истакла је да се једна налази у Омладинској улици и да је она у надлежности Републике 

Србије, којом управља Агенција за заштиту животне средине, али је она под директним 

утицајем саобраћаја, па је Град поставио још једну која се налази код Библиотеке. 

Мерна станица која се налази код Библиотеке је мање под утицајем саобраћаја, па су и 

резултати меродавнији. Да би се унапредио мониторинг планирано је да се кроз 

субвенције повећа број мерних места. Буџетом Града за борбу против аеро загађења 

предвиђено је 300 милиона динара, који ће се реализовати кроз различите активности. 

Планирана је изградња гасне котларнице за Дом здравља и Центар за мајку и дете, 

затим стављање спољних изолација за стамбене зграде кроз ''удруживање'', унапређење 
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превоза о којем је било речи, али ће преузети и низ других активности. Сматра да 

запаљени контејнери пуно утичу на квалитет ваздуха, као и запушени оџаци који 

емитују неупоредиво више штетних материја у атмосферу и да 300 милиона динара које 

је издвојено за борбу против аеро загађења неће дати резултате, уколико се сви не буду 

одговорније понашали. 

Др Оливера Јањић из Института за јавно здравље је истакла да Завод за јавно 

здравље са Министарством за заштиту животне средине врши контролу квалитета 

ваздуха у Ужицу и Севојну. На мерном месту код пијаце уочено је присуство чађи, 

сумпор диоксида  и азот диоксида, а у Крчагову и на аутоматској мерној станици 

уочено је присуство и метала. У Севојну се мери чађ, азотдиоксид и таложне материје, 

али и тешки метали олово, арсен и никл, што је последица коришћења непожељних 

енергената. На основу анализа, али и мера које се спроводе утврђује се да ли мере треба 

пооштравати, како би се квалитет ваздуха побољшао. Квалитет ваздуха у Ужицу је био 

незадовољавајући у предходном периоду, што је последица  изразито неповољних 

метеоролошких услова не само у Ужицу, него у читавом региону. Истакла је и да због 

неповољног географског положаја Града, великог броја ложишта која користе уље и 

мазут утичу на квалитет ваздуха, али да спровођење мера почиње да даје резултате. 

Објаснила је ће се у јануару наредне године урадити годишњи извештај за 2020. 

годину, који ће бити доступан јавности.  

Одборник Владан Виријевић је показао Скупштини воду коју је наточио у 

оближњем кафићу, која је била жуте боје и коју није смео да конзумира и истакао да 

није ни чудо што их грађани често контактирају жалећи се на квалитет воде. Говорећи 

о аеро загађењу истакао је да мере које су предузете не дају никакве резултате и да 

самим тим нису ни довољне. Ужице је најзагађенији град и сматра да треба да има 

више мерних места поред мерног места код Библиотеке. Истакао да око 16 хиљада 

домаћинстава користи различите енергенте у зимском периоду и да Град треба да 

издвоји средства заједно са Републиком или неком међународном организацијом да би 

се сви прикључили на гас и да је за тако нешто потребно издвојити око 800 милиона 

динара. Давали су и предлог и да аутобуси треба да буду на гас, али и такси возила или 

да се примени модел као у неким европским градовима да се један дан возе аутомобили 

који имају парне таблице, а наредни дан аутомобили са непарним таблицама. Истакао 

је да се на прошлој седници Скупштине говорило како је Ужице еколошки Град, али 

сматра да је ситуација доста другачија и да је коначно време да се из прве пређе у пету 

брзину и да проблеми коначно почну да се решавају.  

Председник Скупштине је обраћајући се одборнику Виријевићу истакако да 

уколико има сазнања да вода у Ужицу није добра о томе обавести надлежне органе, јер 

сматра да је јако опасно ширити дезинформације. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да поменутих 16 хиљада ложишта 

мора бити прикључено на гас, али се мора вршити и строжија контрола продаваца 

угља, а да домаћинства која се греју на дрва користе сува дрва која и имају већу 

калорију. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да када би буџет био 6 

милијарди динара, а не 3 милијарде можда би се и могла обезбедити субвенција од 800 

милиона динара и омогућити да се сва домаћинства прикључе на гас. Сматра да 
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одборник Виријевић није имао у виду да неко не жели да се прикључи на гас. Истакао 

је да Град субвенционише набавку половине котла и део прикључка на гас док све 

остале трошкове сноси домаћинство, уколико желе да уведу гас. Сматра да је добра 

варијанта да се користи за ложење суво дрво и да је оптимално да се суши око шест 

месеци. Истакао је да је буџет за решавање питања аерозагађења пре само пет година 

износио пет милиона динара, док у 2021. години износи 45 милиона динара, што значи 

да је увећан за десет пута. Говорећи о квалитету воде истакао је да је сигуран да 

грађани Ужица пију здраву воду и да вода коју је показао одборник Виријевић не иде 

из градског цевовода. 

