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ЗАПИСНИК
СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 07. фебруара 2019. године у Великој сали града Ужица са
почетком у 10,00 часова.
Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и
констатовао да седници присуствује 54 одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно
одлучивање.
Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Љубинка Крвавац,
Војислава Кнежевић, Дејан Јовановић и Јелена Сладоје.
Седници нису присуствовали одборници: Мирослав Ивановић, Борица Јовановић,
Милијана Катић и Слободан Пајовић.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић,
заменик градоначелника Немања Нешић, чланови Градског већа, начелници градских
управа, директори установа и јавних предузећа чији се материјали разматрају и
представници средстава јавног информисања.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да је Комисија за јавну набавку
преноса седница Скупштине града Ужица у 2019.години на седници одржаној
24.01.2019.године донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности радио
и ТВ преноса седница Скупштине града. Уговор је потписан са Радио „Сан“ за директан
радијски пренос у износу од 17 хиљада динара по седници, без пдв, односно са ТВ „5“ за
директан телвизијски пренос у износу од 66 хиљада динара без пдв, по седници.
Председник Скупштине је подсетио одборнике да је информативно уз позив за
седницу достављен и комплетан извештај државне ревизорске институције за 2017.годину
ради упознавања.
Председник Скупштине је истакао да је уз позив за седницу достављен Записник са
27.седнице Скупштине града.
Скупштина је са 45 гласова за усвојила Записник са 27.седнице Скупштине града.
Председник Скупштине је предложио дневни ред као у позиву за седницу.
Одборник Михајло Балабан је истакао да му је веома драго што види опозицију или
тзв. Савез за Србију на седници Скупштине града и поставио питање да ли ће и даље
узимати дневнице, а излазити са седница Скупштине града. Подсетио је да је предлог
градоначелника приликом последњих измена Пословника Скупштине града, био да се
реши питање дневница, односно да дневницу може да прими само онај одборник који
присуствује целој седници, али да су господа Јован Марковић и Слободан Пајовић били
против тога. Истакао је да је велика неодговорност Савеза за Србију да изађу са седнице
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Скупштине града на којој се расправљао буџет града за 2019.годину. Истакао је да разуме
да опозиција нема шта да каже на предлог буџета за 2019.годину, јер је 12 година раније
спроводила економски геноцид над грађанима Ужица, подизала кредите, продавала
фабрике и слично. Сматра да се тренутно понашање опозиције, одвија под изговором да је
за све крив Александар Вучић, да он сеје страх, мржњу, да краде изборе, људима црта мете
на чело, да уводи медијски мрак, да прети грађанима Србије, али да је то апсолутно
нетачно, већ да је опозиција безидејна и не зна како да се бори са бољом и лепшом
Србијом на челу са Александром Вучићем и СНС. Предложио је да се на овој или некој
наредној седници понови дискусија о начину стицања дневница на седници Скупштине
града.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да је претходни одборник повредио
Пословник Скупштине и да је понизио скупштински дом. Истакао је да је лицемерно да
одборничка група која веома често продужава паузу како би се вратили одборници на
седницу и сачували кворум, говори некоме да ли има право да напусти седницу или не, и
да ли има право да узме дневницу.
Председник Скупштине је истакао да је и на претходној седници док је одборник
опозиције објашњавао зашто ће да напусти седницу, дозволио му да то јавно изнесе, па је
из истог разлога дозволио и одборнику Балабану да каже своје мишљење. Истакао је да
једино жели да сви одборници буду толерантни, посебно када на дневном реду Скупштине
постоје веома битне тачке, попут Статута града.
Одборник Иван Филиповић је истакао да понашање одборника Балабана јесте још
један доказ политичког насиља над опозицијом. Захтевао је од руководства, односно
градске власти да се изјасни да ли постоји бар мало демократије у Граду и да ли ће људи
који протествују сваког петка имати могућност да користе струју, обзиром да је власт
прошлог петка забранила да, грађани који су протествовали на платоу испред Градске
куће, користе струју. Истакао је да, ако се градоначелник изјасни о овом питању, нема
потребе да се ставља на дневни ред, али да у супротном Скупштина треба да се изјасни о
томе, да ли ће се следећег петка омогућити грађанима да користе струју.
Одборник Владан Виријевић је поводом дискусије одборника Балабана, истакао да
је бахатост да се за кружни ток издвоји из градске касе 200 хиљада евра, бахатост је када
се не помаже пољопривредницима, када се не решава проблем квалитета ваздуха и воде
итд. Предложио је да се Предлог одлуке о кредитном задужењу града Ужица повуче са
дневног реда, јер се већ седму годину за редом узима кредит и град задужује за 150
милиона динара. Обзиром да се у одлуци наводи да се кредит узима за капиталне пројекте
поставио је и питање, за које се то капиталне пројекте он узима? Поново је предложио да
се на дневни ред уврсти тачка –Помоћ породиљама и мајкама са децом. Истакао је да је
опозиција принуђена да бојкотује рад Скупштине јер се ниједна допуна дневног реда не
прихвата, а од 40 поднетих амандмана опозиције на Предлог одлуке о буџету, ниједан није
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прихваћен, па је самим тим јасно да је немогуће учествовати у раду Скупштине као
опозиција. Из тог разлога је позвао опозицију да бојкотује сваку наредну седницу
Скупштине све док се такво понашање не промени.
Одборник Драган Бабић је истакао да му је драго што се колега Балабан јавио други
пут за три године колико је одборник у Скупштини и да то много говори о странци и
њиховом раду. Нагласио је да постоје правни и морални закони и да сумња да су погажени
и једни и други, јер је заменик градоначелника већ 519 дана у оставци. Предложио је
допуну денвног реда са тачком – смена заменика градоначелника.
Одборница Марија Савић је поводом дискусије одборника Балабана истакла да
опозиција долази на седнице Скупштине и даје предлоге, али се ти предлози никада не
уважавају. Због тога опозиција може само да искористи једини преостали начин политичке
борбе, а то је да напусти седницу и да не даје легитимитет позицији за рад на Скупштини.
Поставила је питање да ли ће позиција вратити новац од дневница које узима имајући у
виду да на прсте једне руке може да наброји колико се одборника позиције у целом
мандату јављало да дискутује на седницама Скупштине. Такође је поставила питање да ли
ће вратити новац који узимају само користећи бенефиције од тога што су у власти.
