
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 06-49/21 

Датум: 12.8.2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Седница је одржана 12. августа 2021. године у Народном позоришту у Ужицу 

са почетком у 10,00 часова. 

Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и 

констатовао да седници присуствује 51 одборник и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Милијана Катић, 

Сања Думањић, Дарко Томић и Стефан Грујић. 

 

Закашњење је најавио одборник Иван Гујаничић. 

 

Седници нису присуствовали одборници:  Радомир Бојовић, Маја Вермезовић, 

Јевтић Милован, Михаило Крстић, Дејан Крчевинац и Дејан Станковић. 

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић 

Радивојевић, заменик градоначелника Драгољуб Стојадиновић, чланови Градског већа, 

начелници Градских управа, директори јавних предузећа чији се материјали разматрају, 

начелници градских управа и представници средстава јавног информисања. 

 

Председник Скупштине је позвао одборника Драгана Катића, коме је раније 

потврђен мандат да положи заклетву. 

 

Одборник Драган Катић је положио заклетву. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је уз позив за седницу достављен 

записник са 10. седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61. Пословника 

Скупштине града нису достављене примедбе на записник. 

 

Записник са 10.седнице Скупштине града је усвојен са 50 гласова „за“ и 1 

гласом „против“. 

 

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

за седницу. 
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Одборник Владан Виријевић је тражио да се као тачка дневног реда разматра 

Информација о тренутном стању на Градској плажи као и о радовима на колектору за 

пречишћавање отпадних вода у Турици. Сматра  да је реч о јако битним темама и 

апеловао је на одборнике да се предлози сврстају у дневни ред да би се добила 

информација о тренутном стању и шта се до сада урадило како на градској плажи,  тако 

и на колектору у Турици. 

Одборник Александар Вучићевић је предложио да се као тачка дневног реда 

разматра Извештај о стању воде у МЗ Стапари, да би се разјаснило да ли је вода у 

поменутој месној заједници исправна за пиће? 

Одборник Драгослав Поњавић је предложио да се као тачка дневног реда 

разматра  Информација о социјалним картама у граду Ужицу. Истакао је да потрошачка 

корпа износи 37 хиљада динара, а да минималац износи 32 хиљаде динара, цене сваког 

дана све више расту, тако да се мора водити рачуна о најугроженијим суграђанима. 

Сматра да треба изнети податак колико у Граду има социјално угрожених, а за њега је 

свако ко има примања испод 30 хиљада динара социјално угрожен. 

Одборница Слађана Станковић је предложила да се као допуна дневног реда 

разматра Извештај о раду запослених у ужичкој болници. Истакла је да је здравствени 

систем услед ситуације са пандемијом под великим притиском и објаснила да поједина 

одељења морају функционисати боље без обзира на новонасталу ситуацију. Апеловала 

је на директора Здравственог центра да се уведе ред и да сви запослени поступају у 

интересу пацијената. 

Председник Скупштине је истакао да предлог одборнице Станковић није могуће 

уврстити у дневни ред, јер град Ужице није оснивач Опште болнице, већ Република 

Србија. 

Предлог одборника Владана Виријевића  да се као тачка дневног реда разматра 

Информација о тренутном стању на Градској плажи као и о радовима на колектору за 

пречишћавање отпадних вода у Турици, није усвојен, јер је 11 одборника гласало 

''за'', 40 одборника је гласало „против“, а 1 одборник је био „уздржан“. 

Предлог одборника Александра Вучићевића да се као тачка дневног реда 

разматра Информација о стању воде у МЗ Стапари, није усвојен, јер је 10 одборника 

гласало ''за'', 39 одборника је гласало „против“, а 1 одборник је био „уздржан“. 

Предлог одборника Драгослава Поњавића да се као тачка дневног реда разматра 

Информација о социјалним картама у граду Ужицу, није усвојен, јер је 11 одборника 

гласало ''за'', 41 одборник је гласао „против“, а 1 одборник је био „уздржан“. 

 

    Скупшина је са 43 гласа „за“ и 1 гласом „против“ усвојила дневни ред у 

целини. 

                    Д Н Е В Н И   Р Е Д    

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“УЖИЦЕ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА ГРАДА 

УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАМБЕНО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА 

КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ-ЈУГ“КРЕМНА, ГРАД УЖИЦЕ 

 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО-СПОРТСКЕ ЗОНЕ У ТУРИЦИ, ГРАД 

УЖИЦЕ 

 

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН УПОТРЕБЕ ДЕЛА ПУТНОГ 

ЗЕМЉИШТА И ТО ДЕЛА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 977 КО НИКОЈЕВИЋИ, 

УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 118 КО НИКОЈЕВИЋИ 

КАО ЈАВНА СВОЈИНА ГРАДА УЖИЦА 

 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦ. 4955 КО УЖИЦЕ-ДАНИЧИЋ 

ДУШАН И ДАНИЧИЋ МИЛОШ 

 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ 

ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У 

УЖИЦУ ПО РАДОМИРУ АНТИЋУ  

 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕДХОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

УПРАВНОМ ОДБОРУ НАРОДНОГ ПОЗОРИША УЖИЦЕ ЗА 

РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА  

 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ПРЕДХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 

 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 

 

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ СЕВОЈНО 

 

                                                            I 

   Председник Скупштине је констатовао да је Кориснички савет јавних служби на 

седници одржаној 9. августа 2021. године разматрао и једногласно прихватио Извештај 

о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2020. годину. 

 Иван Станисављевић, члан Градског већа је детаљно образложио Извештај о 

пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2020. годину као и наредну тачку о давању 
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сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана Ужице“ о расподели 

добити по завршном рачуну за 2020. годину и истакао да је предходну годину ЈКП 

„Градска топлана Ужице“ завршила позитивно и остварила добит преко 20 милиона 

динара. Цена крајњим корисницима није повећавана што значи да је добит која је 

исказана производ рентабилног пословања, минимизирања трошкова и стабилне цене 

енергената на тржишту. Један од проблема предузећа је недостатак радне снаге и 

стросна структура запослених. У протеклој години један радник је преминуо, три 

радника су отишла у пензију, а запослена су четири радника од чега једно лице са 

инвалидитетом и три непосредна извршиоца. Нагласио је да ће се и даље радити на 

подмлађивању кадрова. Образлажући другу тачку дневног реда истакао је да су 

предузећа дужна да оснивачу по Закону о јавним предузећима уплате до 50% добити за 

предходну годину. Став градског руководства је да предузећа послују самостално и 

обнављају свој капитал тако да је договорено са градоначелницом да се у градски буџет 

уплати 1% добити, а да се остало уложи у капитал предузећа, односно у нове 

инвестиције. Истакао је да су завршени радови на цевоводу у улици Марије Маге 

Магазиновић, где је било честих кварова у зимским месецима.  