Одборник Владан Виријевић је рекао да је вода наточена у оближњем кафићу и 

да све што говори је аргументовао. Није се сложио да буџет мора да буде 6 милијарди 

како би се обезбедио износ од 800 милиона динара да би се сви грађани прикључили на 

гас, већ да наведена средства могу да се добију од Републике или неке међународне 

организације. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да треба да се боље контролишу 

продавци угља и да се утврди узимају ли декларацију за угаљ, јер је угаљ богат глином 

и као такав утиче на загађење, као и авионски трагови. Сматра да треба много више да 

се раде пројекти са ЛЕР-ом и сматра да је 15 пројеката мало за годину дана и да Прибој 

има више пројеката на годишњем нивоу. Истакла је и да се доста новца из буџета 

одлива беспотребно и да доста прихода може да се има од градске имовине када би се о 

њој водило рачуна.  

Председник Скупштине је истакао да постоји Пословнник о раду Скупштине у 

коме је прописано да одборник може да говори само о тачки дневног реда која је тог 

дана на дневном реду Скупштине и упозорио одборницу Смиљанић да треба да се држи 

тачке дневног реда, јер када говори о авионским траговима објаснио је да то још и 

може да се подведе под питање квалитета ваздуха, али када се говори о ХААРП 

уређајима то је нешто што нема везе са Скупштином града, чиме се директно крши 

Пословник.  

Нада Јовичић, члан Градског већа је истакла да колика год средства да се издвоје 

неће бити довољна уколико се сви заједно не укључе у борбу против аеро загађења. 

Није чула да је неко рекао да је Ужице еколошки град, али је објаснила да су више пута 

похваљени због мера које спроводи. Истакла је да је Град у току последњих месеци са 

пројектима енергетске ефикасности аплицирао код Министарства за заштиту животне 

средине и код европских фондова. Навела је да не може да се каже да се није урадило 

баш ништа по питању загађења 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да како је учествовао у раду 

скупштинских органа скоро 30 година, да је свака власт радила на побољшању 

квалитета ваздуха у Граду. Још 90-их година Ужице је био један од првих градова у 

Србији који је основао еколошки фонд, а у то време су почели радови довођења 

примарног гасовода од Ужица до Бреснице. Еколошки фонд је издвајао средства од 

којих су почели истражни радови за садашњу локацију депоније Дубоко. Истакао је да 

у Граду постоји 16 хиљада индивидуалних ложишта и да је то један од фактора који 

доприноси квалитету ваздуха. Сматра да је увођење гаса у сва домаћинства доста 

компликовано питање и да се нико не може натерати да пређе на гас, јер иако је грејање 
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на тај начин лакше и комфорније, свакако је и скупље. Један од фактора загађења јесу и 

запаљени контејнери у Граду и сви грађани морају да се одговорније понашају. Такође 

је истакао да је Ужице био један од првих градова који је имао контејнере у боји за 

папир, стакло, пластику, али су морали да буду склоњени због честог паљења. На крају 

је навео да доста тога зависи од самих грађана, а не од политичких структура који су на 

власти. 

Одборник Владан Виријевић сматра да не треба грађани да се терају да се 

прикључе на гас, већ да треба да се створе услови, пре свега материјални да би грађани 

били у могућности да се прикључе на гас. Сматра да уколико није могуће да се 

обезбеде бесплатни прикључци, да се бар снизи цена прикључка на ниво да се само 

покрију трошкови рада. Сматра да ниједан грађанин не би одбио да се прикључи на гас, 

уколико би прикључак био бесплатан. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да се СПС и када је био у опозицији 

понашао констуктивно и навео да су једном приликом када је постојало неслагање 

између партије на власти, они као опозиција гласали за буџет како би Град несметано 

функционисао. 