Поставила је питање да ли ће начелница Градске управе поднети оставку и да ли осећа
моралну одговорност да то учини, обзиром да се грађанима не дозвољава коришћење
струје под изговором да је начелница на одмору.
Одборник Слободан Кузмановић је истакао да нема потребе да се у Скупштини
покреће говор мржње и предложио је да се на дневни ред уврсти тачка – Извештај
Државне ревизорске институције за 2017.годину. сматра да овај Извештај не треба да буде
достављен само информативно одборницима Скупштине, већ да би требао да се нађе на
дневном реду, као би се о њему расправљало, како би одборницима било омогућено да
добију додатна појашњења, али и да они сами дају одређене предлоге.
Председник Скупштине је истакао да је предлог одборника Кузмановића добар и
сложио се са њим. Поводом предлога одборника Балабана истакао је да ту област
регулише Пословник о раду Скупштине, и да није могуће у овом тренутку расправљати о
тој теми, а да се након усвајања Статута града у сваком случају мора ући и у поступак
усклађивања Пословника па се том приликом може регулисати и питање дневница.
Скупштина није прихватила предлог одборника Ивана Филиповића да се на
седници Скупштине расправља о томе да ли ће наредног петка грађанима који протествују
бити обезбеђена струја, јер се ''за'' изјаснило 14, ''против'' 32 и 2 одборника су била
''уздржана''.
Скупштина није прихватила предлог одборника Владана Виријевића да се са
дневног реда скине Предлог одлуке о кредитном задужењу јер се ''за'' изјаснило 15, а
''против'' 32.
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Председник Скупштине је поново образложио да се предлог општег акта не може
предлагати на начин како је предложио одборник Виријевић и истакао да се не може
гласати о предлогу за допуну дневног реда, да се уврсти тачка Предлог одлуке о накнадама
за финансијску помоћ породиљама, јер тај предлог није припремљен у складу са
процедуром.
Председник Скупштине је објаснио да се о смени заменика градоначелника на
седници Скупштине може расправљати само оног тренутка када градоначелник као
овлашћени предлагач поднесе предлог за новог заменика градоначелника.
Скупштина је са 52 гласа ''за'' усвојила предлог одборника Слободана
Кузмановића, да се као последња тачка дневног реда разматра Извештај Државне
ревизорске инсититуције за 2017.годину.
Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 3 гласа ''против, усвојила дневни ред у целини
са усвојеним изменама и допунама.
ДНЕВНИ РЕД
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
2. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
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ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
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10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
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ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
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13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
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14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
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15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО
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16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ

КОНКУРСА

ЗА

ИЗБОР

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА
УЖИЦА
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТАРИ ГРАД УЖИЦЕ
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ''
УЖИЦЕ
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА
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ИНСТИТУЦИЈЕ

ЗА

Одборник Ђорђе Милићевић је пре почетка расправе по дневном реду, тражио да се
гласа о томе да ли је било повреде Пословника, односно да ли је одборник Балабан
повредио достојанство Скупштине, својим излагањем.

5

Није било повреде Пословника нити повреде достојанства Скупштине обзиром да
се ''за изјаснило 17 одборника, 27 одборника се изјаснило ''против''.
I
Председник Скупштине је навео да је Административно мандатна комисија на
седници одржаној пред седницу Скупштине, разматрала Уверење Изборне комисије града
Ужица и предложила Скупштини да потврди мандат одборнице Ане Виторовић, као
следећег кандидата са изборне листе Др. Војислав Шешељ – Српска радикална странка.
Скупштина је са 40 гласова ''за'' потврдила мандат одборника Скупштине града,
одборници Ани Виторовић.
Одборница Ана Виторовић је положила и потписала заклетву.
II
Одборник Неђо Јовановић, председник Комисије за израду Нацрта статута града
Ужица је дао детаљно образложење Статута града Ужица и истакао да су све локалне
самоуправе у обавези да ускладе своје статуте са Законом о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи. Навео да је Предлог статута усклађен са Уставом, Законом о
локалној самоуправи, Законом о финансирању локалних самоуправа, Законом о буџетском
систему и другим позитивно правним прописима. Истакао је да се измене односе на
надлежности које град има при вршењу својих послова, прецизиран је статус Градског
правобранилаштва као органа града, уведен је институт јавног слушања, проширена су
овлашћења градоначелника, али и одговорности, посебно у области финансија, као и
надлежности Градског већа. Навео је да је сада уређен радноправни статус председника и
заменика председника Скупштине, а новим Статутом се предвиђа да се одредбе којима се
регулишу радна тела од сада налазе у Пословнику Скупштине, а не у Статуту као што је то
до сада био случај. Нагласио је да је посебно регулисана оставка градоначелника, заменика
градоначелника и члана Градског већа, при чему се прописује обавеза председника
Скупштине да о оставци одмах обавести Скупштину, а градоначелника да на наредној
седници Скупштине предложи кандидата за избор новог заменика градоначелника или
члана Градског већа. Навео је и да се један део измена односи на градску општину и то у
погледу броја одборника Скупштине, којих ће у будуће уместо досадашњих 15 бити 19 и
броја чланова Већа, којих ће уместо 5 како је то раније било предвиђено, сада бити до 7.
Одборник Радиша Марјановић је истакао да је поред свега што је господин
Јовановић навео, Статутом предвиђен и нови начин избора Савета месних заједница, који
ће се убудуће бирати на непосредним изборима, тајним гласањем, а не на збору како је
била ситуација до сада. Навео је да је то добра новина, и да је још као председник
Скупштине говорио о томе на састанцима са председницима одборничких група и залагао
се да се и раније у Ужицу уведе такав начин избора, који је у појединим локалним
самоуправама већ постојао. Поставио је питање да ли се у вези надлежности градске
општине променило стање и да ли су добили веће надлежности од оних које су до сада
имали? Поводом дискусије која се повела пре усвајања дневног реда у вези дневница,
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истакао је да је чланом 59. Пословника предвиђено да се право одборника на изгубљену
зараду, путне трошкове, за долазак и одлазак на седнице Скупштине и њених радних тела,
дневнице и накнаду других трошкова везано за вршење одборничке функције уређују
посебном одлуком Скупштине града. Навео је да је полемика била непотребна јер у овом
тренутку није била припремљена измена те одлуке, а да се она може изменити након
усвајања Статута, ако Градско веће предложи такву измену.
Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање да ли ће се члан 87. предложеног
статута, ако се овај акт усвоји, аутоматски примењивати, односно да ли ће градоначелник
морати на наредној седници Скупштине да поднесе предлог за новог заменика
градоначелника?
Одборник Зоран Плећевић је поставио питање у вези статуса савета месних
заједница, којима је већ истекао мандат, да ли ће се вршити избор савета у складу са
Законом о локалној самоуправи и статутом или ће се чекати редовни избори за одборнике
Скупштине града, па ће се избор вршити истовремено. Или ће се у року од 60 дана
изабрати Комисије за спровођење избора и спровести избори, како би савети коначно
добили легитимитет да раде.
Петар Вујадиновић, секретар Скупштине града је поводом питања одборника
Милићевића, истакао да је градоначелник дужан да на следећој седници након усвајања
Статута поднесе предлог за новог заменика градоначелника. Поводом питања одборника
Плећевића навео је да се одмах након усвајања Статута морају именовати првостепену и
другостепену комисију, а потом и донети нову Одлуку о месној самоуправи која ће
детаљно регулисати избор чланова савета месних заједница.
Председник Скупштине се поводом дискусије одборника Марјановића у вези
дневница, сложио да то јесте материја која се регулише посебном одлуком, али је подсетио
да је један део одборника предлагао да се начин стицања дневнице регулише
Пословником, односно да се Пословником пропише обавеза одборника да се потписују на
почетку и на крају времена. Поводом Предлога статута, истакао је да је основна интенција
новог Закона о локалној самоуправи што отворенији приступ и што веће учешће јавности
и грађана у доношењу одлука. Навео је да је веома важна обавеза органа да обавести
јавност о томе да је отпочео рад на припреми одређеног прописа како би јавност и
заинтересовани субјекти могли да већ у почетној фази дају своје предлоге, примедбе и
сугестије. Истакао је да се сада прописује и обавезна јавна расправа о буџету града
односно о нацрту прихода и расхода, али и могућност групе грађана да поднесу захтев да
се о одређеној одлуци односно општем акту спроведе јавна расправа. Такође је истакао да
је и увођење института јавног слушања у циљу што отворенијег рада органа локалне
самоуправе.
Одборник Неђо Јовановић, председник Комисије је истакао да доношење Статута
града Ужица, не подразумева обавезно спровођење избора у градској општини Севојно,
већ само обавезу градске општине Севојно да свој Статут усклади са Статутом града.
Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Статут града Ужица.
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III
Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о кредитном
задужењу града Ужица и подсетио да је усвајањем предлога Одлуке о буџету града Ужица
за 2019.годину, усвојен и део који се односи на кредитно задужење за капиталне пројекте.
Подсетио је и да је Ужице далеко испод максималног нивоа задуживања према подацима
Министарства финансија и Управе за јавни дуг. Навео је да ће се кредит користити за
финансирање пројеката у области образовања везано за пројекат у Севојну и то изгрдња
фискултурне сале у износу од 12 милиона динара, што чини учешће града у том пројекту
чија је укупна вредност преко 60 милиона динара. Објаснио је да је део намењен и за део
пројекта јавне расвета део за финансирање наставка изградње водовода, део за планирану
реконструцију објеката за развој високог образовања у делу касарне Крчагово, део за
финансирање реконструкције и изградње путева и улица, као што је Бањичка и слично.
Истакао је да ће поред тога део кредитних средстава бити коришћен у инвестције
енергетске ефикасности јавних објеката, а пре свега школа, које се финансирају од
средстава Европске уније у износу од 180 милиона динара уз планираног учешће града
Ужица у износу од 15 милиона динара. Нагласио је да град узима мање кредита него што
отплаћује кредите од претходних година, чиме се дефинитивно смањује кредитна
задуженост града Ужица.
Градоначелник Тихомир Петковић је навео да је одборник Виријевић приликом
дискусије у вези дневног реда изнео неистину којом је тврдио да је град Ужице у
последњих 5-6 година, задужен за преко милијарду динара. Нагласио је да је кредитно
задужење града у овом тренутку на скоро истом нивоу као и оне године када је ово
руководство преузело власт. Не разуме зашто одборници ''Здраве Србије'' коју води Милан
Стаматовић, председник општине Чајетина, говоре о кредитном задужењу града Ужица,
када та локална самоуправа ради све контра од онога што ради град Ужице. Навео је да је
Чајетина узела кредит три четири године пре него што је започела инвестицију и пре него
је добила и дозволу за ту инвестицију. Објаснио је да је узет кредит за ''чувену гондолу'', и
да општина отплаћује камату од 5% већ четири године, а још ни дозволу за њу нису
добили. Истакао је да се у Ужицу ради потпуно другачије, да се узима кредит од 150
милиона са негативном кредитном стопом и он ће се искористити за тачно одређене
пројекте. Навео је и то да се за најзначајније и најскупље пројекте обезбеђује подршка
Владе Републике Србије и надлежних министарстава па тако град, између осталог, није
морао да из свог буџета издваја 5,5 милиона евра за реконструкцију и доградњу фабрике
воде.
Одборник Ђорђе Милићевић је поводом дискусије градоначелника истакао да је
свима јасно зашто увек помиње господина Стаматовића, али је истакао да то што је
одборник Виријевић припадник странке, која је на власти у другој општини нема никакве
везе са Ужицем. Не разуме зашто се прича о власти у Чајетини и никога у Ужицу не
интересује да ли је Чајетина презадужена и да ли може и хоће још да се задужује.
Градоначелник Тихомир Пектовић је истакао да је суштина његовог говора била да
грађанима објасни да су наводи одборника Виријевића да је град задужен преко милијарду
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динара били неистина, а помињао је господина Стаматовића, зато што он свакодневно
излази у јавност са неистинама које људи слушају и као градоначелник града Ужица он
мора да одговори на те неистине. Навео је да би одборник Виријевић, можда дискутовао
другачије да је само одборник у Скупштини, али да он излази за говорницу управо као
представник Милана Стаматовића.
