
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 06-64/21 

Датум: 30.9.2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Седница је одржана 30. септембра 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 52 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Милован Веснић, 

Милован Јевтић, Александар Лазић, Неђо Јовановић и Дарко Томић. 

 

Закашњење је најавила одборница Славица Ћирковић. 

 

Седници нису присуствовали одборници: Ђорђе Богдановић, Радомир Бојовић, 

Маја Вермезовић, Михаило Крстић и Радмила Смиљанић. 

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић 

Радивојевић, заменик градоначелнице Драгољуб Стојадиновић, чланови Градског већа, 

начелници Градских управа, директори и представници јавних предузећа чији се 

материјали разматрају и представници средстава јавног информисања. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је уз позив за седницу достављен 

записник са 11. седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61. Пословника 

Скупштине града нису достављене примедбе на записник. 

 

Записник са 11.седнице Скупштине града је усвојен са 42 гласа „за“. 

 

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

за седницу. 

 

 

Председник Скупштине је предложио допуну дневног реда и то да се као 3. 

тачка дневног реда уврсти: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ 

Такође, предложио је и да се као 4. тачка дневног реда уврсти: ИЗБОР ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА. 
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Градоначелница, др Јелена Раковић Радивојевић, предложила је да се као 

додатне тачке дневног реда уврсте и ИНФОРМАЦИЈА О ТРЕНУТНОЈ 

ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У ГРАДУ УЖИЦУ и ИНФОРМАЦИЈА О 

АКТОВНОСТИМА ГРАДА УЖИЦА О ВОДОТОКУ РЕКЕ ЂЕТИЊЕ И ЊЕНЕ 

ОКОЛИНЕ ОД АКУМУЛАЦИЈЕ ВРТЦИ ДО ГРАДА УЖИЦА, као веома важне и 

актуелне теме. 

 

Одборник Александар Вучићевић је предложио да се у дневни ред уврсти 

ИНФОРМАЦИЈА О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ НА ЈЕЗЕРУ ВРУТЦИ И 

ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ КОЈА СЕ ПИЈЕ ИЗ АКУМУЛАЦИЈЕ 

ВРУТЦИ. 

 

Одборник Владан Виријевић, је предложио да се у дневни ред уврсти 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАГАЂИВАЧИМА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ, КАО И МЕРЕ КОЈЕ СУ 

ПРЕУЗЕТЕ У ЗАДЊИХ ГОДИНУ ДАНА И КОЈЕ СУ У ПЛАНУ ДА СЕ ПРЕДУЗМУ 

СА ДАЉИМ РОКОВИМА ШТА ЈЕ СВЕ УРАЂЕНО ЗАДЊИХ ГОДИНУ ДАНА СА 

ЗАШТИТОМ РЕКЕ ЂЕТИЊЕ ОД ЗАГАЂЕЊА. Истакао је да је овај предлог и 

одборничка група Здраве Србије изнела на састанку председника одборничких група 

као и да је  исто тражио и на прошлој седници Скупштине града па сматра да је било 

довољно времена да се припреме те информације  које су битне и важне за грађане 

Ужица.  

 

Одборник Дејан Крчевинац је предложио да се паушално усвоје све тачке до оне 

која се тиче реке Ђетиње. Истакао је да сматра да су на пример предложени кандидати 

за директоре већ именовани и да не разуме сврху доласка одборника на седницу. У вези 

предлога да се у дневни ред уврсти Информација о стању са епидемиолошком 

ситуацијом, сматра да одборници углавном нису компетентни да се баве тиме и да би 

то пре требао неки конзилијум лекара да изађе на телевизију и објасни грађанима шта 

треба да раде и како да се понашају. 

 

Поводом предлога за допуну дневног реда председник Скупштине, Бранислав 

Митровић, је објаснио да се не може гласати о предлогу одборника Крчевинца да се све 

тачке усвоје на почетку јер то није у складу са Пословником. У вези предлога 

одборника Александра Вучићевића и Владана Виријевића објаснио је да су они већ 

имплементирани у предлог допуне дневног реда који је предложила градоначелница. 

 

Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила предлог да се као 3. тачка дневног 

реда уврсти:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ ГРАДСКОГ 

ВЕЋА, ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ 

 

 Скупштина је са  43 гласа ''за'' и 3 ''уздржана'' гласа усвојила предлог да се као 

4. тачка дневног реда уврсти: ИЗБОР ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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Скупштина је са 49 гласова ''за'' и 1 гласом ''против'' усвојила предлог да се 

као 23. тачка дневног реда разматра ИНФОРМАЦИЈА О ТРЕНУТНОЈ 

ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У ГРАДУ УЖИЦУ 

 

Скупштина је са 53 гласа ''за'' усвојила предлог да се као 24. тачка дневног 

реда разматра ИНФOРМAЦИJA O АКТИВНOСТИМA ГРAДA УЖИЦA O 

ВOДOТOКУ РEКE ЂEТИЊE И ЊEНE OКOЛИНE OД AКУМУЛAЦИJE ЗA 

ВOДOСНAБДEВAЊE ВРУТЦИ ДO ГРAДA УЖИЦA. 
 

Скупштина је са 41 гласом ''за'', 1 гласом ''против'' и 1 ''уздржаним'' гласом 

усвојила дневни ред у целини са предложеним изменама и допунама. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ 

4. ИЗБОР ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021. ГОДИНЕ  

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ (Ребаланс II)  

7. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА 

ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01. ДО 31.06.2021. ГОДИНЕ  

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ 

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“  УЖИЦЕ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ  и 

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

10.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦАРИНА“ У УЖИЦУ 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ НА 

ТАРИ“, ГРАД УЖИЦЕ  

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ 

КАТ. ПАРЦЕЛЕ 7536/3 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ 

НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦЕЛА 7536/1 И КАТ. ПАРЦЕЛЕ 7536/5, ОБЕ 
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КО УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ 

ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У 

НОВЦУ 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ   

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ И 

УЧЕНИКА  

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА 2012-2020. ГОДИНА 

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА 

ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''СТАН'' 

УЖИЦЕ 

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''УЖИЦЕ 

РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ 

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ВЕЛИКИ 

ПАРК'' УЖИЦЕ 

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ 

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА 

ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ  

23. ИНФОРМАЦИЈА О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ 

У ГРАДУ УЖИЦУ 

24. ИНФOРМAЦИJA O АКТИВНOСТИМA ГРAДA УЖИЦA O ВOДOТOКУ 

РEКE ЂEТИЊE И ЊEНE OКOЛИНE OД AКУМУЛAЦИJE ЗA 

ВOДOСНAБДEВAЊE ВРУТЦИ ДO ГРAДA УЖИЦA 

 

I  

Председник Скупштине је подсетио одборнике да је на претходној седници 

Скупштине утврђен престанак мандата одборнику Милану Курлагићу, због поднете 

оставке. 

Навео је да је Изборна комисија  на седници одржаној 16. августа 2021.године, 

доделила Уверење следећем кандидату са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – 

ПОБЕДА ЗА УЖИЦЕ, припаднику исте политичке партије, коме мандат није био 

додељен. 

Петар Богдановић је потписао сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине града Ужица. 

Административно мандатна комисија је на седници одржаној 17. августа 

2021.године, разматрала уверење Изборне комисије и предложила Скупштини да 

потврди мандат одборнику Петру Богдановићу. 

 

 Скупштина је  са 50 гласова за усвојила предлог Одлуке о потврђивању мандата 

одборнику Петру Богдановићу. 

  

 

Одборник Петар Богдановић је да положио и потписао заклетву. 
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*** 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да му је достављено  

обавештење од председника одборничке групе Српска напредна странка да су овој 

одборничкој групи приступили одборници Стефан Грујић и Петар Богдановић а уз 

обавештење је достављена и писана сагласност одборника. 

*** 

 

II 

Председник Скупштине је подсетио одборнике да је на претходној седници 

Скупштине града, Милан Курлагић поднео оставку на функцију заменика председника 

Скупштине. 

Нагласио је да је Законом о локалној самоуправи прописано да се заменик 

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

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Такође је истакао да је 

Пословником Скупштине града Ужица прописано је да се предлог кандидата за 

заменика председника Скупштине подноси председавајућем у писаном облику и 

сагласност кандидата у писаном облику.У складу са чланом 14. Пословника одређујем 

паузу ради припреме предлога за заменика председника скупштине. 

 

(ПАУЗА) 

 

Након паузе председник Скупштине је обавестио одборнике да је Скупштини 

достављен један предлог кандидата за заменика председника Скупштине који је 

потписала група од 24 одборника, што је више од 1/3 од укупног броја одборника 

Скупштине града Ужица.  

Предложени кандидат је одборник Петар Богдановић. 

 

Образложење предлога у име предлагача дао је одборник Рајко 

Радосављевић.  