Одборник Александар Вучићевић је навео да је ЈКП „Градска топлана Ужице“ у 

предходној години остварила нето добит од 20 милиона динара  и да је највећи проблем 

предузећа неплаћена и застарела дуговања. Истакао је да грађани дугују 155 милиона 

динара, правна лица 14 милиона динара, повлашћени корисници 7 милона динара, 

утужени дугују 6,5 милиона динара, а за репрограм се нико није пријавио. Питао је на 

који начин ће се потраживања наплатити нарочито ако се има у виду да обједињена 

наплата по тужбама за 2020. годину није ажурирана и тужбе се редовно не подносе. 

Планом пословања за 2021.  годину за прва три месеца ЈКП „Градска топлана Ужице“ је 

у губитку за 62 милиона динара, а планирано је и подизање кредит за енергенте у 

износу од 55 милиона динара, па се самим тим у грејну сезону улази са дугом од преко 

200 милиона динара. Планирана је и корекција цена у септембру, иако цене енергената 

у свету падају. 

Одборница Бојана Гудурић је истакла говорећи о расподели добити да ће један 

део средстава бити уложен у изградњу нове котларнице на гас у Коштици, односно да 

ће бити извршена конверзија пелета на гас. Поставила је питање када је тачно извршена 

конверзија котларнице у Коштици на пелет и зашто одмах није извршена конверзија на 

гас? 

Одборница Радмила Смиљанић је питала зашто котларнице које користе мазут 

још увек нису преведене на  гас, нарочито ако се има у виду да мазут оштећује здравље 

људи и један је од главних криваца за аеро загађење у Граду? 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да по Закону о јавним предузећима 

је прописано да предузећа остварену добит у износу до 50% враћају у буџет Града, док 

се 1% даје у случају добити за инвестиције. Сматра да се добит ЈКП „Градска топлана 

Ужице“ користи за покривање губитака из ранијег периода. Истакао је да се топловод у 

улици Марије Маге Магазиновић морао финансирати из редовног одржавања. Како 

предузеће оставрује губитак у овој години све је извеснија корекција цена. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да постоје потраживања која 

су стара преко 20 година и да се као таква не могу наплатити. Објаснио је и да преко 

система СОН-а,  ЈП „Стан“ врши утуживања на време, односно да се пре истека рока 

застарелости врше утуживања свих текућих корисника који не плаћају своје обавезе. 

Сматра да други начин не постоји да би се корисници који не измирују редовно своје 

обавезе натерали да измире своја дуговања. Нико се не може натерати да закључи 

репрограм уколико то не жели. Повећање цене грејања није планирано, то је једино 

крајњи циљ уколико не буду могли да се плаћају трошкови. Објаснио је и да се 
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корекција цена врши по одређеној формули, односно у складу са Законом о енергетици, 

на шта утиче цена енергената на домаћем и светском тржишту. Последњу одлуку о 

томе да ли ће доћи до повећања цене грејања даје Градско веће. Први тромесечни 

извештај ЈКП „Градска топлана“ је негативан и то је пракса последњих 30 година, а у 

зимском периоду се узимају кредити за набавку енергената, па се наплата врши током 

целе године. Сматра да ће предузеће и у овој години пословати позитивно. Истакао је 

да је у Коштици урађена котларница на пелет и да су обезбеђена финансијска средства 

да се уради и на гас. Боље је као алтернативу уколико дође до хаварија имати пелет, а 

не мазут као до сада. На мазут се греју још једино корисници који су прикључени на 

котларницу блока „Златибор“ и то је једина котларница у систему ЈКП „Градска 

топлана Ужице“ која нема ни гас ни пелет. Пројекат њене конверзије на гас подржава 

Министарство здравља и Министарство за заштиту животне средине, а Влада 

Републике Србије ће за конверзију обезбедити финансијска средства. Здравствени 

објекти нису у систему ЈКП  „Градска топлана Ужице“, а болница има самостални 

систем грејања. 

Одборница Бојана Гудурић је истакла да је у реду када котларнице могу да 

користе алтернативу између гаса и пелета, али сматра да средства треба прво уложити у 

котларнице које користе мазут, па се тек онда бавити алтернативама. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да питање обједињене наплате није 

ажурирано по тужбама и да треба строжије да се приступи наплати потраживања. 

Славица Ковачевић, финансијски директор ЈКП „Градска топлана Ужице“ је 

истакла да постоје велика потраживања према грађанима, који не плаћају уредно своје 

обавезе. Подсетила је да је СОН основан 2007. године, а да постоји око 90 корисника 

који дугују преко 80 милиона динара. Постоји велики број умрлих лица, нерешених 

правних питања, али и социјалних категорија становништва где је врло тешко 

наплатити потраживања. Док је ЈКП „Градска топлана Ужице“ наплаћивала  

самостално потраживања утуживало се месечном нивоу, а СОН сада утужује два пута 

годишње. СОН даје могућност грађанима и да закључе репрограм, али нема много 

заинтересованих лица за његово закључење. Губитак предузећа је прошле године 

покривен  из нераспоређене добити. Котларница у Коштици је била на угаљ док се није 

појавио пелет, а у том моменту гас до поменутих локација није стигао, док  сада је 

ситуација другачија па котларница у Коштици има услове да се конвертује на пелет.  

Иван Станисављевић, члан Градског већа је истакао да треба радити на томе да 

се грађани што више поштеде нарочито повећања цене грејања, што је у протеклој 

години и био циљ градског руководства. 

Одборник Александар Вучићевић, сматра да треба осмислити другачији начин 

репрограма, јер је 155 милиона динара који није наплаћен огроман новац. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је срамота што  Здравствени центар 

и Општа болница пуно доприносе аеро загађењу. Питала је када је било актуелно 

превођење са мазута на гас зашто то није урађено и у болници, него се и даље користи 

мазут и да ли је икада упућен захтев Републици Србији, да се изврши конверзија на гас 

и да се на тај начин смањи аеро загађење? 