Одборник Слободан Кузмановић је поставио питање зашто се град Ужице задужује
овако рано, обзиром да је буџет у суфициту за 200 милиона, и зашто се у складу с тим
кредит не узме у другој половини године, да би се плаћала мања камата.
Градоначелник Тихомир Петковић је објаснио да се сада само доноси Одлука о
кредитном задужењу, али да је ће Град проценити у ком моменту је најбоље да се она и
реализује и објаснио да је у овом моменту приоритет пројекат реконструкције зграде у
Крчагову, за који половину средства издваја министарство, а да ће се за остале пројекте
кредит узимати по потреби и да се град неће одједном задужити за свих 150 милиона
динара.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о кредитном задужењу
града Ужица.
IV
Славица Стефановић, директорка Народног музеја Ужице је детаљно образложила
Програм рада Народног музеја Ужице за 2019.годину. Навела је да ова установа планира
да у 2019.години реализује велики број програмских активности. Нагласила је да се
Народни музеј финансира поред средстава који се одвајају у буџету града Ужица и
средствима које добија преко пројеката за које конкурише код Министарства културе и
информисања, Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства рударства и
енергетике и других. Истакла је да ће Народни музеј у фебруару потписати Споразум о
сарадњи са Српском академијом наука и уметности, а поводом тога ће се одржати изложба
Љубомира Љубе Поповића. Поред тога планира се изложба посвећена 40 година
Меморијалног комплекса Кадињача, затим изложба Ужице 20 век и друго. Навела је којим
ће све пројектима у 2019.години Народни музеј конкурисати код надлежних
министарстава. Подсетила је да је Град у претходној години издвојио 1,5 милиона динара
за куповину слика Михаила Миловановића, па је Народни музеј купио 10 слика овог
академика. Нагласила је да је један од најзначајнијих капиталних пројеката који се планира
у 2019.години, реконструкција топлотне подстанице, којом ће се решити проблем грејања
у овој установи. Навела је и да ће кустоси Народног музеја конкурисати са Пројектима
Дрежничке Градине и римског гробља у Стапарима. Навела је и активности које ће се
спроводити у области издавачке делатности, превентивног одржавања споменика и
музејским манифестацијама које се већ дужи низ година одвијају у Народном музеју,
попут Ноћ музеја, Музеји Србије, Дани европске баштине итд. Навела је и да ће се у
наредној години ова установа бавити дигитализацијом музејског наслеђа.
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Одборник Ђорђе Милићевић је замолио известиоце да не читају одборницима оно
што је већ написано у Програмима већ да могу само укратко дати пар смерница и
евентуално да појасне одређене ставке Програма. Поставио је питање у вези кадровског
плана Народног музеја, где је предвиђено 37 запослених, од чега 29 на неодређено и 8 на
одређено време, што чини преко 20% запослених на одређено време у односу на запослене
на неодређено, како је могућа таква ситуација, имајући у виду да је у складу са законом
дозвољено да буде највише 10% запослених на одређено време у односу на број стално
запослених.
Одборник Радивоје Папић је навео да би био веома срећан када би се Програм рада
Народног музеја за 2019. годину испунио јер је много тога предвиђено. Поводом
манифестације којом се обележава 78. година борбе за одбрану Ужица у априлском рату
истакао је да на ту борбу град Ужице треба да буде поносан као и на Кадињачу. Ставио је
примедбу да је споменик посвећен овој борби ван пута и да није лако видљив и предложио
да се бар стави информативна табла на којој би били наведени подаци да је у тој борби
настрадало 118 Ужичана, као и да се направе бар два паркинг места како би грађани могли
да се зауставе и прочитају те податке. Предложио је да су у поставци на Кадињачи направи
рељеф бојишта који би приказао распоред јединица у бици на Кадињачи јер сада кустоси
нису у могућности да објасне ток битке и распоред јединица због шуме која је израсла у
делу од Кадињаче према Бајиној Башти. Похвалио је пројекат у Дрежнику и истакао да је
он био дуго запостављен и да треба направити пројекат и конкурисати за ископавање на
Дрежничкој Градини. Навео је да би у 2020. или најкасније у 2021.години требало озбиљно
да се крене са археолошким активностима на подручју Кремана и да се крене са уређењем
овог дела, посебно имајући у виду да се ту већ налази пруга, а најављен је и аутопут кроз
то насеље. Поводом питања запослених у Музеју, апеловао је на директорку, али и на
градско руководство да се младим људима који по више година раде на одређено време у
Музеју, дају уговори на неодређено време бар у оквирима законом дозвољеног броја
запослених на неодређено време у овој установи.
Одборник Радиша Марјановић је подржао одборника Папића у дискусији у вези
споменика борцима априлског рата и истакао да ово питање не може бити препуштено
само Народном музеју и да овом споменику мора да се да исти значај као и споменику на
Кадињачи. Навео је да су одређени споменици зарасли и да је веома тешко прићи до њих.
Поставио је питање да ли је могуће да град Ужице добије сагласност од надлежног
министарства да се биста Димитрија Туцовића, постави на локацији у улици Љубе
Стојановића, а за чије је постављање сагласност дао и власник те локације који је уједно и
власник предузећа ''Квиско''?
Народни посланик и одборник Неђо Јовановић је истакао да је јако важно поменути
чињеницу на којој СПС и гради своје политичке ставове, али не само идеолошки, а то је да
се недовољно посвећује дужна пажња споменику Јосипу Брозу Титу, који се тренутно
налази иза зграде Народног музеја. Нагласио је да би требало размотрити неко решење за
локацију на којој би се налазио овај споменик, а која би била оправдана са туристичког
аспекта и постала део туристичког производа који Ужице нуди туристима. Сматра да свим
10

споменицима и спомен обележјима било које историјске етапе, треба да се посвећује иста
пажња и да Ужице не треба да бежи од своје прошлости, без обзира да ли се ради о
народнослободилачкој борби или неким ранијим периодима историје.
Председник Скупштине је образложио да је замолио све директоре да дају уводна
образложења о Програмима рада, посебно због јавности, односно због примедби који су
грађани упутили да они немају материјале и да нису довољно упознати са програмима
рада установа.