 Одборник Рајко Радосављевић је истакао да се за заменика председника 

Скупштине предлаже  Петар Богдановић испред ОГ СНС. Петар Богдановић је рођен 

25.12.2001.године у Ужицу. Основну школу  Душан Јерковић и Ужичку гимназију 

завршио је са одличним успехом. Још у средњој школи исказује афининет ка 

политичком животу и у вези с тим био је председник Ужичког парламента ужичке 

Гимназије.  Био је члан  Уније ужичких  средњих школа и ужичког Центра за права 

детета. Биo je учeсник у мeђунaрoднoj рaзмeни Erasmus плус  прojeктa, a тaкoђe 

пaртципирao у прojeкту фoндaциje ''Pestaloci'' у Швajцaрскoj.  2019. године био је 

учесник на конференцији Платформа националног дијалога, Дијалог за будућност 

пројекта који спроводе УНЕСКО и УНИЦЕФ . Након завршетка средње школе 

наставља школовање Организационих наука у Београду. Активни је фудбалски судија 

Републичке категорије а од маја 2020. године постао је и млади предузетник.  

 

Обзиром да није било расправе  председник Скупштине је истакао да је 

члановима 77. и 78. Пословника прописан поступак тајног гласања. Гласањем руководи 

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

представници три највеће одборничке групе.  
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По договору са председницима одборничких група, чланови Комисије су: 

Испред ОГ СНС Ненад Петровић, Испред ОГ Здрава Србија Аврам Илић, Испред ОГ 

СПС – ЈС  Дејан Станковић.               

Председник Скупштине је позвао чланове комисије да се придруже 

председништву и одредио паузу да би се спровео поступак тајног гласања. 

 (Гласање - Прозивка  одборника по азбучном реду). 

  

 Председник  Скупштине је прочитао Извештај комисије и истакао да је на 

основу спроведеног тајног гласања  и прозивком одборника којих има 67 предато 54 

листића, неупотребљено је било 13 листића. Од укупно 67 одобрника гласало је 54 

одборника, број гласачких листа у кутији је 54, неважећих листића није било, од 

укупно 54 важећа галсачка листића за избор заменика председника Скупштине  

гласало је 44, а против избора заменика председника Скупштине гласало је 8 

одоборника. Председник Скупштине је констатовао да је за заменика  председника 

Скупштине изабран  Петар Богдановић, који је добио већину гласова од укупног 

броја одборника.  

Петар Богдановић, заменик председника Скупштине  се захвалио на 

указаном поверењу и истакао да је спреман да преузме пуну одговорност коју носи 

позиција заменика председника Скупштине града. Нагласио је да му је изузетна 

част што ће моћи званично да партиципира у доношењу одлука, решавању 

проблема и просперирању града Ужица. Као најмлађи одборник и студент, сматра 

да ће бити добра конекција младих и власти. 

 

III 

Председник Скупштине је у складу са чланом 50. Закона о локалној самоуправи 

обавестио одборнике да је дана 28.9.2021.године, Иван Станисављевић, члан Градског 

већа поднео оставку на ту функцију из личних разлога. Констатовао је да је Ивану 

Станисављевићу престао мандат члана Градског већа, због поднете оставке. 

 

IV 

Председник  Скупштине је подсетио да  у складу са чланом 45. Закона о локалној 

самоуправи, градоначелник предлаже кандидате за чланове Градског већа.  

 

Градоначелница, др Јелена Раковић Радивојевић предложила је Срђана 

Недељковића, за кандидата за члана Градског већа који ће бити задужен за  ресор 

јавних предузећа. Навела је да је Срђан Недељковић по занимању дипломирани 

економиста из Ужица, рођен 1985. године у Ужицу, Основну школу је завршио у 

Ужицу, а потом и ужичку Гимназију природно математички смер. Има стечено звање 

дипломираног економисте а у циљу личног и професионалног усавршавања, припрема 

одбрану мастер рад на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу чиме ће стећи 

звање мастер правника. Од 2008 до 2010. године радио је послове од развоја продајне 

мреже надзора запослених у служби па до руковођења и менаџера продаје у салону 

намештаја Казак у Ужицу. Од 2010. до 2018. године успешно је водио Удружење 

омладине Ужица, а од 2018. до 2019. године у Градској управи био постављен за 

координатора Канцеларије за младе. Од 2019. године до сада обавља функцију 

директора Одмаралишта Дунав Турист на Златибору. Председник је струковне 
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организације фудбалских судија града Ужица а био је иницијатор и реализатор 

Националног пројекта школског фудбала ''Моја школа, мој клуб'' под покровитељством 

ФСС. 2020. Године, изабран је за одборника Скупштине града Ужица, ожењен је и отац 

једног детета.  

 

Обзиром да није било пријављених за расправу, председник Скупштине, је појаснио 

да се у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи члан Градског већа бира 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.Члановима 77. и 78. Пословника 

прописан је поступак тајног гласања. Гласањем руководи председник Скупштине, 

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

одборничке групе. У складу са договором са председницима одборничких група, остао 

је исти састав Комисије као код претходног гласања и то: Ненад Петровић, Аврам Илић 

и Дејан Станковић.  

 

 (Гласање -Прозивка одборника по азбучном реду) 

 

Након завршеног тајног гласања председник скупштине је прочитао Извештај 

комисије и истакао да је на основу спроведеног тајног гласања, од укупног броја 

одборника којих има 67, предато 53 листића, неупотрбљених листића је било 14, од 

укупно 67 одборника гласало је 53 одорника, број гласачких листића у кутији је 53, 

наважећих листића није било, од укупно 53 важећих гласачких листића за избор Срђана 

Недељковића за члана Градског већа гласало је 44 одборника а против избора Срђана 

Недељковића за члана Градског већа гласало је 9 одборника. Председник Скупштине је 

констатовао да је на основу спроведеног тајног гласања Срђан Недељковић  изабран за 

члана Градског већа. 

 

Срђан Недељковић, члан Градског већа захвалио се свим одборницима који су 

гласали за његов избор за члана Градског већа али и  онима који су били против. 

Истакао је да му је изузетна част и задовољство што ће бити у тиму прве 

градоначелнице у историји Ужица, тиму који чини надљудске напоре да град Ужице 

иде напред и који га константно модернизује и чини лепшим местом за живот. Овом 

приликом се свечано обавезао да ће свој посао обављати часно и поштено у интересу 

свих грађана Ужица и да ће са својим тимом, својим залагањем и одговорношћу 

учинити све да Ужице буде центар Западне Србије и мото развоја Златиборског округа.  

 

V 

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

седници одржаној 28. септембра 2021. године, разматрала и једногласно прихватила 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар – јун 2021. 

године. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да је Извештај о извршењу 

одлуке о буџету за првих шест месеци законска обавеза и да су стручне службе Градске 

управе за буџет и финансије овај Извештај урадиле у складу са позитивно правним 

прописима. Нагласио је да је за првих шест месеци укупно извршење буџета преко 

47%, али када се дода пренети вишак средстава из претходне године онда је извршење 

преко 50%, што је идеално извршење буџета. У делу који се односи на расходе истакао 

је да је извршење око 1 милијарда и 200 милиона што је проценат око 40% расхода. 

Навео је да извршење расхода у највећој мери зависи од намене и врсте расхода, где 

постоје редовни расходи који се извршавају равномерно и устаљеном динамиком док 

код инфраструктурних расхода њихово извршење зависи од динамике радова. Подсетио 
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је да је кредитна задуженост града Ужица на почетку године била око 344 милиона 

динара, али да ће се до краја године она драстично смањити и то на износ од око 200 

милиона имајући у виду да у 2021. години није узиман кредит. Истакао је да није било 

великих одступања од планиране динамике извршења као и да није било прекорачења 

буџетских позиција. Истакао је да овако стабилно извршење буџета града показује да је 

град Ужице изузетно стабилна локална самоуправа. 

Одборник Александар Вучићевић се осврнуо на расходе по наменама. Навео је 

да је истакао да је текућа буџетска резерва увећана са 10 на 13 милиона динара, док 

стална буџетска резерва у износу од 8 милиона динара није коришћена. Истакао је да је 

са текуће буџетске резерве утрошено 3 милиона и 200 хиљада динара, а део од 300 

хиљада динара је пребачен Народном позоришту за трошкове електричне енергије. 

Обзиром да се текућа буџетска резерва користи за непланиране трошкове, поставио је 

питање шта се ту десило, да ли је неко заборавио да плати рачун за струју и зашто 

једноставно нису планирана средства наменски за трошкове електричне енергије за ову 

установу? 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да се из документа који је одлично 

стручно урађен и са аналитичке тачке дато је доста података, види да је остварење 

изворних прихода буџета града преко 50% што је показатељ доброг економског 

окружења. Такође се види да се уредно сервисирају обавезе града. У вези поменутог 

коришћења текуће буџетске резерве, похвалио је издвајања Града за помоћ субјектима 

у туризму који су имали поремећај у пословању због епидемије Ковид 19 као и додатна 

издвајања за волонтере Црвеног крста. Искористио је прилику и да се захвали Црвеном 

крсту и волонтерима који су помогли Дому здравља у организовању и спровођењу 

вакцинације. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је поводом питања одборника 

Вучићевића, објаснио да се ради о техничкој ствари и да је Нродно позориште на 

почетку године ушло у набавку енергената што је представљало веће плаћање у 

тренутку али из разлога што би на тај начин дошли до већих уштеда. Са позиције 

текуће буџетске резерве су пребачена средства, али су она касније ребалансом буџета 

распоређена на стандардне позиције. 