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је истакао да Здравствени 

центар пре свега доприноси очувању здравља људи, на чему му је руководство града 

неизмерно захвално и да је пројекат реконструкције Здравственог центра завршен и да 

је прошао ревизорну комисију. Само улагање у Здравствени центар се мери десетинама 

милиона евра, а самом реконструкцијом предвиђено је избацивање мазута и увођење 

гаса и струје. Сматра да ће у наредних пар година град Ужице имати један од 

најсавременијих Здравствених центара.  
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Одборник Аврам Илић је истакао да се доста чека на утужење за ненаплаћена 

потраживања и да проблем са наплатом потраживања има не само ЈКП „Градска 

топлана Ужице“, већ и друга предузећа. Сматра да треба пронаћи модел како би 

наплата потраживања била ефикаснија. Предложио је да се за следећу седницу дају 

одређени предлози како би се проблем са наплатом потраживања решио што боље и у 

што краћем року.  

Одборник Владан Виријевић је поставио питање зашто град Ужице плаћа 

најскупљу цену гаса у округу и региону? Сматра да руководство града треба да 

предузме све што је потребно, како би цена гаса у Граду била мања, односно на нивоу 

онога што плаћају остали градови и општине. Један од проблема је и мерење потрошње 

и питао је да ли постоји начин да се ово питање поспеши и да грађани добију 

калолиметре за мерење утрошка гаса, како би месечне рачуне плаћали по утрошку, а не 

свих 12 месеци у години? 

Славица Ковачевић, финансијски директор ЈКП „Градска топлана Ужице“ је 

истакла да се цена гаса мења сваки месец и да је тачно да је Град до пре пар година 

имао најскупљи гас, али се ситуација у последњој грејној сезони променила, па је цена 

смањена за неких 10 до 15 динара по кубном метру. На тржишту гаса дошло је до пада 

цене, па је и гас јефтинији за 15 динара и то је један од разлога зашто је предузеће 

остварило добит. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је још једном подсетио да је ЈКП 

„Градска топлана Ужице“ остварила добит од 20 милиона динара и сматра да сва 

потраживања треба наплатити. Објаснио је да је ЈКП „Градска топлана Ужице“ пре 

десетак година донела одлуку да се уведу калолиметри у стамбене заједнице. Међутим 

одлуку о томе доносе стамбене заједнице, односно већина станара мора да прихвати 

уградњу калолиметара. Постоје зграде које нису енергетски ефикасне и због тога имају 

веће рачуне. Сматра и да предузеће не наплаћује потрошњу грејања више него што 

треба и да би у старим зградама где није урађена изолација са увођењем калолиметра 

грађани плаћали већу цену грејања него што је сада случај. 

Одборник Аврам Илић је истакао да није говорио о добити предузећа, већ о 

ненаплаћеним потраживањима која износе 200 милиона динара и сматра да би 

предузеће боље радило када би се потраживања наплаћивала у догледно време.  

Одборник Владан Виријевић сматра да потрошња гаса не може да буде иста ако 

има калолиметра и ако нема. Без очитавања грађани плаћају грејање за период у ком 

грејање ради, а уз калолиметре када грађани искључе грејање, јер нису одређени 

временски период ту, грејање неће плаћати, па ће самим тим и утрошак енергента бити 

мањи, као што ће и рачуни бити мањи. Сматра да уз одређене субвенције које би Град 

дао за уградњу калолиметра ниједна стамбена јединица не би одбила уградњу истих. 

Рекао је да у Граду има доста старих зграда, али да овај проблем може да се реши кроз 

спровођење мера енергетске ефикасности. Истакао је да се цена гаса смањила на 

тржишту и да је самим тим логично и да је а.д. „Ужице гас“ смањио цену поменутог 

енергента. Резултат смањења цене гаса није то што је градско руководство направило 

неки компромис са а.д. „Ужице гас“, него због тога што је пала цена гаса на тржишту. 

Истакао је и да без обзира на смањење град Ужице плаћа најскупљи гас у окружењу и 

региону и то из разлога што Град има приватног дистрибутера који сам креира цену. 

Иван Станисављевић, члан Градског већа је поновио да стамбене заједнице могу 

уколико желе да пређу на калолиметре само је потребно да захтев поднесу Градској 

управи. Како су зграде старе и нису енергетски ефикасне истакао је да ће калолиметар 

показивати много веће рачуне него што грађани сада плаћају. Истакао је и позвао све 

стамбене заједнице које желе да уведу калолиметар да се обрате ЈКП „Градска топлана 
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Ужице“, а подсетио је да је било зграда које су тражиле да се прикључе на калолиметар 

па су касније тражиле да се то откаже. 

  

 Скупштина је са 43 гласа „за“ и 12 гласова „против“ усвојила Предлог одлуке 

о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2020. 

годину. 

  

II 

Скупштина је са 43 гласа „за“ и 12 гласова „против“ усвојила Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана Ужице“ 

Ужице о расподели добити по завршном рачуну за 2020. годину. 

 

 

III 

Председник Скупштине је констатовао да је на Предлог одлуке о преносу права 

јавне својине са града Ужица у јавну својину Републике Србије достављен Амандман 

Градског већа који је постао саставни део Предлога одлуке. 

Предраг Милутиновић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско-правне послове је детаљно образложио Предлог одлуке о преносу права 

јавне својине са града Ужица у јавну својину Републике Србије и објаснио да до 

преноса права својине долази зарад изградње будуће обилазнице око Ужица. 

Закључком Владе Републике Србије пројекат обилазнице се препознаје као пројекат од 

посебног значаја, а на основу Закона о планирању и изградњи земљиште се може 

отуђити без накнаде када се ради о пројектима којима се унапређује локални економски 

развој. На основу Закона о јавној својини одлучивање о располагању доноси орган 

локалне самоуправе који је одређен Статутом, што је у конкретном случају реч о 

Скупштини града Ужица.  

Одборник Владан Виријевић је истакао да је председник Скупштине прекршио 

члан 63. Пословника, који гласи да Скупштина града може у току седнице без расправе 

одлучити да се више сродних тачака споје, а да се о свакој тачки одлучује појединачно 

на предлог председника Скупштине, одборника и Градског већа. О самом предлогу 

Скупштина се изјашњава гласањем. Истакао је да се Скупштина није изјашњавала о 

предлогу да се прва и друга тачка споје. Такође, је и Градски већник који је образлагао 

прву тачку дневног реда уједно образложио и другу и да је самим тим ускраћено право 

одборника да дискутују о другој тачки дневног реда. 

Председник Скупштине се извинуо Скупштини и грађанима што је прекршио 

Пословник, али је истакао да са представницима одборничких група постоји начелан 

договор да када се ради о истом предузећу може да се расправља у оквиру једне тачке. 

Сматра да никоме није нанесена штета, нити је ускраћена могућност да расправља о 

појединим темама.  