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Народног музеја Ужице за 2019.годину.
V
Немања Ранковић, програмски директор Народног позоришта Ужице, дао је уводно
образложење Програма рада ове установе за 2019.годину. Истакао је да је Програм
направљен са огромним напорима да се ускладе планови Установе са могућностима. Навео
је да град Ужице има развијен културни живот и велики број културних институција и да
се за те институције из буџета града морају издвајати већа средства. Нагласио је да ће
Народно позориште, поред главне делатности приказивања и дистрибуције представа, у
2019.години имати и још две манифестације од којих је једна међународног регионалног
карактера, а то је 24. Међународни позоришни фестивал ''Без превода''.
Одборник Ђорђе Милићевић се сложио да је Ужице поносно на културне
институције и да се по томе одваја од многих градова. Сматра да Народно позориште
квалитетно ради али да и даље треба да се више ради на томе да Позориште буде авангарда
у политици друштва, стања и указивања на одређене аномалије које се увек појављују у
друштву. Сматра да Ужице није ни свесно колики значај има Међународни фестивал за
град и друштво и да грађани Ужица недовољно пажње посвећују томе.
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Народног позоришта Ужице за 2019.годину.
VI
Душица Мурић, директорка Народне библиотеке Ужице, дала је уводно
образложење Програма рада Народне библиотеке за 2019.године. Навела је да се планира
набавка 50 домаћих наслова и два страна наслова, затим завршетак започетих пројеката и
реализација пројекта ''Дигитални грађанин'' у коме поред Народне библиотеке, као носиоца
пројекта, учествују и библиотеке из БиХ, Хрватске и Словеније. Навела је и да је ова
установа код Министарства културе и информисања аплицирала са четири пројекта, да се
за Дан града планира изложба Момчила Вуковића Бирчанина, који је за време окупације
био лични секретар Краља Петра II. Нагласила је и да се разговара са другим установама
града Ужица, да се под покровитељством Министарства и града Ужица направи меморијал
Милоша Паровића као препознатљиву и редовну годишњу активност која ће популарисати
спорт.
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Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Народне библиотеке Ужице за 2019.годину.
VIII
Јелена Васовић, директорка Градског културног центра је образложила Програм
рада ове установе за 2019.годину. истакла је да је у 2018.години реализовано 178
различитих програма, а да се у 2019.години очекује још већи број манифестација него
претходне године, посебно имајући у виду да Градски културни центар сада организује и
Нову годину, Бадње вече, гусларско вече као и културно лето. Најавила је у оквиру
културног лета концерте Жељка Бебека и Влатка Стефановског, а 27. октобра планиран је
концерт Дивне Љубојевић, а очекује се и концерт групе Гарави сокак.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да је у дилеми да ли подржати рад ГКЦ-а
обзиром да је ЛДП био један од иницијатора да се некадашњи Дом војске претвори у
Градски културни центар. Лично није задовољан како ГКЦ ради и сматра да може и треба
да ради много боље. Сматра да када би ова установа била дата приватнику он би
остваривао приход, а да то сада није случај. Сматра да се установа ''улежала'' и да оно што
су радили пре пет година раде и дан данас и да немају намеру да искораче напред.
Поставио је питање директорки одакле то да се у време радног времена на конференцији за
штампу помиње ''партија''?
Одборник Радиша Марјановић се није сложио са дискусијом одборника
Милићевића о Програму рада Градског културног центра. Посебно је подржао
ревитализацију стрелишта и апеловао на Град да финансијски подржи реализацију тог
пројекта. Није се сложио са одборником Милићевићем да би било боље да се ова установа
да приватнику на управљање, јер иако би он вероватно остварио већи профит, када је у
питању култура сматра да се значај не може мерити кроз профит. Нагласио је да град
Ужице има веома висок стандард што се тиче установа културе и мишљења је да сваке
године у свим Програмима постоји одређени помак у односу на претходне године
пословања. Предложио је да се поради на информисању грађана и туриста да када дођу у
Ужице знају које све културне потенцијале град има, као и да могу да сврате у Градски
културни центар и да попију пиће, што ће бити приход овој установи.
Одборник Ђорђе Милићевић је објаснио да се никада није залагао да ГКЦ води
приватник, већ је навео као пример у циљу појашњења да ова установа има могућности да
заради већи износ средстава које би могла да уложи у програме, обнову простора, уређење
и друго.
Председник Скупштине, Бранислав Митровић је истакао да ужичке установе
културе имају велики успех и да се ретко који град у Србији изван Београда може мерити
са квалитетом програма и садржаја који нуде ужичке установе, као и да се по квалитету
садржаја могу мерити чак и са београдским иако имају знатно мање средстава. Навео је
пример града Курска у Русији, где на њихових 11 факултета постоје групе деце која
плешу, играју, певају, а за њихову едукацију су заслужни музичари Руске федерације.
Нагласио је да је све џаба ако се не да простор младим људима и предложио свим
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установама културе у Ужицу да дају што већи простор младима. Као добар пример
подсетио је да је пре извесног времена Педагошки факултет у Ужицу са свим школама у
граду направио представу ''Васкрсни Србијо'' и приказао је на даскама у Народном
позоришту, где је преко 200 учесника - младих људи уз помоћ Народног позоришта и ГКЦ
који је дао постор за пробе и великог броја културно уметничких друштава успео да
припреми и одржи ту представу. Апеловао је на ГКЦ да дозволи младим музичарима који
су основали ужичку рок сцену да им дозволи да користи простор за пробе, да им дозволи
да свирају у овој установи.
Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је истакао да управо оно што је говорио
председник Скупштине ГКЦ и ради, да је то установа која је широко отворила врата свим
културним областима ко има жељу може и да користи простор ове установе да покаже свој
таленат и рецитатори, гуслари, гитаристи и сви остали.
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Градског културног центра Ужице за 2019.годину.