Одборник Александар Вучићевић је навео да је био на власти никада не би 

дозволио да Град буде мањински власник у ''Ужице гасу''. Сматра да су одређене 

позиције у буџету могле да буду смањене, да би се помогло грађанима да се прикључе 

на гас и сложио се са одборником Виријевићем да се нико не може натерати да се 

прикључи на гас, али сматра да уколико би прикључак био бесплатан мали број грађана 

то не би прихватио. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да је тачно да је СПС био конструктивна 

опозиција, али да чак и када су били против власти, уствари су били уз власт. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је навео да би било лепо када би 

прикључак био бесплатан и подсетио да нема локалне самоуправе у којој је прикључак 

на гас бесплатан. Истакао је да се градоначелница, али и остатак руководства залагао да 

прикључак за гас у наредној години буде јефтинији. Навео је да је раније било 16 

хиљада ложишта и да је сада тај број мањи односно да има око 14 хиљада  

индивидуалних ложишта која се не греју на гас. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да у буџету има новца чим се 

финансирају непарламентарне странке, које не плаћају пословни простор. Сматра да би 

са тим средствима требало помоћи домаћинствима да се прикључе на гас. Истакла је и 

да на фабрикама треба ставити усисне и издувне вентилаторе који пречишћавају ваздух 

и да није чула да се о томе говори на седницама Скупштине. Такође треба садити и 

биљке које производе пуно кисеоника и који доста помажу у данима када је присутна 

инверзија ваздуха. Истакла је и да на семафорима у светским градовима када је велико 

загађење стоји упаљено црвено светло и сав саобраћај се зауставља док се ситуација не 

побољша. 

Нада Јовичић, члан Градског већа је истакла да се буџет за борбу против 

аерозагађења повећава из године у годину, да је у 2020. години износио 40 милиона 

динара, али да није у потпуности реализован због ситуације са вирусом корона, а да је 

за наредну годину планиран буџет од 45 милиона динара.  
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Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је истакао да не верује да би 

се проблем са загађењем решио ни када би се 16 хиљада индивидуалних ложишта 

пребацило на гас, јер је географски положај Града доста специфичан. Направио је 

поређење са Златибором где постоје велики број индивидуалних ложишта, али је 

конфигурација терена таква да нема загађења. Сматра да сви треба да се укључимо у 

борбу против аерозагађња, да сви допринесемо да Град буде лепши и чистији и да не 

постоји чаробни штапић којим би се проблем у потпуности решио. На крају је истакао 

да град Ужице није једини град који има проблем који има проблем са загађењем већ да 

тај проблем има и Сарајево, Њу Делхи, Дакар, Милано, али и многи други градови. 

Председник Скупштине је истакао да је добро имати добре и квалитетне 

расправе, али сматра да је почетак решавања сваког проблема стварање свести о самом 

проблему. Сматра да нису добре демагошке расправе, јер су оне засноване на 

полуистинама и служе за ''завођење маса''. Допала му се идеја да се врши строжија 

контрола угља и да се врши систематска едукација. Објаснио је да велики број земаља и 

доста развијенијих градова од Ужица имају проблем са загађењем и да Лондон, Њу 

Делхи, Мексико сити, али и бројни други градови овај проблем нису успели да реше. 

Истакао је да све што се ради даје резултате и да се то уочава прикључивањем све већег 

броја домаћинстава на гас и сматра да се неће сва домаћинства прикључити на гас, јер 

је тако нешто нереално. Објаснио је и да је дошло до климатскох промена, повећан је и 

број становника на земљи, које треба снабдети енергијом и храном, што све утиче на 

квалитет ваздуха. На крају је истакао да је Ужице пионир у борби против аеро загађења 

и да није реч о лаком послу који се може решити преко ноћи.  

 

                XIV 

Слободан Грбић, члан Градског већа је образложио предлог Одлуке о 

финансијској подршци града Ужица за лечење малолетне деце са пребивалиштем на 

територији града Ужица и истакао да је на предходној седници Скупштине су у овиру 

економске класификације 472 издвојена средства за социјалну заштиту у износу од 18 

милиона и 100 хиљада динара, а да је у оквиру те позиције 3 милиона динара 

опредељено за лечење малолетне деце која живе на територији града Ужица. Реч је о 

финасиској подршци породицама која имају болесну децу малађу од 18 година. Овим 

средствима ће се покривати само онај део који не покрива обавезно социјално 

осигурање. Овом Одлуком ће се знатно олакшати живот суграђана који имају 

здравствене проблеме. Средства ће се опредељивати тако што ће стручне службе 

обрађивати предмете који ће се слати Комисији, коју ће формирати градоначелница и 

коју ће чинити лекари, представници Града и запослени у Центру за социјални рад. 

Задатак Комисије биће да донесе предлог одлуке о висини финансијских средстава, док 

ће коначну одлуку доносити Градско веће и сматра да овакву Одлуку треба подржати. 

На крају излагања је честитао грађанима новогодишње и божићне празнике.  

Одборник Радиша Марјановић је истакао да тему социјалне правде јако цени и 

предложио је да се та средства не пребацују на рачун Центра за социјални рад, већ да се 

отвори посебан наменски рачун, како би и Комисија имала увид колико је средстава 

потрошено. Такође, када би постојао наменски рачун сматра да би се велики број 
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грађана одлучило да донира одређена средства неопходна за лечење деце. Жеља му је 

да такве деце буде што мање.  