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је оштећена, јер после њене приче о 

Здравственом центру и аеро загађењу се јавио заменик градоначелнице који је истакао 

своју захвалност медицинским радницима и његов говор ни једног тренутка није био 

прекинут. Истакла је да ако је неко захвалан колегама онда је то она као здравствени 
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радник и као неко ко је са колегама радио 40 година. Сматра да Председник Скупштине 

не реагује на некоректно понашање. 

Председник Скупштине је на излагање одборнице Смиљанић истакао да јој је 

дозволио да изнесе свој став иако такву могућност није имала. 

Одборник Аврам Илић је истакао да ће Здрава Србија подржати изградњу 

обилазнице, јер се на то дуго чекало. О пројекту се говорило још за време Владе 

Војислава Коштунице, али да ништа није урађено. Нада се да ће се овај пут кренути у 

реализацију пројеката и да ће се тешки саобраћај изместити из Града Ужица. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да пројекат није почео да се ради за 

време мандата Војислава Коштунице, већ да је тај пројекат почет пре 30 година. Ова 

тачка дневног реда о преносу права власништва над парцелама се доноси сада зато што 

Град своју обавезу, када је ушао у пројекат, није испунио. Обавеза Зорана Вујовића је 

била да реши имовинско правне односе и исплати власнике на потезу обилазнице. У 

том периоду су урађене бетонске позиде у правцу према Волујцу. После састанка са 

ресорним министарством код градоначелнице појавиле су се информације да су 

финансијска средства обезбеђена после 30 година са чим се није сложио, јер сматра да 

је то наставак једног пројекта на чији темпо остваривања Град није могао да утиче, јер 

га и не финансира. Одборничка група СПС је увек инсистирала код надлежних 

министарстава да се настави изградња обилазнице. За време Владе Војислава 

Коштунице, када је ресорни министар био Велимир Илић радови су настављени, а онда 

је 2007.године наступила пауза у изградњи, јер су почели радови на каменолому у 

Сурдуку и требало је изградити прикључак са магистралног пута према Златибору. 

Радови су настављени све до 2008. године када је мандат преузео министар Милутин 

Мркоњић и када су средства за то била обезбеђена у Министарству инфраструктуре. 

Као тадашњи председник Скупштине и сам се интересовао каква је судбина радова и 

објаснио је да се са радовима стало када је укинута позиција за изградњу обилазнице у 

Министарству и пренета на Национални инвестициони план. У међувремену 

Регионална развојна агенција је 2011. године обезбедила донацију из међународних 

извора да се уради пројекат изградње тунела испод Кадињаче, што је био и један од 

услова да се обилазница изгради и да има своју сврху. Истакао је да ће одборничка 

група СПС-ЈС овај капитални пројекат  подржати. 

Одброрник Филип Баралић је навео да је реч о проблему који годинама уназад 

оптерећује грађане града Ужица и да му је драго што се за време мандата ове 

Скупштине дошло на корак до реализације пројекта. Добри путеви су окосница развоја 

друштва и уопште Града. Нови путеви отварају нове инвестиције, нова радна места, 

што свакако доприноси да млади људи остају у Граду, а не да сви иду за Београд. Са 

изградњом обилазнице доста ће се решити и питање аеро загађења у Граду, јер ће се 

транзитни саобраћај изместити, што ће и смањити емисију штетних гасова, као што ће 

се смањити и гужве на раскрсници код Прве Основне школе „Краљ Петар II“, а и 

смањење буке у Коштици и на Теразијама. 

Одборница Мирјана Млађеновић је истакла да јој је част што може да гласа за 

одлуку која ће да у Граду реши вишедеценијски проблем. Само измештање тешког 

саобраћаја је од великог значаја пре свега због безбедности деце у саобраћају. Сматра 

да ово не би било остварено да Град нема подршку Владе Републике Србије и 
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председника Александра Вучића, који пружа несебичну подршку Граду и који је 

обезбедио средства у износу од 25 милиона за изградњу обилазнице. Планиран је и 

пројекат реконструкције Здравственог центра, који такође утиче на повећање квалитета 

живота, а који је омогућен захваљујући мукотрпном раду градоначелнице, али и свих 

осталих. 

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је истакла да je предметна 

Одлука од епохалног значаја за Град и грађане Ужица. Пројекат ће се реализовати 

почетком октобра, чиме се решава вишедеценијско питање које утиче на квалитет 

живљења у Граду. Нада се да ће управо због тога сви одборници подржати Пројекат. 

Измештањем саобраћаја у правцу Бајине Баште и Републике Српске значајно ће се 

смањити загађеност ваздуха у Граду. Заједно са досадашњим мерама енергетске 

ефикасности које дају добре резултате као што су гасовод, гасификација, пошумљавање 

и са изградњом обилазнице грађани Ужица ће дисати много чистији ваздух. Сем тога 

решиће се питање гужве у самом центру града и тешки саобраћај више неће пролазити 

поред Прве Основне школе „Краљ Петар II“ и нећемо се више страховати за безбедност 

деце. Реч је о пројекту који је захтеван како финансијски, тако и технички и истакла је 

да је у праву одборник Марјановић када каже да се са реализацијом почело још пре 30 

године, али није било довољно средстава или довољно воље да се овај пројекат заврши 

током предходних година. Сан који Ужичани сањају 30 година постаје стварност. 

Захвалила се Влади Републике Србије и председнику Александру Вучићу, али и свим 

сарадницима који су дали свој допринос да би се пројекат реализовао. Поред овог 

стратешки важног пројекта на домак Ужица долази и ауто пут, а онда и наставак 

деонице Пожега-Котроман, Пожега-Бољари. Поред тога Град ће имати и 

најсавременији Здравствени центар, тако да Ужице постаје центар региона. Техничка 

документација за Здравствени центар је при крају, тако да се почетак радова на 

реконструкцији и доградњи Опште болнице очекује крајем ове, односно почетком 

следеће године. Поносна је што ће у Граду бити реализована инвестиција од 25 

милиона еура и поручила је да Ужице више није град који спава, већ варош која се 

пробудила и храбро иде напред. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да је Град од министарства и тадашњег 

Националног инвестиционог плана имао подршку, односно није био запостављен, па су 

и добијена средства за неке друге намене и то за базен, вртић на Пори, спортску халу у 

Крчагову. 