IX
Зоран Цветић, директор Градске галерије Ужице је дао уводно образложење
Програма рада ове установе за 2019.годину. Истакао је да су планирани приходи и расходи
за реализацију програма 7 милиона и 129 хиљада динара од којих је за едукативни програм
''Дохвати уметност'' и за програм изложби издвојено 1 милион динара, док је 1 милион и
300 хиљада динара издвојено за међународни пројекат Бијенале ''Сува игла'' који је и
најзначајнији пројекат који реализује Градска галерија и који град Ужице мапира у свету
културе и графичке уметности. Истакао је да поред ових Галерија реализује и низ
редовних изложби, али и да ће у 2019.години бити приказане по први пут и изложбе аутора
из ужичког краја који су награђивани на међународним изложбама и то Александра
Горгића и Биљане Милојевић, као и низ других изложби познатих и награђиваних
уметника.
Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности на
Програм рада Градске галерије Ужице за 2019.годину.
X
Милена Вићевић, директорка Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Ужице за 2019.годину, образложила је Програм рада РЦУ за
2019.годину. Навела је да установа тренутно има 19 програма што је импозантан број у
односу на неки ранији период. Поред тога организују се и друге активности које су у вези
са радом просветних радника, а то су разне радионице, трибине, огледни часови и друго.
Истакла је да је РЦУ део мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање на
нивоу Републике Србије, што овој установи дао могућност да буде препознатљива као
партнер Министарства просвете у области стручног усавршавања запослених у
образовању. Подсетила је да је формиран Парк науке у дворишту Црвеног крста и да ће се
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он даље ширити и развијати путем пројеката. Нагласила је да је основни циљ установе у
2019.години да млади људи посете ову установу и Научни клуб, као и други
заинтересовани грађани.
Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање шта све подразумева ставка
''остале услуге'' за које је издвојено скоро 3 милиона динара?
Директорка Милена Вићевић је истакла да се и та ставка односи на услуге по
Уговору и то за трошкове предавача којима се трошкови исплаћују на основу Уговора о
ауторском делу.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за
2019.годину.
XI
Душка Селаковић, запослена у Туристичкој организацији Ужице је дала уводно
образложење Програма рада Туристичке организације Ужице и навела да је једна од
основих делатности установе промоција туризма града Ужица на највећим сајмовима који
се одржавају у Србији и то у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и другим већим
градовима. Поред тога у сарадњи са Туристичком организацијом регије Западна Србија,
врши и промоцију туризма ужичког краја и на међународном нивоу. Истакла је да се
планира реализација сарадње са туристичким организацијама са територијије Хрватске.
Нагласила је да ће ова установа наставити да у сарадњи са Саветом за родну
равноправност града Ужица ради на едукацији и подстицању жена са сеоских подручја да
се баве сеоским туризмом, а да ће у сарадњи са градом Ужицем бити укључена у све
активности које се односе на ревитализацију Старог града. Навела је и да ће Туристичка
организација Ужице конкурисати код ресорног министарства за пројекат промоције
туризма, на који начин би се у овај аспект уложила већа средства од досадашњих и
посветила већа пажња овој активности.
Одборница Ана Ђокић је нагласила да ће одборници Покрета Позитивно Ужице
подржати овај Програм и нагласила да је веома битна сарадња ове установе са
Туристичком школом у Чајетини и Високо пословном школом струковних студија у
Ужицу. Навела је да је и велики број младих људи подстакнут путем стипендија од стране
града Ужица чиме је Град изразио жељу да се употпуни сарадња школа и организација
града Ужица у области туризма. Предложила је да се покуша са изналажењем могућности
за спровођење неког вида праксе тих младих људи који ће на тај начин стећи и додатна
знања из ове области, али и искуство које ће моћи да примене у будућем раду. Похвалила
је сајт Туристиче организације Ужице који је квалитетно и добро урађен. Предложила је да
чланица Градског већа задужена за област туризма и туристичек организације из Ужица у
сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом покушају да ураде нешто више у будућем
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периоду на приступачности како смештајних капацитета тако и туристичких локалитета,
особама са инвалидитетом.
Маја Вермезовић, чланица Градског већа је поводом дискусије одборнице Ане
Ђокић истакла да никада није био проблем да се практична настава одржава како у
Туристичкој организацији Ужице, тако и у Туристичкој организацији регије Западна
Србија и да ће се у складу са наставним програмима школа, та сарадња наставити и у
будућности.
Скупштинаје са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Туристичек организације Ужице за 2019.годину.
(Пауза)
XII
Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија је
образложио Програм рада установе за 2019.годину. Међу најзначајније сегменте рада ове
установе навео је, пре свега, наступе на сајмовима туризма као и да предстоји Сајам
туризма у Београду, на коме ће се и ове године у сарадњи са Организационим одбором
промовисати ''Жестивал''. Поред тога навео је да је значајна и промоција туризма на
тржиштима ван Србије, а да се планира унапређење промоције на интернету и на
друштвеним мрежама јер је према свим истраживањима, главни извор информисања
интернет и друштвене мреже. По питању стратешких докумената у току 2019. године се
планира завршетак Програма развоја туризма Туристичке регије Западна Србија за период
2019. - 2025. година. Истакао је да посебан квалитет у овом програму, као стратешком
документу, представљају инфраструктурни пројекти и промоција туризма. Нагласио је да
је у оквиру развојних пројеката у туризму прошле године реализован одличан пројекат
који је финансирало ресорно министарство за унапређење туристичке инфраструктуре за
активни одмор у регији Западне Србије у оквиру кога је изграђен и зип-лајн на подручју
Старог града и сматра да је то један леп садржај који ће употпунити понуду и целу причу
око реконструкције Старог града, поготово када буде изграђен мост који ће да повезује
магистрални пут. Нагласио је да се установа и ове године конкурисати. Конкурисаћемо
код ресорног министарства за туристичку инфраструктуру и истакао да постоји изузетна
сарадња и подршка од стране Министарства туризма за инвестирање у туризам града
Ужица. Поред министарства, Установа ће конкурисати и код страних амбасада и
донаторских организација, а у 2019.години се очекује и пријем града Чачка у туристичку
регију и то је још један добар показатељ да је оно што ради Туристичка организација
регије Западна Србија препознато и ван регије, па ће након што је приступила општина
Лучани прошле године, као и са приступањем града Чачка и у географском и у
туристичком смислу бити заокружена једна целина од 12 градова и општина који чине
регију Западне Србије.
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Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Туристичке организације регије Западна Србија за 2019.годину.