Одборник Александар Вучићевић сматра да са текуће буџетске резерве не могу 

да се издвајају средства за Народно позориште за грејање. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је објаснио да управо средства текуће 

буџетске резерве постоје да би се могло ''интервенисати'' у оваквим ситуацијама. 

Одборник Дејан Крчевинац је предложио да Град уместо да даје средства 

Народном позоришту за електричну енергију може да уложи у то да се на крову зграде 

ураде соларни панели, чиме би се оствариле уштеде. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа се захвалио одборнику Крчевинцу на 

доборм предлогу и истакао да Град управо и иде у смеру побољшања енергетске 

ефикасности. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' и 7 гласова ''против'' усвојила Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар – јун 2021. године. 

 

VI 

 

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

седници одржаној 28. септембра 2021. године, разматрала и једногласно прихватила 

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину 

(Ребаланс II). 



9 
 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је дао уводно образложење Предлога 

одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Ребаланс 

II) и истакао да се ради о поновном увећању буџета и то за 144 милиона динара. 

Нагласио је да је веома битна чињеница што је увећање буџетских прихода засновано 

на реалним изворима и то углавном по основу пореза на доходак и пореза на зараде. 

Таква ситуација говори у прилог томе да је ниво запослења у граду Ужицу опстао 

упркос пандемији корона вируса у току 2020. и 2021. године. Навео је да добро иде и 

наплата пореза на имовину али истакао и то да Град већ 12 година није мењао пореску 

политику и да су стопе пореза за 12,5 мање од дозвољеног законског максимума. 

Посебно је истакао да се увећавају позиције за енергетску ефикасност и то у износу од 

око 2 милиона динара, а искатакао је и да је од Министарства за заштиту животне 

средине добијено и 1,2 милиона динара за уклањање малих дивљих депонија у сливу 

акумулације Врутци. Новим ребалансом предвиђа се и опредељивање око 3 милиона 

динара за чишћење корита реке Ђетиње. Посебно је нагласио издвајање додатних 29 

милиона динара за функционисање Предшколске установе док се око 18 милиона 

динара додаје за основно и средње образовање, делом за редовно функционисање а 

делом за текуће одржавање. Отвара се и нова позиција у буџету од 7,2 милиона динара 

која је предвиђена за изградњу спортског игралишта у оквиру Студентског центра у 

Крчагову. У вези социјалне политике додаје се још 2 милиона динара, а уведена је и 

нова мера у оквиру популационе политике и то за ђаке прваке, где се свим првацима 

уплаћује по 5 хиљада динара. У области културе додаје се још 10 милиона динара, док 

се за област туризма додаје нових 7 милиона динара. Најзначајније улагање јесте 

додатних 100 милиона динара за текуће поправке и одржавање. Због ситуације са 

епидемијом Ковид 19 донета је одлука и да се позиција текуће буџетске резерве увећа 

за око 30 милиона динара, иако ова средства неће можда ни бити неопходна ипак је 

боље да Град буде спреман како би у случају потребе могао да реагује. Средства су 

опредељења и за неколико нових пројеката међу којима су и реконструкција 

степеништа код ОШ ''Нада Матић'', 6 милиона динара, потез на Царини, од Медицинске 

школе ка Карађорђевој улици, затим 1,5 милион динара за постављање пешачких 

семафора на главој улици, као и изградња пешачке стазе на Доварју . 

Одборник Дејан Крчевинац је поставио питање да ли има средстава за 

адаптацију основне школе у Гостиници обзиром да је то једна од ретких сеоских школа 

у којој има деце. 

Одборник Александар Вучићевић је истакао да је основним буџетом било 

предвиђено 10 милиона динара за изградњу паркинг места, а да се ребалансом смањује 

тај износ за 10 милиона динара и да се отвара нова позиција – изградња кружног тока 

на коју су пребачена та средства. Поставио је питање, да ли је то значи да је Град решио 

проблем паркирања? 

Одборник Аврам Илић је мишљења да ребаланс од 144 милиона динара и није 

нека велика вест за грађане Ужица односно да је за величину града и могућности које 

град Ужице има, 144  милиона недовољно. Осврнуо се на дискусију Миодрага 

Петковића, члана Градског већа који је прво истакао да ће већина бити уложена у 

пројекте а потом да се 31 милион опредељује за позицију текуће буџетске резерве што 

није пројекат. У вези пореза на доходак и дискусије господина Петковића да је 

привреда Града очувана и да су предузетници стабилни, подсетио је да се  порез на 

доходак исплаћује на основу места пребивалишта, тако да тај податак уопште не мора 

да значи да је привреда у Ужицу стабилна и да предузетници добро раде. Сматра да 

повећање пореза на имовину за 62 милиона динара није довољно с обзиром на број 

објеката и да град Ужице мора да уради ту имовинску карту јер верује да има доста 

објеката за које се не плаћају порез и да то није праведно према грађанима који на 
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време измирују своје обавезе. Истакао је да подржава улагања Републике у Град, али 

сматра да Град мора кренути да користи своје неке ресурсе и остварује већу добит јер 

има доста потенцијала који могу да се искористе. 

Одборник Ненад Петровић је истакао да ребаланс буџета види као веома 

позитиван и да га посебно радују нова улагања у Предшколску установу, чиме се 

показује брига Града о најмлађима суграђанима. Планирање изградње вртића на 

Царини ће смањити листе чекања, а Град иде у том смеру да листи уопште не буде. 

Похвалио је и одлуку руководства о исплати једнократног износа од 5 000 динара за све 

ђаке прваке. Сматра да су отварање нове спортске хале у Крчагову и изграња скејт 

парка којом су употпуњени спортски садржаји били неопходни за Град. Подсетио је и 

на издвајања за Здравствени центар и истакао да се улаже на свим пољима и у 

образовање, у здрвство и у спорт, па да се због тога не слаже са изјавом одборника 

Крчевинца да се опредељује новац за разне глупости. 

Одборник Дејан Крчевинац је реплицирајући одборнику Петровићу истакао да 

схвата да је он морао да изађе за говорницу јер му је неко рекао да мора нешто да каже, 

али да у суштини није рекао ништа. Поставио је питање зашто Ужице треба да има 

скејт парк? У вези улагања у Здравствени центар  поставио је питање која су то 

улагања?  Истакао је да је лежао у болници да је поред његовог кревета била наткасна 

из вероватно 70-тих година прошлог века. Поставио је питање када ће бити сређена 

школа у Гостиници и тврди да град траћи паре на свакакве глупости осим на нешто што 

је заиста потребно Граду. 

Одборник Владан Виријевић се осврнуо на приходовну страну постави питање 

члану Градског већа да ли повећање од 62 милиона динара због веће наплате пореза, 

ако јесте онда је то заиста добро или повећања цене пореза на имовину? Истакао је да је 

члан Градског већа навео да има још простора за повећање пореза на имовину до 

законског максимума и поставио питање зашто би се ишло на повећање ако сваки дан 

400 милиона динара леже на рачун града по овом основу? У вези повећања позиције 

градских накнада за 10 милиона динара, поставио је питање које су то накнаде и таксе 

толико повећане? Поставио је и питање зашто је смањена позиција за плате у Градској 

управи, да ли је то било почетком године планирано ново запошљавање или су неким 

случајем смањене плате, када је овако драстична разлика на тој позицији? Поставио је и 

питање зашто је драстична разлика у Народном позоришту где је било планирано 39 

милиона динара за плате а са ребалансом повећано чак 4.935.000 динара, да ли су 

толико повећане плате или су неки нови људи запослени, и зашто је у неким 

установама културе позиција за плате повећана а у неким смањена? Сматра да је 

катастрофална одлука да се на текућој буџетској резерви определи износ од 31 милиона 

динара а да их можда уопште неће искористити. Сматра да треба део средстава да 

остане на тој позицији али да би део могао бити усмерен у нешто конкретно. Такође 

сматра да је катастрофално што је 10 милиона динара скинуто са позиције за изградњу 

паркинг простора и пребачено на реконструкцију Цветног трга. Не разуме зашто је 

умањена позиција изградње канализационе мреже на Белој земљи за 4 милиона динара 

и подсетио да је и раније постављао питање да ли је била неопходна та индустријска 

зона. У вези водовода у Потпећу истакао је да не зна по који пут се позиција за тај 

водовод оставља у буџету а онда се ребалансом скида. Исктакао је да су и овај пут 

повећана средства за позицију казне и пенали по решењу судова и то са 22,500 хиљада 

за још 15 милиона динара и нагласио да је то вероватно у највећој мери због уједа паса 

па је истакао да би се изградњом азила за псе ова средства у значајној мери смањила. 

Одборник Ненад Петровић је одговарајући на реплику одборника Дејана 

Крчевинца истакао да не види зашто је проблем у изградњи скејт парка када су то 
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управо и тражили љубитељи тог спорта и истакао да малдима у граду треба пружити 

што већи број садржаја. 

Одборница Љиљана Кузмановић је истакла да је добро што Град увећава свој 

буџет за 144 милиона динара. Истакла је да јој је посебно драго што се води рачуна о 

деци града Ужица што се јасно може видети кроз увећање позиције за основно 

образовање у износу од 5,5 милиона динара, кроз увећање позиције за средње 

образовање у износу од 3,2 милиона динара, као и позицију од 7,2 милиона динара која 

се опредељује за студенте који ће добити потпуно нови рекреативни центар у Крчагову. 