Одборник Аврам Илић је истакао да одборник Марјановић није изашао да 

објасни своје излагање, сви би били под утиском да је обилазница кренула да се ради за 

време мандата Велимира Илића, а да је до застоја дошло за време мандата Милутина 

Мркоњића. Сложио се са градоначелницом да Ужице више није град који спава што је 

био случај за време мандата Тихомира Петковића. Сматра да се дуго чекало са 

реализацијом појединих пројеката, али му је драго што је дошао тренутак да се коначно 

реализују. 

Скупштина је са 55 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о преносу права јавне 

својине града Ужица у јавну својине Републике Србије. 
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IV 

Предраг Милутиновић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању изради Плана 

детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске баре-Југ“ Кремна, 

град Ужице и истакао да би се на основу Одлуке приступило изради плана детаљне 

регулације комплекса Калуђерске баре, а планом би биле обухваћене катастарске 

парцеле број 1/37, 1/38 и 9846/1 КО Кремна. Плански основ за израду плана је 

Просторни план посебних намена Парка природе Шарган-Мокра гора. Циљ израде 

плана је стварање урбанистичко-техничких услова, издавања локацијских услова, 

издавање грађевинских дозвола и изградњу стамбено туристичког комплекса. 

Финансијер плана је „Home vision“ д.о.о. Бајина Башта. Рок за израду плана је 120 дана. 

Одборник Неђо Јовановић је истакао да ће одборничка група СПС - ЈС подржати 

Предлог одлуке, нарочито јер је реч о пројекту који је од несумљивог значаја за град 

Ужице и све грађане. Одлуку треба усвојити, јер за то постоје законски услови. Навео је 

да су на потезу Калуђерске баре-Југ Кремна-град Ужице издаване информације о 

локацији са локацијским условима и да су поједини инвеститори уложили одређена 

средства, па га је интересовало да ли ће се инвеститорима та новчана средства признати 

и да ли ће они морати поново да поднесу захтев за издавање информације о локацији и 

локацијским условима? Питао је и о којој врсти земљишта је реч, односно да ли је реч о 

градском грађевинском земљишту  и да ли се мења његова намена, као и да ли ће 

информације о локацији које су издате, а нису могле да добију правни епилог остати на 

правној снази? Реч је о питањима чији одговор не може дати План, али су свакако 

питања која следе после његовог усвајања. Истакао је да све што је навео у излагању су 

добронамерне сугестије, да би се о одређеним питањима на време размишљало. Сматра 

да Предлог треба подржати, јер се ради о усклађивању потреба инвеститора у односу на 

инвестиције које су планиране, а неке од њих су и заживеле у обухвату плана. 

Одборник Аврам Илић је истакао да ће Здрава Србија подржати Предлог и да му 

је драго што Скупштина града подржава изградњу туристичких комплекса и 

проширивање смештајних капацитета. Нада се да је питање отпадних вода Планом 

регулисано, да су све законске норме испоштоване и да отпадне воде неће завршавати у 

језеру Врутци. 

Одборник Владан Виријевић је истакао да му је изузетно драго што ће се 

коначно почети са улагањем у Тару, јер је реч о главном туристичком потенцијалу 

града Ужица. Сматра да по узору на Чајетину и Златибор и са њима у сарадњи од Таре 

може да се направи туристички комплекс који ће бити један од водећих у Србији. У 

туризам и самим тим планину Тару треба улагати, јер ће од тога бенефит имати и град 

Ужице. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да пројекат подржава, али са 

задршком. Изградњом индустријске зоне на Белој Земљи одсечена је четинарска шума 

и направљено клизиште, као што је и на земљишту које је дато депонији када је 

одсечена листопадна шума направљено клизиште. Похвалила је добро управљање 

Бајине Баште која не дозвољава прекомерну сечу шуме, него само онолико колико је 

потребно. Истакла је да је предходна власт израдила пројекат за решавање питања 

течног отпада. Пројекат је требало платити 500 хиљада динара, што је Бајина Башта 
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испоштовала, а ужичка власт није. Нада се да за питање течног отпада постоји решење, 

да постоје колектори, комплетна апаратура за пречишћавање и да се природи враћа 

техничка вода. Сматра да треба да се обезбеде средства за изградњу пута преко 

Калуђерских бара до Кадињаче, да би се скратио пут до Таре и да би становници 

Ужица када наступи температурна инверзија могли да проводе викенде на планини. 

Одборник Неђо Јовановић се позвао на повреду члана 71. Пословника, јер је 

неколико пута дискутовано о питањима која не могу да се вежу за тачку дневног реда. 

Било је прича о аеро загађењу што није у складу са тачком о којој се тренутно 

расправља. Навео је да се у образложењу Предлога наводи да је обухват плана 25 

хектара, а у самом тексту предлога да обухват износи 30 хектара, па га је интересовало 

колики ће тачно бити обухват? Замолио је да одборници буду коректни у свом 

обраћању и да не стварају непотребан ривалитет између Чајетине и града Ужица. Град 

Ужице има своју перспективу за развој и треба је искористити.  

Председник Скупштине се захвалио одборнику Јовановићу што га је упозорио 

на кршење Пословника и истакао је да ће почети децидно да га се придржава. 

Осетљивији је када су у питању еколошке теме и заштита животне средине, па због тога 

дозволи да се мало одлута од дневног реда, али се нада да то нико неће замерити. 

Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице се захвалио колегама на доброј 

дискусији, јер све то води у правцу доношења концизног решења и доношење Одлуке 

концензусом. Сваки плански акт који Градско веће предлаже Скупштини града на 

усвајање урађен је у складу са законима. План Калуђерске баре-Југ Кремна је мањи 

комплекс који обухвата површину од 3 хектара. Дуго се причало и дискутовало око 

просторног плана Шарган-Мокра Гора, као и о проблемима који су настали његовим 

усвајањем и навео је да су сви укључујући и градоначелницу укључени у решавање 

проблема. Објаснио је да су и планирани састанци са ресорним министарствима и 

сматра да ће мишљења и тумачења самог Плана бити позитивна. План обухвата 

релативно малу површину од 3,5 хектара, а у току саме израде Планског акта 

дозвољена је промена површине у мањој мери до 10%. На наредној седници на дневном 

реду ће се вероватно наћи и Одлука о доношењу плана, а можда и План детаљне 

регулације за Калуђерске баре. Планови детаљне регулације подразумевају и заштиту 

животне средине у максималном обиму, а постоји и обавеза прибављања мишљења 

Завода за заштиту природе Србије. Посебна пажња ће се обратити на отпадне воде и 

како нема изграђене канализационе мреже, градиће се колектор за пречишћавање 

отпадних вода. Навео је да град Ужице са општином Чајетина и њиховим руководством 

има веома добру сарадњу. Просторни план Шарган-Мокра Гора је предвидео зелене 

површине, неће бити непотребне сече стабала, а радиће се и на засаду нових.  