XIII
Владан Цупарић, директор Установе дечије одмаралиште ''Златибор'' је образложио
предлог Програма рада ове установе за 2019.годину. Истакао је да се планира попуњеност
капацитета преко 90% што установи обезбеђује један сигуран приход и можда једну од
најбољих пословних година од постојања установе. Навео је да ће се захваљујући подршци
Министарства туризма у 2019. години ући у реализацију пројекта доградње,
реконструкције и адаптације постојећих смештајних капацитета на Златибору и да ће се
доградњом још 530 метара квадратних урадити и сауна, теретана, слана соба и дечија
играоница.
Одборник Ђорђе Милићевић је указао на техничку грешку на страни 6. где пише да
управник има 31 годину радног стажа, а укупно 28 година, тако да је потребно да се то
исправи. Затражио је да му се објасни поступак у вези процене вредности набавке разних
материјалних добара, јер је наведено да је процена вредности извршена на основу
прикупљања информација путем e-maila од стране потенцијалних понуђача о чему је
сачињен записник, а да се набавка спроводи прикупљањем понуда избором најповољнијег
понуђача? Поставио је питање да ли то значи да Установа од потенцијалних понуђача
тражи да putem e-maila да пошаљу процену набавке, па тек онда расписује тендер?
Одборница Наталија Василић је поставила питање шта се дешава са одмаралиштем
у Бечићима?
Директор Владан Цупарић је нагласио да ће техничка грешка бити исправљена и да
се ради о томе да управник има 28 година радног стажа у установи, а укупно 31 годину
радног стажа. У вези питања одборника Милићевића објаснио је да се ради о набавци
хране и да је Установа у обавези да прикупи већи број понуда и изабере најповољнију
пошто то иде за даљу продају. Поводом дечијег одмаралишта у Бечићима истакао је да оно
и даље припада граду Ужицу, реновира се и све су попуњенији капацитети, а и даље се у
то одмаралиште бесплатно шаље одређени број деце из Ужица чије летовање финансира
Град и Установа. Нагласио је да постоје и неке установе које шаљу децу у Сутоморе, као
нпр. Предшколска установа ''Ужице'' која је прошле године изабрала Сутоморе иако је
Дечије одмаралиште у Бечићима дало за 5 или 10 еура јефтинију понуду. Навео је да за све
школе из Ужица има места у том одмаралишту само ако јаве на време, јер је за
2019.годину све већ распродато обзиром да се у туризму када се добро послује све унапред
распрода.
Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да се не ради само о набавци хране већ да се
наводи и роба за бифе у ''Голији'' и ''Бечићима'' и да исти текст стоји наведен и за набавку
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робе за текуће одржавање и истакао да му заиста није јасно како се врши процена
вредности прикупљањем информација путем e-maila.
Директор Владан Цупарић је објаснио и да се у бифеима продаје одређена храна
која је запакована и да се на овај начин траже информације како би се одредила
најповољнија цена у складу са инфлацијом, променом цена на тржишту итд.
Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање да ли Установа тражи да се
потенцијални понуђачи изјасне о процењеној вредности јавне набавке, како би Установа
на основу тога формирала јавну набавку? Поставио је и питање да ли податке које
потенцијални понуђачи дају питем e-maila, Установа узима као релевантне, и ако они јесу
релевантни сматра да нема логике да онда понуђачи иду на тендер ако су пре расписивања
тендера већ неком саопштили са којом ће ценом ићи на тендер.
Одборник Радиша Марјановић је објаснио да у складу са Законом о јавним
набавкама у случају јавних набавки мале вредности, понуде се могу прикупљати и путем
e-maila, телефона и на други начин, а не морају да буду у облику затворених коверти.
Истакао је да онај ко се појављује као наручилац одређене набавке, мора анкетирати
тржиште и истражити све потребне податке како би могао на прави начин формирати
вредност јавне набавке мале вредности. Истакао је да ова установа добро ради и да треба
да и даље ради на унапређењу својих смештајних капацитета и своје понуде.
Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је предложио да се организује превоз за све
одборнике да оду да посете ако не Бечиће онда бар смештајне капацитете дечијег
одмаралишта на Златибору и да се увере за шта су утрошена средства која се предвиђају
Програмом Установе. Истакао је да је лично имао прилику да се увери да су средства
наменски утрошена и предложио да се позову и директори ужичких школа да се увере са
каквим капацитетима за летовање и продужену наставу располаже Установа дечије
одмаралиште ''Златибор''.
Директор Владан Цупарић је поводом дискусије одборника Милићевића појаснио
да се ради о набавкама чија је вредност испод 500 хиљада динара односно о набавкама
мале вредности и да се набавка спроводи прикупљањем писмених понуда путем e-maila
што је Законом дозвољено. Истакао је да је Министарство туризма помогло ову Установу
са 41 милионом динара бесповратне помоћи које су уз 13 милиона динара које је уложио
Град и преко 70 милиона динара из сопствених средстава, искоришћење за доградњу
капацитета Установе.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности
на Програм рада Установе дечије одмаралиште ''Златибор'' за 2019.годину.
XIV
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Видоје Дрндаревић, члан Градског већа образложио је Акциони плана за
запошљавање града Ужица за 2019.годину и истакао да се План усваја као обавеза
проистакла из Националног плана запошљавања који је донела Влада Републике Србије.