Одборница Мирјана Млађеновић је истакла да се другим ребалансом средства 

буџета града увећавају за 144 милиона динара и подсетила да су првим ребалансом 

увећана за 188 милиона динара. Сматра да није заменарљива ни подршка Владе и 

ресорних министарстава која се огледа кроз остварење великог броја пројеката у 

области саобраћајне инфраструктуре, туризма, енергетске ефикасности и друго. 

Подсетила је да се уз подршку ресорног министарства ради реконструкција Старог 

града, али и да је од стране Републике опредељено 23 милиона динара за пројекте 

енергетске ефикасности. Посебно радује чињеница да ће се у наредном периоду почети 

са изградњом обилазнице око Ужица која ће допринети смањењу аерозагађења у Граду. 

Сматра да је сваки пројекта важан било да се ради о пројектима из културе, спорта, 

здравства, образовања инфраструктуре и друго. Сматра да су инвестиције које су 

урађене до сада јако утицале на квалитет живота, као и останак младих у Ужицу. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је одговарајући на питања одборника 

истакао да се не може сложити да ''није нека вест'' повећање буџета за 144 милиона 

динара већ напротив сматра да су то сјајне вести. Нагласио је да је укупан буџет града 3 

милијарде 389 милиона динара, што је за 12 % више од планираног на почетку године. 

У вези школе на Чаковини истакао је да су већ расписани тендери и да ће се пројекат 

реконструкције школе реализовати уз подршку Швајцарске Владе. У вези паркирања 

истакао је да тај проблем није решен али да је завршена Студија паркирања и да је у 

току поступак за реализацију  јавно приватног партнерства. Поводом наплате пореза 

истакао је да она иде добро и да једноставно због целе ситуације грађани почетком 

године нису били у прилици да долазе и да плаћају порезе али да се то касније 

променило, али и што се са друге стране шири обухват нпалате пореза. Поводом 

повећања накднада и такси истакао је да није било никаквог новог повећавања. У вези 

плата истакао је да се ради о чисто техничкој ствари прерасподеле средстава по 

позицијама али да се маса за зараде није мењала. Смањење позиције за канализацију на 

Белој земљи је реално да до краја ове године може да се ураде послови у износу од 

преосталих 6 милиона динара. У вези водовода у Потпећу истакао је да није проблем 

новац већ нерешени имовинско правни односи. Нагласио је да је и сам незадовољан 

када мора да се увећа позиција за пенале и казне по решењу судова, али да је природа 

ствари у вези те позиције таква да никада не може реално да се планира. Сматра да ће 

се у наредном периоду направити искораци по овом питању и да ће се мање издвајати 

за ову позицију. 

Одборник Аврам Илић је поновио да увећање буџета за 144 милиона динара за 

град као што је Ужице уопште није епохално и сматра да треба размишљати у смеру 

како да буде и веће увећање, као што човек који има плату 35 хиљада размишља како 

да има плату од 50 хиљада. Истакао је да хала у Крчагову јесте отворена помпезно и да 

су долазила многа спортска удружења као и удружења из Севојна, али је истакао да је 

спортска хала у Севојну и даље затворена и да се већ преко годину и по дана ништа не 

ради по том питању.  Истакао је да спортска удружења из Севојна морају да долазе у 

Ужице а и да када добијају термине то је углавном у периоду 22 и 23 часа. Сматра да би 

свима било лакше да се заврши хала у Севојну јер би више термина у ужичким халама 
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било за децу и клубове из Ужица а деца из Севојна не би морала да путују у Ужице да 

би тренирали. Имајући у виду да у буџету нема ставка за ту халу, поставио је питање да 

ли ико зна када ће се отворити хала у Севојну или ће чекати изборе следеће године, на 

пролеће? 

Одборник Дејан Крчевинац је одговорио одборнику Илићу, да можда он не 

разуме да у хали у Крчагову одређени људи имају предност да тренирају и то се видело 

по томе ко је био на отварању а који клубови нису. Поставио је и питање одборници 

Млађеновић, који су то епохални проблеми решени у граду? У вези дискусије 

одборника Петровића да један град као што је Ужице треба да има скејт парк истакао је 

да је то толико модеран град у коме ЈКП ''Водовод'' празни септичке јаме грађанима и 

просипа их директно у реку Ђетињу. 

Одборница Мирјана Млађеновић је истакла да је почетак радова на обилазници 

решавање круцијалног и епохалног питања које ће смањити загађење ваздуха у Граду 

али и повећати безбедност деце, обзиром да ће камиони и међуградски саобраћај бити 

измештени из града. Долазак аутопута надомак Ужица такође сматра епохалним, јер се 

до Београда више неће путовати по четири пет сати. Такође сматра да је и азил за псе 

потребан али и да ће се радити и на томе када се стекну услови.  

Никола Максимовић, директор ЈП ''Ужице развој'' Ужице је у вези хале у 

Севојну истакао да су комплетно сви радови завршени и да се тренутно прикупља сва 

документација за употребну дозволу. У вези реконструкција школа истакао је да су у 

току али и у плану за наредну годину да се реализују пројекти реконструкције ОШ 

Нада Матић, комплетна изградња сале ОШ ''Душан Јерковић'', школе у Турици и 

остало. Нагласио је и да се тренутно изводе радови на изградњи колектора за фекалну 

канализацију у Турици. 

*** 

На предлог председника Скупштине у складу са чланом 64. Пословника, 

Скупштина је са 49 гласова ''за'' одлучила да се редовна пауза у 13,00 помери до 

тренутка завршетка расправе по овој тачки. 

*** 

 Миодраг Петковић, члан Градског већа је поводом дискусија одборника о томе 

да и није неко значајно увећање буџета, истакао да не разуме како неко може да каже да 

увећање основног буџета за 370 милиона динара није значајно. Поновио је да Град има 

добар буџет и да он показује да је Град потпуно финансијски стабилан и да се 

константно смањује кредитна задуженост. Поновио је шта све Град ради за 

Предшколску установу, у области образовања и социјалне политике, а подсетио и а 

пројекат спортске хале у Севојну. Истакао је и да се око 70-80 милиона динара издваја 

за суфинансирање мера енергетске ефикасности, што је далеко више од свих других 

градова. Сматра да је позитивна ствар што се око 100 милиона опредељује додатних 

средства за путну инфраструктуру и да се сваке године ради све више путних праваца у 

сеоским месним заједницама. 

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је истакла да јој је задовољство 

да представи ребаланс којим се реално увећавају средства у износу од 144 милиона 

динара. Истакла је да је буџет пре свега стабилан и да се ребалансом покривају 

пројекти чија реализација је предвиђена за ову годину. нагласила је да је приоритет 

свих приоритета очување јавног здравља, односно очување здравља суграђана. У вези 

дискусије одборника да зграда болнице није добро уређена истакла је да управо  

садашње руководство и покренуло питање реконструције Здравственог центра Ужице 

као капитални пројекат вредан 80 милиона евра и да се пројектно техничка 

докуметнација завршава до краја ове годне а први радови се очекују у току следеће 

године, почетком априла месеца. Подсетила је и да је пројекат обилазница око Ужица 



13 
 

вредан 25 милиона евра и да ће у наредном периоду бити потписани уговори. Истакла 

је да је  град Ужице издвојио из свог буџета за ову годину 50 милиона динара за мере 

енергетске ефикасности и да се сваке године издвајају све већи износи. Нагласила је да 

град има велику подршку Републике и истакла да је од Министарства заштите животне 

средине добијено 14 милиона подршке управо за мере енергетске ефикасности, 9 

милиона динара од Министарства енергетике, 4 милиона за гасни генератор за вртић 

Бамби, 1.200 хиљада за санацију дивљих депонија на Врутцима , око милион за 

пошумљавање, 96 милиона за санацију тела Депоније Дубоко, што значи да је 

Министарство за заштиту животне средине уложило око милион евра. У вези соларних 

панела истакла је да је Град ребалансом определио везано за уградњу соларних панела 

око  2 милиона динара а очекује се од Министарства рударства и енергетике још 2 

милиона чиме ће се у наредном периоду завршити и ова инвестиција. Навела је да су 

повећана средства за социјалну политику, а опредељена су и додатна средства за ђаке 

прваке у вредности од 5 милиона динара и сматра да се та средства из године у годину 

увећавати, као и средства за прворођену бебу. Истиче да је за рад  Предшколске 

установе ''Ужице'' опредељено 28,7 милиона динара у циљу смањења листе чекања, а 

додатна средства су усмерена у основне и средње школе. Истакла је да је пре неколико 

дана добијено 10 милиона од Министарства трговине и туризма за мост који ће 

повезивати магистралу са тврђавом а и ребалансом је за туризам предвиђено додатно 

улагање у вредности од 6,8 милиона динара. Ипак ребалансом се највише средства 

опредељује за  путну инфраструктуру, комуналну, саобраћајну и то нешто више од 100 

милиона динара. Од путних праваца који се раде или ће се радити до краја године, 

навела је само неке и то реконструкција Војвођанске, Југ Богданове, улице Димитрија 

Туцовића, улице Липа и улице Момчила Тешића. Сматра да ребалансом треба да сви 

буду задовољни јер је буџет града стабилан и сви планирани пројекти ће моћи да се 

заврше. А истакла је да је одржала обећање и да се Град у 2021. години није кредитно 

задужио  и да ће до краја ове године кредитно задужење бити око 200 милиона.  