Одборник Неђо Јовановић је истакао да план обухвата површину од 30.204м2, 

односно 30 хектара, а не као што се говори само 3 хектара, док у образложењу стоји 

25000м2. Сматра да текст одлуке мора бити прецизан, да би одборници тачно знали за 

шта гласају. 

Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице је објаснио да један хектар има 10 

хиљада квадрата, а да је 30 хиљада квадрата 3 хектара, односно цифра од 30.204м2 

износи 3 хектара 0,2 ара и 0,4м2. Тако да нигде око површине у плану није погрешено. 

У образложењу стоји 25000м2, а то је 2,5 хектара и објаснио да ће се коначна површина 
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Плана детаљне регулације утврдити израдом Плана и усвојити на Комисији, стим да 

одступања могу да буду до 10%. 

Одборница Радмила Смиљанић се нада да ће се спречити све будуће невоље са 

језером Врутци, а већ се може десити да постоји огроман проблем са цијано 

бактеријама. На Калуђерске баре је доведена вода се Митровца, а како на Сушичка 

врела не може да се рачуна, сматра да приликом изградње комплекса, треба да се 

размишља о увођењу неке алтернативе, којима би се омогућило да грађани Ужица 

имају воде. 

Скупштина је са  55 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању 

изради плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске баре-

Југ Кремна“, град Ужице. 

V 

Предраг Милутиновић, в.д.начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове је детаљно образложио Предлог одлуке о приступању 

изради Плана детаљне регулације Комерцијално-спортске зоне у Турици, град Ужице и 

истакао да је циљ израде плана привођење предметног простора планираним наменама 

утврђеним у Плану генералне регулације Турица на простору између Железничког 

моста, пруге Београд-Бар, реке Ђетиње и старог железничког моста. Град Ужице је 

закључио споразум са водопривредним предузећем „Србија воде“ и труди се да 

обезбеди плански основ за реализацију радова који се односе на токове великих вода. 

Финансијска средства за израду Плана обезбедиће се из буџета града Ужица. Носилац 

плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, док је рок 

за израду плана девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке. 

Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице је подсетио одборнике да је 

Скупштина града на претходној седници усвојила измене и допуне Плана генералне 

регулације Турица, где је и предвиђен и Предлог одлуке о коме се данас расправља. 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове је у најкраћем 

могућем року припремила Одлуку, а основ за њену израду је Споразум који је 

градоначелница потписала са водопривредним предузећем „Србија воде“. Израда самог 

плана је доста комплексна, тако да ће пуно сарадника морати да учествује у његовој 

изради. Израда плана је поверена ЈП „Ужице развој“, а усвајање плана се очекује крајем 

лета наредне године. Приступиће се и заштити вода саме Турице у површини од 18 

хектара.   

Скупштина је са 51 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању изради 

плана детаљне регулације комерцијално-спортске зоне у Турици, град Ужице. 

                                                                     

VI 

 Предраг Милутиновић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове је образложио Предлог решења о стављању ван употребе 

дела путног земљишта и то дела кат. парцеле број 977 КО Никојевићи, уписане у лист 

непокретности број 118 КО Никојевићи као јавна својина града Ужица и истакао да би 

утврдили пројекат парцелизације катастарских парцела 977 КО Никојевићи, формирана 

је грађевинска парцела као парцела подстанице за водовод Змајевац. Решењем је 

предвиђено да део кат.парцеле 977 КО Никојевићи представља некатегорисани пут у 
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површини од 25м2 и да се стави ван употребе. Прибављено је мишљење ЈП „Ужице 

развој“ као управљача некатегорисаних путева и њихово мишљење је да се тај део не 

користи као некатегорисани пут, што је и услов за доношење решења. Одељење за 

легализацију је донело Решење да се подстаница може озаконити уз услов да се тај део 

стави ван употребе што се тиче коришћења за пут.  

 Одборник Драгослав Поњавић је питао где се тачно налази поменута катастарска 

парцела, односно у ком делу села Никојевићи и да ли је ово питање разматрао Савет 

месне заједнице? 

 Предраг Милутиновић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове је истакао да је Месна заједница упозната са Предлогом 

решења и да је она поднела захтев да се објекат легализује. Реч је о кат. парцелама 977 

и 978 КО Никојевићи, на којима се и налази и подстаница водовод Змајевац, а узеће се 

површина у износу од 25м2.  

 Владимир Синђелић, члан Градског већа је истакао да је то подстаница у 

Никојевићима за коју је одборник Поњавић неколико пута постављао питања када ће се 

то питање решити и увек је добијао исти одговор да ће се решити када се уради 

препарцелизација, што је и урађено и креће се у поступак озакоњења подстанице. 

Скупштина је са 56 гласова „за“ усвојила Предлог решења о стављању ван 

употребе дела путног земљишта и то дела кат.парцеле 977 КО Никојевићи, уписане у 

лист непокретности број 118 КО Никојевићи као јавна својина града Ужица. 

 

VII 

 Предраг Милутиновић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о отуђењу непокретности у 

јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени дела кат.парцеле 

4955 КО Ужице- Даничић Душан и Даничић Милош и истакао да је реч о површини од 

61м2. Парцела се налази у својини града Ужица. Мишљење је дало Одељење за планове 

да се тај део налази у обухвату ГУП-а, а Пореска управа је дала процену цене 

непокретности и износи 2.544,93 динара по м2. Прибављено је и мишљење Градског 

правобраниоца и испуњени су сви законску услови за легализацију објекта Даничић 

Душана и Даничић Милоша. 

Скупштина је са 56 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу 

непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени 

дела кат.парцеле 4955 КО Ужице-Даничић Душан и Даничић Милош. 

 

VIII 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о измени 

одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 

друго правно или физичко лице и истакао да се измене односе на члан 6. у коме је по 

одлуци из 2018. године дефинисано да месечни износ накнаде који ће бити финансиран 

из буџета града Ужица за трошкове боравка деце у приватним предшколским 

установама може износити до 50%. Предлаже се да се то промени и да град Ужице 

плаћа месечни износ накнаде до 70%. Наиме 100 деце у Граду се налази у обухвату 

Предшколске установе, а приватна Предшколска установа има капацитет да прими 40 
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деце. Чињеница је да се ове године на листи чекања налази око 300 деце и поред 

изградње вртића на Пори, проширивањем капацитета на Белој земљи и Севојну. 