Одборница Драгана Шиљак је истакла да јој је драго да постоји позиција за 

лечење малолетне деце, али сматра да та средства треба да буду знатно виша, нарочито 

ако се има у виду да је за новогодишњу расвету утрошено 3 милиона динара, због чега 

и сматра да је реч о доста скромном износу који је предвиђен за лечење деце. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да је ова Одлука једна од ретко добрих и 

да би били лицемерни када се један овакав предлог не би подржао. Сматра да је ово тек 

почетак целокупне помоћи и да би Град доста озбиљније требао да се овим проблемом 

бави. Сложио се са одборницом Шиљак да износ није велики, нарочито ако се има у 

виду да поједине операције коштају и по више стотина хиљада еура. Здрава Србија ову 

одлуку види као помак, када је реч о овом питању, тако да ће је подржати. На крају 

обраћања је суграђанима честитао у своје име и име Здраве Србије  срећне предстојеће 

новогодишње и божићне празнике. 

Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о финансијској 

подршци града Ужица за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града 

Ужица. 

                XV 

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

правне послове, је дао образложење за предлог Одлуке о отуђењу непокретности у 

јавној својини града Ужица и то на локацији радна зона Л у Севојну и бивша касарна 

Крчагово, али и за наредну тачку дневног реда која се односи на предлог Одлуке о 

отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по 

тржишној цени дела кат.парцеле број 3882 КО Ужице. Истакао је да су предлози 

Одлука урађени у складу са Законом о јавној својини, Законом о планирању и изградњи 

и на основу Статута Града Ужица. Непокретности су три парцеле у Севојну које су 

предвиђене у комерцијалне сврхе и једна парцела у Крчагову у Карађорђевој улици, 

такође предвиђена за комерцијалне сврхе. Извршена је процена вредности парцела, 

тако да је у Севојну вредност парцела процењена на 8 милиона динара, а у Крчагову на 

25 милиона динара. Објаснио је да се следећа тачка односи на отуђење непокретности 

односно дела кат. парцеле број 3882 површине 16 метара квадратних. 

 

Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила предлог Одлуке о отуђењу 

непокретности у јавној својини града Ужица и то на локацији радна зона Л у Севојну и 

бивша касарна Крчагово. 

               XVI 

Скупштина је са 38 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу 

непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени 

дела кат. парцеле број 3882 КО Ужице. 

 

                      XVII 

Председник Скупштине је констатовао да се пред одборницима налази предлог 

Решења о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља на период од шест 

месеци, а да је за вршиоца дужности предложен доктор Никола Малиџан. 

Скупштина је са 38 гласова „за“ усвојила Предлог решења о именовању 

вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице. 
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       XVIII 

Председник Скупштине је констатовао да се пред одборницима налази Предлог 

решења о именовању Савета за популациону политику и демографију града Ужица и да 

је за председника предложена докторка Милена Аћимовић из Опште болнице у Ужицу, 

а за чланове докторка Катарина Ристовић из Завода за јавно здравље и доктор Никола 

Малиџан из Дома здравља. 

Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог решења о именовању Савета 

за популацину политику и демографију становништва. 

 

      XIX 

Председник Скупштине је констатовао да се пред одборницима налази Предлог  

решења о образовању Комисије за израду Пословника Скупштине града Ужица и да је 

за председника предложен Бранислав Митровић, а за чланове Рајко Радосављевић, 

Неђо Јовановић, Срђан Недељковић, Александра Стојановић, Аврам Илић, Славица 

Ћирковић, Наталија Василић и Тијана Томашевић и да су предложени представници 

свих одборничких група.   

Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о образовању 

Комисије за израду Пословника Скупштине града Ужица. 

 

                                       ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

Одборница Драгана Шиљак је питала да ли град Ужице размишља да пружи 

подршку породицама које имају по четворо и више деце или ће они да остану 

стигматизовани? 

Одборник Радиша Марјановић је у своје име и у име ОК СПС И ЈС пожелео 

суграђанима да 2020. годину заврше здрави и да тако здрави дочекају 2021. годину. 

Његова највећа жеља је да буду сви дисциплиновани да би се здравље сачувало. 

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је у име градоначелнице, своје 

име, име свих колега и у име СНС којој и припада пожелео свим грађанима много 

здравља, љубави и све најлепше у 2021. години. 

Председник Скупштине је свима пожелео пуно пре свега здравља, среће, али и 

успеха како на професионалном, тако и на приватном плану. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ       

Слађана Станић             Бранислав Митровић 

________________________        __________________________ 