Скупштина је са 42 гласа ''за'' и 9 гласова ''против'' усвојила Предлог одлуке 

о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2021.годину (Ребаланс II) 

 

(Пауза) 

 

VII 

Милица Лекић Спасојевић, руководилац одељења за привреду, Градске управе 

за инфраструктуру и развој дала је Информацију о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала 

и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији 

је оснивач град Ужице, за период од 01.01. до 31.06.2021. године. Истакла је да су ЈКП 

''Градска топлана Ужице'' и ЈКП ''Дубоко'' негативно пословали у прва два квартала,али 

да и поред тога текућа ликвидност предузећа није угрожена. 

Одборник Аврам Илић је истакао да се у Севојну 26. јула десила хаварија на два 

места на магистралном цевоводу и да грађани Севојна још увек нису добили воду јер се 

изводе радови. Нагласио је да док се апеловало да се не заливају усеви како се не би 

трошила вода и високе зоне остале без воде, у Севојну магистрални цевовод за то време 

испушта воду на два места. Навео је да је већ повећана цена воде због прераде воде и да 

не разуме како се дозволило, да поред толике цене воде, 60 дана вода излази из 

магистралног цевовода. Поред тога истакао је да се мења водоводна цев у улици Браће 

Чолића али ни то још није завршено. Поставио је питање како је могуће да су екипе 

водовода долазиле на терен али да 60 дана нико не реагује. 
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Душко Љујић, директор ЈКП ''Водовод'' Ужице је објаснио да су се на 

магистралном водоводу у Севојну десиле четири хаварије, да су оне саниране у току 

неколико дана, али да је након тога дошло до пуцања на другом месту јер се ради о 

цевоводу који је веома лош. Нагласио је да је заиста било тешко све то санирати али и 

уклопити термине око отклањања кварова са Ваљаоницом. Навео је да Водовод води 

рачуна али да некада мора да ради приоритетније цевоводе и да се тренутно отклањају 

два квара код борића. 

Одборник Аврам Илић је истакао да зна да су екипе дошле да поправе та два 

квара, али да постоји и трећи квар и то на раскрсници улица Александра Вучковића и 

Вишеслава Бугариновића. Сматра да се мора реаговати на све такве ситуације и да не 

може бити оправдање да не долазе у Севојно зато што је пукла нека цев у Ужицу. 

Предложио је да ЈКП ''Водовод'' подигне кредит, купи нове машине и запосли нове 

раднике али да не сме да се дође у ситуацију да се по 10-15 дана чека на санирање 

кварова на водоводним цевима. Истакао је да је и поправљен један квар и асфалтиран а 

данас се већ опет распокава. 

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника је истакао да је руководство 

свесно проблема са челичним цевоводом у Севојну и да је баш због тих честих пуцања 

цевовода урађен пројекат који је добио сагласност Комисије за јавна улагања и чека се 

одобравање средстава и сматра да ће тај цевовод бити замењен наредне године, 

уколико се одобре средства. Нагласио је да мора бити разумевања и да постоји велики 

проблем са водоводним цевима јер су старе и дотрајале, али да људи из ЈКП ''Водовод'' 

морају правити приоритете. Истакао је да је процењено да је боље и да се одређени 

губитак воде због квара направи него да грађани остану без воде. Сматра да таква 

одлука највише ''боли'' директора ЈКП ''Водовод'' јер он плаћа тај губитак. 

Одборница Бојана Гудурић је истакла да не боли највише директора Предузећа 

јер не плаћа он губитак воде, већ Град и грађани Ужица. 

Одборница Драгана Шиљак је подсетила да је у новинама објављена вест да је 

језеро Врутци прекривено алгама које су зелене боје. Из ЈКП ''Водовод'' су демантовали 

да се ради о модро зеленим алгама и да ће кроз пар дана утврдити о којим алгама је реч. 

Поставила је питање да ли су анализе готове о да ли су те алге штетне по здравље људи. 

Душко Љујић, директор ЈКП ''Водовод'' Ужице је истакао да језеро Врутци има 

преко 100 врста алги и да се бројност одређених врста повећава у зависности о ком 

годишњем добу се ради. Истакао је да зелене алге постоје али да оне ни у ком случају 

не угрожавају водоснабдевање и да чак и када би се појавиле у фабрици за прераду 

воде, фабрика је у стању да ту воду преради. Уверава све одборнике али и грађане да 

никаквих проблема неће бити са здравом пијаћом водом као ни са количином воде за 

пиће. 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 6 гласова ''против'' усвојила Информацију 

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 

јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се 

примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице, за период од 

01.01. до 31.06.2021. године 

 

VIII 

 Оливер Ристановић,директор ЈКП ''Биоктош'' Ужице је образложио Другу 

измену Програма пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2021.годину и истакао да се 

увећава позиција од 30 милиона предвиђена за одржавање зелених површина за још 7 

милиона динара. Објаснио је да су та средства неопходна због повећаног обима посла 

око одржавања зелених површина око хале у Крчагову и спортске дворане у Севојну. 
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 Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 5 гласова ''против'' усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП ''Биоктош'' 

Ужице за 2021.годину. 

 

IX 

Слободан Кузмановић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о 

усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију Града Ужица за 2021.годину  и Предлог одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини. Истакао је да је Министарство пољопривреде дало сагласност на 

Годишњи програм као и Управа за пољопривредно земљиште,  а да се одређује 

градоначелница као овлашћени орган за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

Скупштина је са 46 гласова ''за'' и 1 гласом ''против'' усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију Града Ужица за 2021.годину. 

Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини. 

 

X  

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

имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању изменама и 

допунама Плана генералне регулације ''Царина'' У Ужицу. Истакао је да План обухвата 

491 хектар и да се односи углавном на део Глуваћког потока, Татинца, Лазовине, 

Чакаревог брда и падинама Вујића брда и Ибишевог гувна. 

 Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о приступању 

изменама и допунама Плана генералне регулације ''Царина'' У Ужицу. 

 

XI 

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

имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању изради Плана 

генералне регулације ''Туристичког центра Калуђерске баре на Тари'', Град Ужице. 

Истакао је да је Планом обухваћено подручје од 241 хектара а да је циљ Плана 

стварање свих видова туристичких садржаја, заштите животне средине и 

амбијенталних вредности и стварање услова за издавање информације о локацији и  

локацијских услова. 

 Одборник Љубодраг Ђурђић је истакао да ће ОГ СПС-ЈС подржати овај предлог 

јер је у једном периоду постојао вакум у вези издавања информације о локацији и 

локацијских услова, па сматра да ће ова одлука допринети томе да се и грађанима са 

тог подручја али и потенцијалним инвеститорима може издати информација о локацији 

као и остали технички подаци о градњи. У вези с тим сматра да је доношење овакве 

одлуке у великом интересу какао грађана тако и инвеститора. 

 Скупштина је са 47 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о приступању 

изради Плана генералне регулације ''Туристичког центра Калуђерске баре на Тари'', 

Град Ужице. 

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

имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о размени права јавне својине 

на делу кат. парцеле 7536/3 КО Ужице, за право приватне својине на деловима кат. 

парцела 7536/1 и кат. парцеле 7536/5, обе КО Ужице, уз доплату разлике између 

тржишних вредности непокретности које су предмет размене у новцу. Појаснио је да се 

ради о размени јавне својине и ПП ''Јединство'', уз доплату тржишне вредности од 

стране ПП ''Јединство''. 

 Одборник Аврам Илић је затражио појашњење у чијем интересу је ова размена, 

у интересу Града или Јединства? 

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

имовинско правне послове је објаснио је да размена у интересу Града, како би се 

парцела привела намени. 

 Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 1 ''уздржаним'' гласом усвојила Предлог 

одлуке о размени права јавне својине на делу кат. парцеле 7536/3 КО Ужице, за право 

приватне својине на деловима кат. парцела 7536/1 и кат. парцеле 7536/5, обе КО Ужице. 

 

XIII 

 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. Истакао је да се 

одобрава отуђење непокретности  из јавне својине  Јединству кат. парцела број 8244/2 и 

8244/3 обе КО Ужице површина 86 м2 и 16 м2 и катастарских парцела 1297/5 површине 

41 м2 и 1297/6 9 м2. 

 Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 2 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог одлуке о 

отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по 

тржишној цени. 

XIV  

 Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о превозу деце и ученика. Истакла је да је ранијом 

Одлуком било предвиђено да за ученике средњих школа чији родитељи имају 

пребивалиште на територији града Ужица, а који похађају средњу школу на територији 

суседних јединица локалне самоуправе, град Ужице обезбеђује попуст од 25% за 

куповину месечних карата за превоз у међуградском саобраћају а да се изменом 

предлаже се да се тај проценат од 25% повећа на 30%.  