Стратешка ствар градског руководства је изградња још једног вртића, где би се 

створили услови за прихват око 200 деце. Прихватање предлога је да се охрабри 

приватна иницијатива, да се да подршка родитељима који партиципирају, као што је то 

случај и у Предшколској установи са 5.000 динара. 

Скупштина је са 55 гласова „за“усвојила Предлог одлуке о измени Одлуке о 

накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице. 

                                                            IX 

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је образложила Предлог одлуке 

о давању назива градском стадиону у Ужицу по Радомиру Антићу и истакла да су граду 

Ужицу упућене три иницијативе и то од Спортског савеза Ужица, Фудбалског клуба 

„Слобода“ и заједничке иницијативе Атлетског клуба „Младост“, АСК „Веснић“ и АСК 

особа са инвалидитетом да се Градски стадион у Ужицу назове по Радомиру Антићу. 

Навела је да је Радомир Антић рођен 22. новембра 1948. године, а преминуо 6. априла 

2020. године. Професионалну каријеру је почео у ФК „Слобода“ у којој је провео 

четири сезоне и постигао осам голова. Из ФК „Слобода“ прелази у ФК „Партизан“ у 

коме почиње и своју тренерску каријеру. Једини је тренер који је тренирао ФК „Реал 

Мадрид“, ФК „Барселона“ и ФК „Атлетико Мадрид“. Био је селектор фудбалске 

репрезентације Србије од 2008. године до 2010. године. Радомир Антић је увек волео и 

подржавао град Ужице, тако да је љубав између њега и Града аксиом. Пре одржавања 

седнице Скупштине стигла је и сагласност од сина покојног Радомира Антића Душана 

Антића да се градски стадион назове по његовом оцу.  

Одборник Микица Веснић је нагласио да је Радомир Антић више деценија 

проглашаван за једног од топ пет тренера, што је велика ствар у свету фудбала. Истакао 

је да никада није заборавио град Ужице што је и доказао више пута кроз разне донације 

и помоћи Граду. Такође је један од иницијатора да се Градски стадион у Ужицу 

реновира. Жао му је што стадион по њему није раније добио назив. 

Одборница Весна Петрић је истакла да су изграђене хале у Крчагову и Севојну 

које ће бити предате на управљање и коришћење младим људима и то како 

професионалним спортистима, тако и аматерима и рекреативцима. Говорећи о 

Радомиру Антићу навела је да је типичан пример како из једне мале средине може да се 

дође до светских висина. Водио је три најпознатија шпанска фудбалска тима, као и 

репрезентацију Србије у фудбалу. Никада није заборавио Ужице, а колика је била 

његова љубав према родном Граду, говори и чињеница да му је последња жеља била да 

буде сахрањен на гробљу на Доварју. Сматра да је јако битно подржати Одлуку и да 

стадион понесе име Радомира Антића, јер ће и будуће генерације увидети да неке 

ствари могу постићи, чак иако долазе из малих средина. Град је дао још много 

успешних спортиста као што су Немања Видић, Србо Стаменковић, Весна Читаковић, 

бронзане девојке Мирковић и Алексић, али и параолимпијце.  

Скупштина је са 55 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о давању назива 

Градском стадиону у Ужицу по Радомиру Антићу. 
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Председник Скупштине се још једном захвалио Радомиру Антићу за све што је 

учинио за град Ужице. 

                  X 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о давању 

предходне сагласности Управном одбору Народног позоришта Ужице за расписивање 

јавног конкурса за директора Народног позоришта и истакла да је по Закону о култури 

прописано да Управни одбор установе расписује јавни конкурс за избор директора 

најкасније у року од 60 дана пре него што актуелном директору истекне мандат. 

Изменом Закона о култури прописана је нова обавеза Управног одбора да поднесе 

захтев за добијање претходне сагласности од стране оснивача. Градско веће је пре него 

што је утврдило Предлог решења о давању сагласности, утврдило да је текст конкурса 

урађен у складу са Законом о култури и Статутом Народног позоришта и предлаже 

Скупштини да да предходну сагласност. 

Скупштина је са 43 гласова „за“ и 3 „уздржана“ гласа усвојила Предлог 

одлуке о давању предходне сагласности Управном одбору Народног позоришта Ужице 

за расписивање јавног конкурса за директора Народног позоришта. 

 

         XI 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

поступку добијања предходне сагласности за расписивање јавног конкурса за 

директора установа и објаснила су предходна и ова тачка повезане и да се надлежности 

Скупштине везане за избор директора не мењају. Убудуће, у име Скупштине града, 

Градско веће, ради веће ефикасности поступк ће давати претходну сагласност 

Управним одборима устанива на расписивање конкурса за директора.  

Скупштина је са 44 гласа „за“ и 2 „уздржана“ гласа усвојила Предлог одлуке 

о поступку добијања предходне сагласности за расписивање јавног конкурса за 

директора установа. 

                                                         XII 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

именовању Савета за родну равноправност и истакла да је дошло до измене Закона о 

родној равноправности, који налаже да свака јединица локалне самоуправе оснује 

Савет и Комисију за родну равноправност. Комисију ће чинити представници 

одборника, а Савет именована или постављена лица, представници установа, органа и 

организација, који се баве родном равноправношћу. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је Закон о родној равноправности 

усвојен према правилима западних сила које су окупаторске.  

Председник Скупштине је упозорио одборницу Смиљанић да не користи 

термине попут „окупаторске“, јер нису примерене Скупштини. Истакао је да мора да 

брани достојанство Скупштине као и да неће дозволити било какво етикетирање и 

замолио је одборницу да прича о тачки дневног реда. 

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да као одборник и слободна личност 

има право да каже да НАТО поред војних и безбедносних питања решава и питање 

родне равноправности и LGBT популације. Навела је да према плановима западних 

сила, треба радити на томе да родна равноправност уђе у школе, а и самим Законом у 

члану 37. је прописано да се приликом доношења планова и програма наставе и учења 

морају укључити ставови о родној равноправности. Сваки ученик мора да се укључи у 

програме који су везани за родну равноправност, да би се превазишле традиционалне 
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предрасуде и стереотипи. Истакла да имамо категорију пола која је дефинисана 

рођењем. Постоји и дефиниција рода која је дефинисана у глави, а сада треба да се 

наметне да деца одлучују ког рода ће бити. Родитељи траже да се очува породична 

традиција у васпитању и да Град не дозволи увођење нечег новог што не припада 

српском националном бићу. Родитељи су против тога да се из наставног програма 

избацују програми који су битни за национално биће, за родољубље и патриотизам и да 

се не ради по европском програму. Како је обавештена у европском програму пета 

тачка се односи на родну равноправност, док је десета тачка педофилија, инцест, 

зоофилија.  