Навео је да овај План представља основни инструмент активне политике запошљавања у
2019.години, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања града
Ужица и утврђују програми и мере којима ће се унапредити запошљавање и смањити
незапосленост. Нагласио је да је овим Планом обухваћена и градска општина Севојно с
тим да ће моћи и из сопствених средстава да финансирају одређене мере ако оне нису у
супротности са Локалним акционим планом запошљавања града Ужица. Истакао је да су
за реализацију активних мера запошљавања планирана средства у износу од 11 милиона
динара, а да су у Ужицу према подацима Националне службе за запошљавање тренутно
незапослена 3.474 лица. Истакао је да би запошљавање нових лица допринело свеукупном
развоју града, смањило број корисника социјалне помоћи, а предвиђене мере су и
подстицај за послодавце да на овај начин ангажују што већи број грађана. Објаснио је да се
у 2019.години планира спровођење следећих мера: субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих, подршка самозапошљавању, јавни
радови, програм стицања практичног знања за неквалификована лица, вишак запослених и
дугорочно незапослена лица, програм стручне праксе и као шеста техничка мера подршке
у износу од 2 милиона коју ће Град реализовати заједно са Националном службом за
запошљавање. Појаснио је детаљно сваку меру и истакао да се програм стручне праксе
спроводи у трајању од 6 месеци са лицима са средњом стручном спремом за шта се на
месечном нивоу по особи издваја 16.000,00 динара, у трајању од 9 месеци за лица са
вишом стручном спремом, за шта се на месечном нивоу по особи издваја 18.000,00 динара
и у трајању од 12 месеци за лица са високом стручном спремом, за шта се на месечном
нивоу по особи издваја 20.000,00 динара. Поводом мере подршке самозапошљавању
истакао је да се издваја 200.000,00 динара једнократне помоћи по кориснику за покретање
неког посла. У случају самозапошљавања вишкова запослених додељује се субвенција од
220.000,00 динара, а у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, Рома и жена,
субвенција од 240.000,00 динара.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Акциони план запошљавања града
Ужица за 2019.годину.
XV
Зоран Деспић, начелник 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 5650 КО Севојно
и истакао да је у питању део парцеле од 375 квадрата чија је тржишна вредност 32 евра по
квадрату, што укупно износи 12 хиљада евра. Истакао је да је одлука предложена на
основу захтева Вукосава Митровића, који је изразио намеру да откупи тај део парцеле у
циљу формирања грађевинске парцеле ради озакоњења свог пословног објекта.
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Одборник Зоран Плећевић је истакао да нема ништа против одлуке обзиром да је
цена од 3200 евра по ару веома лепа цена, али да му смета површина која се допарцелише,
јер се практично допарцелише око 40% парцеле у односу на постојећу. Нагласио је да иако
је начелник на претходној седници обећао да ће се уз овакве предлоге Одлука достављати
комплетна документација, она опет недостаје и сада се не види колико је од које парцеле
узето да би се формирала нова парцела.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени
дела кат.парцеле 5650 КО Севојно.
XVI
Након образложења које је дала Слађана Митровић, заменик секретара Скупштине,
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила предлог Одлуке о расписивању конкурса за
избор директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице.
XVII
Након образложења које је дала Слађана Митровић, заменик секретара Скупштине,
Скупштина је са 33 гласова ''за'' усвојила предлог Решења о именовању Савета родитеља
града Ужица.
XVIII
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и
именовању једног члана школског одбора основне школе Стари град Ужице, којим се
Марија Ненадић разрешава а за новог члана именује се Владан Чумић као представник
града.
XIX
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и
именовању једног члана школског одбора техничке школе Радоје Љубичић Ужице, којим
се Стефан Максимовић разрешава а за новог члана именује се Никола Арсић као
представник града.
XX
Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о измени Одлуке о
избору Комисије за пољопривреду, којом се Марко Стевановић разрешава а именује
Сандра Мелентијевић.
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XXI
Миодраг Петковић, члан Градског већа је детаљно упознао одборнике са
Извештајем Државне ревизорске институције за град Ужице за 2017.годину као и о
одзивном Извештају који је град Ужице послао Државној ревизорској институцији (ДРИ).
Подсетио је да је крајем 2018.године ДРИ доставила Извештај са мерама и препорукама
које је град Ужице требао да спроведе а тичу се свих аспеката пословања у систему града
Ужица. Истакао је да су се мере односиле на саме финансијске извештаје, одређена
књижења, евиденције и слично. Град Ужице је у року од 90 дана доставио одзивни
извештај о предузетим мерама и након тога ДРИ је доставила коначан извештај из кога се
може видети да су предузете све наложене мере и прихваћене препоруке које је ова
институција предложила у свом првом извештају.
Одборник Слободан Кузмановић је истакао да треба да се види у складу са мерама
и препорукама које је ДРИ наложила, колико су оштећени буџет града и грађани Ужица и
истакао, да га интересује да ли ће, ако је оштећен буџет града, одређена средства бити
враћена. Такође сматра да ако је настала штета, треба да се утврди кривица и да ако је неко
крив треба и да одговара за то. Поставио је и питање да ли су примања градоначелника,
заменика градоначелника и других субјеката за чије је плате ДРИ утврдила да су
исплаћене у већем износу него што је то дозвољено законом, остала иста или су умањена у
складу са законом и другим прописима?
Миодраг Петковић, члан Градског већа је објаснио да постоје четири мишљења које
даје Државна ревизорска институција приликом контроле локалних самоуправа и да је
Ужице добило мишљење са резервом уз које су дате препоруке и мере које је потребно
предузети. Истакао је да су неке информације мало неспретно интерпретиране и да није
било никакквих злоупотреба већ да су постојале одређене неправилности које је требало
исправити и које је град Ужице исправио а што се може видети из коначног извештаја
ДРИ. Поводом питања одборника Кузмановића истакао је да су плате градоначелника и
других запослених смањене и усклађене са прописима.
Скупштина је завршила рад по дневном реду.
Одборник Љубодраг Ђурђић се захвалио свим одборницима и руководству града на
досадашњој сарадњи и поднео оставку на место одборника у Скупштини града Ужица, јер
је због одласка у пензију, а у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању,
морао да поднесе оставку на место одборника, како би добио решење за пензију.
Председник Скупштине се захвалио одборнику Ђурђићу на веома квалитетном и
коректном раду у Скупштини града.
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ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
1. Одборник Марко Ристовски је поставио питање зашто урбанистички план мини
хидроелектране Равни, није објављен и да ли је била јавна расправа у вези Приштавице и
ако је била, ко је био присутан на тој јавној расправи?
2. Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да је ситуација у којој се нашао одборник
Ђурђић за њега несхватљива и пожелео му успешне пензионерске дане. Затражио је да му
се достави списак лица која примају плату из буџета града Ужица (запослени у Градским
управама, јавним предузећима и установама), а која нису радила 17.01.2019.године и по
ком основу, да ли је то било плаћено одсуство, неплаћено одсуство, одмор и слично.
Председник Скупштине је закључио седницу.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Петар Вујадиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
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