 Одборница Драгана Шиљак је испред ОГ Здрава Србија предложила да Град 

уместо 30% обезбеди попуст на превоз међуградксом саобаћају закуповину месечних 

карата у износу од 50% а ученицима из породица који имају троје или више деце 

основног или средњег школског узраста обезбеде бесплатне карте за превоз.   

 Слађана Станић, секретар Скупштинеје објаснила да није законска обавеза да се 

финансира превоз за децу средњег образовања али да је Град до сада финансирао 25 % 

и сада повећава на 30% као и да постоји договор са превозником који финансира 20%, 

тако да суштински 50% месечне карте родитељи финансирају.  

 Слободан Шиљковић, члан Градског већа, је истакао да Град Ужице већ даје 

велики број разних олакшица, поред овог суфинансирања, постоје и право на бесплатне 

превозе за пензионере преко 65 година старости са пензијом до 25 хиљада динара што 

је преко 1600 регистрованих легитимација, па  особе са тежим обољењима и 

оштећењима екстремитета  око 400 легитимација, па пензинери преко 65 година 

старости који плаћају само хиљаду динара месечно и друго. Нагласио је да Град Ужице 

на регресиране превозе одваја око 4,5 милиона динара месечно.  
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 Скупштина је са 46 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о превозу деце и ученика. 

 

XV 

 Александар Тасић, руководилац Одељења ЛЕР-а у Градској управи за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности је образложио Предлог одлуке о 

продужењу Стратегије локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020.година. 

појаснио је да се продужава важење Стратегије до израде Плана развоја града Ужица, 

како би Град могао у међувремену да аплицира са пројектима код Међународног 

донаторског програма ЕУ –про плус. 

 Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о продужењу 

Стратегије локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020.година. 

 

XVI 

 Биљана Стеванетић, председница Комисије за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Ужице, образложила је Предлог решења о именовању директора 

ЈКП ''Градска топлана Ужице''. Истакла је да су на јавни позив приспеле три 

благовремене пријаве: Славенка Миликића, Владана Ковачевића и Бранка Филиповића. 

Обзиром да је Славенко Миликић поднео непотпуну пријаву, изборни поступак је 

спроведен између преостала два кандидата. Након извршеног оцењивања Комисије, 

боље рангирани кандидат је Бранко Филиповић, па се предлаже да се за директора ЈКП 

''Градска топлана Ужице'' именује Бранко Филиповић, мастер инжењер. 

 Скупштина је са 39 гласова ''за'' и 2 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог 

решења о именовању директора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. 

 

XVII 

 Биљана Стеванетић, председница Комисије за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Ужице, образложила је Предлог решења о именовању директора 

ЈП ''Стан''. Истакла је да је на јавни позив поднета једна благовремена и потпуна 

пријава Дејана Нијемчевића, и предлаже да се за  директора ЈП ''Стан'' именује Дејан 

Нијемчевић, дипломирани економиста. 

 Скупштина је са 39 гласова ''за'' и 3 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог 

решења о именовању директора ЈП ''Стан'' Ужице. 

 

XVIII 

 Биљана Стеванетић, председница Комисије за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Ужице, образложила је Предлог решења о именовању директора 

ЈП ''Ужице развој''. Истакла је да је на јавни позив поднета једна благовремена и 

потпуна пријава Николе Максимовића, и предлаже да се за  директора ЈП ''Ужице 

развој'' именује кандидат Никола Максимовић. 

 Скупштина је са 38 гласова ''за'' и 3 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог 

решења о именовању директора ЈП ''Ужице развој'' Ужице. 

 

XIX 

 Биљана Стеванетић, председница Комисије за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Ужице, образложила је Предлог решења о именовању директора 

ЈП ''Велики парк''. Истакла је да је на јавни позив поднета једна благовремена и потпуна 

пријава Бранка Богићевића, и предлаже да се за директора ЈП ''Велики парк'' именује 

једини рангирани кандидат Бранко Богићевић. 
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 Скупштина је са 38 гласова ''за'' и 4 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог 

решења о именовању директора ЈП ''Велики парк'' Ужице. 

 

XX 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог решења о 

именовању директора Народног позоришта Ужице. Истакла је да су на јавни позив за 

избор директора поднете две благовремене и потпуне пријаве и то Зорана Стаматовића 

и Бориса Тодоровића. Навела је да је предлог Управног одбора али и Градског већа да 

се за директора Народног позоришта Ужице, именује кандидат Зоран Стаматовић и 

упознала одборнике са биографијом предложеног кандидата. 

Скупштина је са 40 гласова ''за'' и 2 ''уздржана гласа усвојила Предлог 

решења о именовању директора Народног позоришта Ужице. 

 

XXI 

 Након образложења које је дала Слађана Станић, секретар Скупштине града, 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова усвојила Предлог решења 

о разрешењу Гордане Урошевић и именовању Милана Станимировића за члана 

Комисије за формирање листе кандидата за чланове Надзорног одбора јавних 

предузећа. 

 

XXII 

Након образложења које је дао Бранислав Митровић, председник Скупштине 

града, Скупштина је са 39 гласова ''за'' и 2 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог 

решења о разрешењу и именовању једног члана Комисије за представке и притужбе 

којим се Милан Курлагић разрешава, а именује Петар Богдановић. 

 

XXIII 

 Др Влатка Стевановић, директорка Завода за јавно здравље поднела је 

информацију  о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Граду Ужицу. Истакла  је да је 

тренутно епидемиолошка ситуација несигурна и неповољна за разлику од релативно 

мирне епидемиолошке ситуације у јуну и јулу. Повећан је број тестираних, повећан 

број позитивних, повећан број прегледа у ковид амбулантама и на жалост повећан број 

лица на распираторима. Од почетка епидемије па до претходног дана на подручју 

Златиборског округа регистровано је чак 40.441 позитивних лица, најмлађи оболели 

имао је два месеца живота а најстарији 98 година живота, просек година оболелих је 52. 

Када је у питању Ужице регистровано је 13.608 позитивних лица, најмлађе оболели 

имао је 5 месеци, најстарија особа 94 година живота, просек година оболелих је 49. Од 

средине августа бележи се пораст оболелих лица заражених корона вирусом како на 

округу тако и у Ужицу. Тренутно у Ужицу у Ковид болници је 269 особа, од тога је 14 

деце, 5 породиља а на респираторима 18 лица.  У Ковид амбуланти повећан је број 

прегледа и то на подручју округа обави се око 900 прегледа а у  Ужицу око 200 од тога 

на жалост 40 до 50% буде позитивних. Свакодневно се води епидемиолошки надзор 

како на броју тестираних хоспитализованих лица, од самог почетка школске године 

прати се и број инфициране и тестиране деце а од почетка године заражавало се око 300 

деце седмично. Кад је у питању вакцинација задња три, четири месеца вакцинација 

стагнира, проценат вакцинисаних са две дозе је око 51% а у Ужицу око 54% и у току је 

давање треће дозе. Трећу дозу на округу је примило око 20 хиљада особа, а у Ужицу 6 

хиљада. Истакла је да ни у једном моменту не сме бити опуштања, обавезно је ношење 

маски, прање руку, дистанца и наравно вакцинација.  
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 Зоран Милитаров, в.д.начелника Градске управе за инспекцијске послове и 

комуналну милицију истакао је да ова управа више од годину дана пружа подршку у 

спровођењу мера за сузбијање епидемије заразне болести Ковид 19, како кроз послове 

Градског штаба за ванредне ситуације тако и као Градска управа за инспекцијске 

послове и комуналну милицију.  Ради се на основу плана који обухвата координацију 

између субјеката који су укључени у борби против епидемије, Завода за јавно здравље, 

Министарства унутрашњих послова, Санитарне инспекције, Републичке инспекције, 

али и других организације које су активно укључене попут Црвеног крста и јавних 

предузећа. Истакао је да се послови управе огледају пре свега кроз подршку 

спровођењу мера здравствене заштите када је у питању Ковид амбуланта, делом Општа 

болница, вакцинације односно ревакцинације, мере како на пружању материјалне и 

људске помоћи, ангажовањем припадника Црвеног крста и припадника цивилне 

заштите, давањем подршке у раду кроз рад Кол ценрта који је формиран при овој 

Градској управи и кроз стварање услова за проширење капацитета Ковид амбуланте. 

Нагласио је да је ситуација сложена и  да Ужице представља град са екстремним 

ризиком од ширења респираторних инфекција, што се показало не само када је у 

питању Ковид него и сезонски грип.  Проширењем здравствених капацитета, пре свега 

изградњом Ковид болнице, додатним опремањем Здравственог центра и додатним 

опремањем Дома здравља Град је доста спремно дочекао овај талас. Навео је и да се 

сходно закључцима Владе РС и донетим актима врши стална контрола примене 

епедемиолошких мера.У току септембра месеца спроведена ја 691 непосредна контрола 

а изречене су 22 санкције. Нагласио је да  све зависи од здравствених радника а да су 

они већ исцрпљени и доведени у ситуацију да дневно имају преко 400 прегледа у ковид 

амбуланти и онда је логично да и ти људи дођу под удар ковида и да је велики број 

здравствених радника заражен. Навео је и да од укупног броја оболелих 80 % су 

невакцинисани а 20% вакцинисани. Популација која оболи до 25 година јесте 

популација која је најмање вакцинисана и раније је тих оболелих било 7 до 8% а сада се 

тај број подигао преко 13%. Истакао је да је то део популације која мора схватити да је 

једини лек вакцинација да би се епидемија ставила под контролу.  