Председник Скупштине је замолио одборницу Смиљанић да не прича о инцесту 

и педофилији, јер ну у самом Закону о родној равноправности се о томе не говори а ни 

у тачки дневног реда.  

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је навела оно што су јој родитељи 

деце која иду у школу говорили и да су они става да њихову децу не треба да уче о 

родној равноправности. Пошто се родна равноправност финансира из буџета Града, 

сматра да не треба да се деси као што је био случај у Италији да деци у трећем разреду 

основне школе презентују филм о хомосексуалцима.  

Председник Скупштине је истакао да не спори да одборница Смиљанић прича о 

ономе што су јој грађани рекли и да преноси њихову забринутост, али се о ономе што 

прича не може расправљати у оквиру тачке дневног реда. 

Одборник Иван Гујаничић је замолио председника Скупштине да му дозволи да 

пита одборницу Смиљанић који то члан Закона о родној равноправности подстиче 

зоофилију и педофилију? 

Председник Скупштине је истакао да данашња тачка седнице Скупштине није 

расправљање о Закону о родној равноправности, јер локална Скупштина не усваја 

законе, него Народна Скупштина Републике Србије. 

Скупштина је са 47 гласова „за“ и 1 гласом „против“ усвојила Предлог 

Одлуке о именовању Савета за родну равноправност града Ужица. 

                                                XIII 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

именовању комисије за родну равноправност града Ужица и предложила да се у 

Комисију за родну равноправност именују и то за председницу одборница Наталија 

Василић, затим Бранка Будимир, Радиша Марјановић, Иван Гујаничић који су раније 

били у Савету, а поред њих и Мирјана Млађеновић, Филип Баралић и Марија 

Благојевић. 

Одборница Бранка Будимир је истакла да је прочитала Закон о родној 

равноправности и да га је схватила на другачији начин у односу на неке одборнике. 

Објаснила је да родна равноправност не подразумева само једнакост жена и мушкараца, 

већ да има много дубљих проблема. Један од основних проблема је економски положај 

жена и према подацима већа је незапосленост жена него мушкараца. Нада се да ће 

садашње руководство на челу са градоначелницом доста урадити на пољу економског 

оснаживања жена. Један од највећих проблема је насиље према женама и деци које је у 

последње време у порасту. Поред тога један  од проблема је учешће жена у руковођењу 

и доношењу одлука, мада је на том пољу у Граду доста урађено, јер жена представља и 

налази се на челу Града, од девет чланова Градског већа једна је жена, а у градским 

управама за начелника имамо једну жену и четири мушкарца, док од седам директора 

јавних предузећа само је једна жена. Прва седница Савета за родну равноправност је 

одржана 31. марта 2021. године и за кратак временски период формирана је женска 

одборничка мрежа. Сматра да је са женом на челу у Граду доста урађено и пуно је 
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средстава до сада добијено, а реализоваће се и обилазница око града Ужица и 

реконструкција Здравственог центра. 

Председник Скупштине је упознао одборнике са чланом 64. Пословника и 

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

са радом, с обзиром да је остала још једна тачка дневног реда. 

Скупштина је предлог усвојила са 51 гласом „за“ и 1 гласом „против“. 

Одборница Наталија Василић се захвалила предходним члановима Савета за 

родну равноправност. Истакла је да је град Ужице познат по томе да је доста урадио по 

питању родне равноправности. Формирана је женска одборничка мрежа, а нада се да је 

следећи корак формирање женске куће. Интересовала је који су то грађани и родитељи 

који се обраћају одборници Смиљанић, јер она на рад Савета никада није добијала било 

какве примедбе. Захваљујући раду Савета уведен је и СОС телефон где се јављају све 

жртве насиља. Нада се да ће и Комисија и Савет  у будуће још боље да раде. 

Скупштина је са 51 гласом „за“ и 1 гласом „против“ усвојила Предлог одлуке 

о именовању Комисије за родну равноправност града Ужица. 

 

                XIV 

Ратко Трмчић, члан Градског већа је образложио Предлог решења о разрешењу 

и именовању једног члана школског одбора Основне школе „Алекса Дејовић“ Севојно 

и предложио да се разреши досадашњи члан школског одбора Бојана Митровић, а да се 

за новог члана Школског одбора именује Драгица Маричић. 

Скупштина је са 42 гласа „за“ усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању једног члана школског одбора Основне школе „Алекса Дејовић“ Севојно. 

 

Милан Курлагић, заменик председника Скупштине је обавестио одборнике да 

подноси оставку на место одборника, па самим тим и на функцију заменика 

председника Скупштине. Истакао је да оставку подноси из професионалних разлога, 

захвалио се на досадашњој сарадњи и изразио наду да ће и у будућности Скупштина 

наставити са ефикасним радом. 

Председник Скупштине је констатовао да је одборнику Милану Курлагићу 

престао мандат одборника као и функција заменика председника Скупштине. 

 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

Одборник Аврам Илић је поставио питање када ће бити санирана рупа у Улици 

Браће Чолића у Севојну која се налази на сред раскрснице посебно имајући у виду да су 

радови на поменутој улици завршени пре два месеца? 

 

Одборник Драгослав Поњавић је поставио два одборничка питања: 

 

1. Да ли је пројекат за водовод Змајевац завршен и када може да се пројекат добије 

да би се видело колико су износили радови по позицијама? 

2. Колико је коштао водовод у МЗ Кремна, односно колико је стредстава у водовод 

уложио Град, а колико мештани месне заједнице?  
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Одборник Бране Јанковић је поставио два одборничка питања: 

1. Када ће се из објекта у Равнима, који је у власништву града Ужица иселити 

Драгош Тодоровић који шест година не плаћа закупнину и зашто није 

спроведено решење о исељењу које је донео предходни градоначелник? 

2. Када ће се решити питање водоснабдевања у МЗ Равни, јер из Сирогојна им 

искључују воду, па не добијају 300 кубика воде дневно него само 100 кубика на 

сто домаћинстава, а исто се дешава у МЗ Никојевићима и Скржутима? 

 

Одборник Иван Гујаничић је питао шта је град у току ове сезоне планирао да уради 

када је у питању канализација на Белој Земљи? 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                     

Слађана Станић                      Бранислав Митровић 

________________________             __________________________ 