Др Јелена Сладоје, одборница, истакла је да је тренутна епидемиолошка 

ситуација лоша и да је велики број оболелих суграђана односно да се у болници налази 

велики број пацијената. У Општој болници Ужице лече се пацијенти пре свега са 

средњом тешком и тежом формом болести, а има пуно деце и младих оболелих. 

Капацитети болнице су пуни, пуне су интезивне неге, велики је притисак на здравстене 

раднике и на целокупно здравство и то већ траје више од годину и по дана. Оно што је 

добро јесте да болница је за све ово време имала довољно места да смести све оне 

пацијенте којима је било потребно болничко лечење. Нагласила је да Здравствени 

центар за све ово време има довољно лекова који се корист у лечењу пацијената и да се 

прате светске савремене препоруке што се тиче протокола болесника. Апеловала је на 

личну и колективну одговорност суграђана, да брину о себи и о својим најближима, јер 

корона се не дешава тамо некоме дешава се свима. Као лекар предложила је да грађани  

слушају стручну јавност и да се воде протоколима Светске здравствене организације 

као и да се вакцинишу.  
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Градоначелница Др Јелена Раковић Радивојевић је истакла да је тенутна 

епидемиолошка ситуација на територији града Ужица као и на читавом Златиборском 

округу неповољна  али да од самих грађана зависи у ком ће она смеру ићи у наредном 

периоду. Као здравствени радник је замолила све суграђане који се до сада нису 

вакцинисали да се вакцинишу, а они који су до сада добили две дозе вакцине да свакако 

приме и трећу.  Корона вирус односно Ковид 19 неће нестати, а од тога колико се сви 

буду  придржавали одговарајућих мера, ношење заштитне маске, одржавање хигијене 

руку као и избегавање свих врста окупљања највише у затвореном простору ће 

допринети да тренутна епидемиолошка ситуација у граду Ужицу и у читавој територији 

Златиборског округа постане много повољнија. Апеловала је на све да се вакцинишу а 

посебно млади људи до 25 година који су се најмање одазвали вакцинацији. Нада се да 

ће сви бити одговорни и да ће схватити да је вакцинација једини лек у овом тренутку.  

Одборник Дејан Крчевинац је истакао да му сви апели за вакцинацију звуче као 

да неко тера људе да се вакцинишу. Истакао је да се ни сам није вакцинисао и да је 

прележао средње тежак облик короне. Он је апеловао на људе који имају блажи облик 

да не заузимају болничке кревете, јер је био у ситуацији да је хтео да скине маску са 

кисеоником и замоли пацијенте који пуше на прозору болнице да то не раде. 

 

XXIV 

 Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић, је поводом информације о 

активностима града Ужица о водотоку реке Ђетиње и њене околине од акумулације за 

водоснабдевање до града Ужица информисала о активности града Ужица. Истакла је да 

ће се сви сложити да је проблем згађења реке Ђетиње проблем који траје годнама и да 

се проблем не може решити преко ноћи нити се активности могу завршити и решити за 

пар месеци. Навела је да су активности пре свега усмерене ка решавању проблема 

канализационе мреже, односно проблема изливања фекалија у реку Ђетињу који 

постоји годинама уназад.Објаснила је да су после изградње главног колектора у 

дужини око 1300 метара, за шта је из буџета града издвојено 15 милиона динара, 

отпочели радови и на претпумпној станице у вредност радова од 22 милиона динара 

што је такође издвојено из буџета града Ужица. У вези  канализационе мреже за МЗ 

Турица урађен је пројекат и у току следеће године очекује се прикључак на секундарну 

канализациону мрежу 111 домаћинстава МЗ Турица. Истакла је да поред овог пројекта 

постоје пројекти и за канализационе мреже других делова града попут Сарића Осоја и 

Забучја, али да се не могу одмах решити јер су за то потребна додатна финансијска 

издвајања. Навела је да ће и у току следеће године бити подршка из Министарства 

заштите животне средине које ће сигурно определити одређени износ средстава за 

решавање овог проблема. Као неко ко је рођен у Ужицу и ко жели да настави да ради и 

живи у овом граду, истиче колико јој је битно да река Ђетиња буде чиста. Поред 

наведених активности, на састанку одржаном у Србија водама потписан је споразум о 

пословно техничкој сарадњи између града Ужица и Србија вода на основу кога се ради  

идејно решење за уређење корита реке Ђетиње. И том приликом Србија воде су 

определиле 10 милиона динара управо за чишћење корита реке Ђетиње, а ребалансом је 

Град определио додатна 3 милиона динара. Нагласила је да ће читав проблем  фекалне 

канализације  и канализационе мреже у граду Ужицу бити решен оног тренутка када 

буде изграђено ново централно постројење за пречишћавање отпадних вода, то је 

пројекат који води  Министарство за европске интеграције. Подсетила је да су град 

Ужице и још четири локалне самоуправе, Пожега, Ариље, Ивањица и Косјерић, 

потписали споразум за изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних 
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вода са локацијом у Пожези. Сматра да ће се са изградњом овог постројења које кошта 

69 милиона евра решити дугогодишње проблеме. Нагласила је да су основни 

приоритети Града очување јавног здравља, очување животне средине, смањење аеро 

загађења, изградња нових вртића, али свакао један од важних приоритета је управо и 

решавање факалне канализације односно секундарне канализационе мреже у граду 

Ужицу.  

 Одборник Дејан Крчевинац је истакао да по питању реке Ђетиње постоји 

користан део и бескористан део. Сматра да је користан део од Велике бране па до 

изворишта испод Шаргана, а бескористан део је од  Велике бране па до ушћа у 

Крвавцима у реку Скрапеж. Истакао је да није чуо од градоначелнице када, у ком веку 

ће бити изграђено постројење у Пожези, и поставио питање како ће фекалије из Ужица 

да дођу до Пожеге а при том нема решеног проблема канализације у самом граду. 

Сматра да је лакше направити неколико мањих постројења на територији Ужица, да се 

вода ту пречисти па да одмах од Ужица иде чиста воде, уместо да се прави велики 

одвод до Пожеге који ће бити око 30 км дужине. Мишљења је да се проблем 

канализације у Волујачком потоку може решити само изградњом мини постојења за 

пречишћавање и да је он већи проблем неко канализациона мрежа у Турици. Поводом 

колектора у Турици истакао је да су из пројекта изостављена домаћинста у доњем делу 

Турице која имају септичке јаме које преливају. У вези горњег тока Ђетиње  од  Велике 

бране према изворишту реке Ђетиње, поставио је питање када ће бити усвојен План по 

коме се тај део проглашава пределом изузетних природних одлика? Навео је да од 

2005.године постоје три верзије тог Плана и да је он задњи пут ревидиран 2016.године. 

Појаснио је да је по најновијем предлогу Градске управе за урбанизам, предвиђено да 

се направе три категорије заштите и да се у другој категорији могу градити разни 

објекти али и минихидроелектране. То је довело  до појаве одређеног броја инвеститора 

али је то потом отказано. Предложио је да неко из Града јавно каже шта све град 

планира да ради у горњем току Ђетиње, а да се грађани о томе изјасне на референдуму. 

У вези две минихидроелектране које постоје навео је да је једна добила решење о 

ружењу а друга није добила употребну дозволу што значи да и она треба да се руши. 

Истакао је да је буџет у плусу 144 милиона динара и да би се одвајањем 10-15 милиона 

мало по мало решавао поток по поток и не разуме зашто се сада троши новац на 

уређење корита Ђетиње, када ће за годину дана опет све бити исто. Сматра да прво 

треба да се уреде притоке, па тек онда само корито Ђетиње. 

 Одборник Аврам Илић је истакао да пошто су претходници говорили о 

екологији, он ће се осврнути на сам изглед Градске плаже. Сматра да је било 

приоритетније уредити саму плажу него нпр. градити мост од магистрале до Старог 

града. Поставио је питање да ли у Граду постоји нека инспекција која може наложити 

власнику хотел ''Турист'' да сруши тај објекат обзиром да је руина? Подсетио је да је ОГ 

Здрава Србија у претходној години, када су опредељивана средства за реконструкцију 

дечијег базена на Плажи, предлагала да се определе средства за уређење целе плаже. У 

вези с тим сматра да је питање да ли ће неко довести дете да се купа на базену на плажи 

ако сам не може да се окупа. Истакао је да ће се сада доћи у ситуацију да ће се средити 

Стари град, урадити мост, средити дечији базен а да ће остатак Плаже остати неуређен.  

Мишљења је да је све то требало посматрати као једну целину и поставио питање да ли 

се размишља о рушењу објекта хотела и привођења намени и да ли се планира 

сређивање приобаља Ђетиње у циљу отварања плаже за купалиште?  

 

 Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице, је истакао да је одборник 

Крчевинац поделио корито реке Ђетиње бескористан и користан део, али да он уопште 

не подржава такву поделу и сматра да је река Ђетиња је природни потенцијал који мора  
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да се заштити. Наводи да је проблем загађења Ђетиње лако решив давно би био решен. 

У вези Одлуке о проглашењу изузетних одлика Клирусе – река Ђетиња, истакао је да 

тај предео обухвата потес од бране Врутци до града Ужица који се простире једним 

делом и кроз оштину Чајетина и да се ради о подручју Клисуре реке Ђетиње која је од 

изузетног значаја за очување воде, заштите флоре, фауне уз ограничено коришћење 

природних ресурса уз строго контролисан начин. Навео је да је Одлука након јавне 

расправе која је 2016.године донета а потом достављена Министарству животне 

средине. У складу са примедбама Министарства одбране и Министарства рударства и 

енергетике, Одлука је претрпела одређене измене а у току је усаглашавање са  новим 

Законом о заштити природе који је усвојен почетком јула 2021. године. Што се тиче 

изградње мини хидроцентала у Закону из 2021.године прописана да је забрана мини 

хидроцентрала на заштићеном подручју и те законске одредбе биће имплементиране у 

Одлуку. О свим активностима везано за ову одлуку дискутоваће се на Скупштини, а 

нада се можда и пре тога на некој јавној расправи која ће се организовати поводом пре 

усвајања ове одлуке. Подсетио је и да је на претходној седници Скупштине донета 

Одлука о изради Плана детаљне регулације комерцијално спортске зоне у Турици, а 

урађен је и План генералне регулације. У обухвату овог плана је и део који се односи на 

уређење корита Ђетиње и заштите великих вода у насељу Турица и граду Ужицу, али и 

уређење корита Волујачког потока. Усвајањем овог плана и његовом имплементацијом 

на терену добиће се изузетно велики и висок значај саме Турице и шеталишта и 

бициклистичке стазе. Нагласио је да су Волујачки поток и Коштички поток два 

загађивача и да ће Град урадити мини студију са стручним сарадницима из области 

водопривреде и заштите животне средине као и у циљу постављања мини постројење за 

пречишћавање отпадних вода. У вези дискусије одборника Крчевинца да прво треба да 

се среде притоке а после да се ради на кориту Ђетиње, истакао је да када би се чекало 

да се сви остали радови заврше прошло би много времена и да би корито остало 

неуређено све то време. Нагласио је да наредног дана почињу да се изводе радови на 

уређењу корита у вредности од 10,5 милиона динара без ПДВ-а и да ће се уредити како 

корита тако и приобаља. Ребалансом су опредељена још 3 милиона динара како би се 

решили сви евентуалнуи проблеми који ће се открити у току чишћења корита. Поводом 

постројења за пречишћавање отпадних вода у Пожеги, истакао је да се нада да ће се 

регионално предузеће формирати у току следеће године и да ће се на тај начин 

започети реализација овог пројекта. Подсетио је на чињеницу да је Град Ужице изгубио 

средства за изградњу постројења у Горјанима и сматра да се примарни колектор до 

Пожеге може изградити. 

 Одборник Дејан Крчевинац је поставио питање господину Гавовићу да ли би се 

он окупао испод Железничког моста ако сматра да је Ђетиња у том делу корисна. У 

вези изгубљених средстава за постројење у Горјанима, истакао је да је дошао до 

сазнања да је 15 милиона евра било опредељено само за постројење, док је Град требао 

да обезбеди средства за примарни цевовод. Тадашњи градоначелник Јован Марковић је 

организовао донаторско вече на коме су требала да се прикупе средства за те намене. 

Онда је дошло до смене власти и нови градоначелник Тихомир Петковић је уместо 

донација решио да повећа цену воде. Након два повећања цене воде, грађани Злакусе су 

се побунили не желећи да се постројење налази на њиховој територији и тако је дошло 

до тога да је тај пројекат пропао. Поводом предлога одлуке о заштити изузетних одлика 

предела клисуре Ђетиња, истакао је да је предвиђена у другом степену изградња 

туристучких и угоститељских објеката а на подручју трећег степена дозвољава се и 

изградња малих хидроелектрана и објеката туристичког смештаја и не сматра да се на 

такав начин не штити Клисура реке Ђетиње. 



23 
 

 Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице је истакао да изградња постројења 

није била предвиђена у Злакуси него у Горјанима. Поводом донаторске вечери истакао 

је да је био присутан на тој вечери али није баш сигуран да се може назвати 

''донаторском''. Истакао  је да је то био састанак Дежера са 14 амбасадора и 

представницима града. Навео је да је састанак био у вези других питања и да уопште 

није било речи о постројењу, обзиром да је у том тренутку пројекат био у завршној 

фази. Истакао је и да је обавеза Града по том пројекту била да се повећа цена воде у 

складу са динамиком радова. Учешће града је било и у томе да се изврши 

експропријација земљишта за примарни вод до Горјана као и саме парцле у Горјанима. 

 Светлана Дракул, руководилац Одељења за заштиту и унапређење животне 

средине, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове је дала 

појашњење о предлогу Одлуке о заштити клисуре реке Ђетиње. Нагласила је да је прва 

верзија Студије заштите Клисуре реке Ђетиња урађена 2008.године, друга верзија 2013. 

година, а задња верзија Студије је достављена Граду 2016.године. Навела је да је јавни 

увид у Одлуку и Студију организован 2016.године, и да је тада једина примедба била у 

делу који се односи на трећи појас заштите у коме је била дозвољена изградња 

минихидроелектрана. Због те примедбе у предлог Одлуке је уврштена одредба да се 

изградња не може реализовати без сагласности Скупштине града Ужица и Скупштине 

општине Чајетина. Поред тога део територије које се ставља под заштиту налази се у 

својини Републике Србије па је било неопходно добити и сагласност Министарства на 

ту одлуку. Од тада почињу преписке са разним Министарствима и задња верзија је 

прошле године прослеђена Министарству, али је у јулу ове године ступила на снагу 

измена Закона о о заштити природе којом се забрањује изградња минихидроелекрана на 

заштићеном подручју.Тренутно је Град упутио захтев министарству да уђе у процедуру 

усклађивања Одлуке након добијања одговора од Министарства Одлука ће бити 

усклађена са Законом. Истакла је и да је Одељење за заштиту животне средине у сливу 

Врутака на 15 локација поставило кошеве за прикупљање отпада и да је у том подручју 

у последњој акцији сав отпад уклоњен. 

 Душко Љујић, директор ЈКП ''Водовод'' Ужице је истакао да је каналисање и 

прерада отпадних вода једно од горућих проблема града Ужица. Нагласио је да 

Предузеће интензивно ради на Студији стања и за тај пројекат врше се разна мерења а 

између осталог тзв ''црна кутија'' која се појавила у Ђетињи је управо опрема са мерним 

сондама која која мери проток на испусту колектора. У вези пројекта за пречишћавање 

отпадних вода у Горјанима истакао је да је он третирао и локалне проблеме попут 

улица Београдска, 1300 каплара и да је реконструкцију ове две улице урадило ЈКП 

''Водовод''. 

 Одборник Аврам Илић је подсетио да нико од говорника није одговорио на 

његова питања о уређењу Градске плаже. Истакао је да се раде нови објекти и дуж 

улице Кнеза Лазара и да ће тај део град доста лепше изгледати. То је разлог више да се 

и део узводно од тога уреди. Поставио је питање да ли ће тај део да се уређује као 

купалиште или можда као неко језеро са одређеним садржајима и да ли ће хотел Турист 

остати у тренутном стању или ће се срушити и привести намени? 

 Никола Максимовић, директор ЈП ''Ужице развој'' Ужице је поводом хотела 

Турист истакао да је пре две године урађен плански документ који је био потребан али 

и да је градоначелница обавила разговоре са инвеститорима и да има назнака да ће се 

следеће године започети са радовима. Навео је и да је за други објекат - Хотел Плажа 

урађено идејно решење и да на основу тога Ужице развој ради урбанистички пројекат. 

Сматра да ће наредне године вероватно започети радови на овим објектима а у складу 

са тим град ће даље разматрати у ком смеру ће ићи уређење плаже. Ради се на даљем 

оплемењивању пешачких стаза и завршетку радова на Старом граду, па се нада да ће се 
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уредити целокупна амбијентална целина Плаже. У вези радова на колектору и 

препумпној станици истакао је да је чим су започели радови дошло до проблема јер с 

једне стране одређени број грађананису дали да преко њихових парцела прође кишна 

односно фекална канализација, а с друге стране две фирме које функционишу у Турици 

нису дале да поред њиховог објекта прође колектор. Из тог разлога се изгубило 

неколико месеци јер је морала да се измени документација и добије нова грађевинска 

дозвола. 

  

 Председник Скупштине је истакао да је завршен рад по дневном реду и 

обавестио да данас почињу манифестације у оквиру обележавања Дана града, а потом и 

позвао одборнике на свечану седницу која је заказана за 8. октобар 2021.године, у сали 

Народног позоришта. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                    

` Слађана Станић                     Бранислав Митровић 

________________________             __________________________ 


