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ЗАПИСНИК 

 

СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Седница је одржана 21. јуна 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 47 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Слободан 

Шиљковић, Војислава Кнежевић, Ана Виторовић, Предраг Гавовић, Неђо Јовановић и 

Радош Драговић. 

 

Седници нису присуствовали одборници: Драган Бабић, Мирослав Ивановић, 

Борица Јовановић, Јован Марковић, Вук Мијаиловић, Слободан Пајовић и Марко 

Ристовски. 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић, 

заменик градоначелника Иван Станисављевић, помоћник градоначелника Немања 

Нешић, чланови Градског већа, начелници градских управа, директори јавних 

предузећа чији се материјали разматрају и представници средстава јавног 

информисања. 

 

Председник Скупштине је предложио дневни ред као у позиву за седницу. 

 

 Одборница Славица Димитријевић је предложила да се 5. тачка предложеног 

дневног реда – Одлука  о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите, скине 

са дневног реда. Сматра да одлука није довољно појашњена одборницима, али и да је 

на штету грађана Ужица и читавог округа. Нагласила је да је потребно дати 

информације у вези са тим до ког је проблема дошло у вези са Домом Петар 

Радовановић и истакла да се овом одлуком од Дома одузима 500  квадрата простора а 

100 ученика који су били смештени у овој установи неће више имати домски смештај. 
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 Скупштина није усвојила предлог одборнице Славице Димитријевић да се са 

дневног реда скине 5.тачка - Одлука  о оснивању Градског центра за услуге социјалне 

заштите, јер се ''за'' изјаснило 9 а ''против'' 31 одборник. 

 

 Скупштина је са 37 гласова ''за'' и 7 гласова ''против'' усвојила дневни ред у 

целини. 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ 

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ (Ребаланс 1) 
 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА 

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КРЕДИТНО 

ЗАДУЖЕЊЕ ЈКП ''БИОКТОШ УЖИЦЕ 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА 

УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 
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14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' 

УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ГРАДА УЖИЦА  

I  

 Председник Скупштине је истакао да је Петар Вујадиновић, секретар 

Скупштине града Ужица, поднео оставку на то место 30. 05. 2019. године из 

професионалних разлога. 

 Председник Скупштине је констатовао да је Петру Вујадионовићу престао 

мандат секретара Скупштине града Ужица, због поднете оставке и захвалио се на 

конструктивном раду и доприносу који је давао док је обављао функцију секретара 

Скупштине града Ужица. 

II 

 Председник Скупштине је навео да се након оставке секретара Скупштине града 

Ужица на то место мора поставити нови секретар и као овлашћени предлагач на ту 

функцију предложио Слађану Митровић, мастер правника. Након упознавања 

одборника са биографијом предложеног кандидата, председник Скупштине је истакао 

да Слађана Митровић испуњава све законом прописане услове за постављење на место 

секретара Скупштине. 

 Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да се опет као и код свих кадровских 

решења, предлог доставља у последњем моменту на самој скупштини. Истакао је да 

што се тиче самог предлога, госпођице Митровић сви су упознати са њеним радом и 

нада се да ће успешно обављати посао секретара Скупштине а да ће се више у послу 

водити струком него политичким притисцима. 

 Председник Скупштине је истакао да је све урађено у складу са Пословником. 

Нагласио је да сматра да ако одборници изгласају предложеног кандидата да ће 

скупштина добити јако доброг и стручног секретара и истакао да ни до сада није било 

притисака на секретаре Скупштине и сигуран је да их неће бити ни у будуће. 

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

секретара Скупштине града Ужица.  

  Слађана Митровић, секретар Скупштине се обратила и захвалила на указаном 

поверењу и постављењу на функцију секретара Скупштине. 

Председник Скупштине је констатовао да је Слађани Митровић, престала 

функција заменика секретара Скупштине, постављењем на фунцију секретара. 

 

III 

Председник Скупштине је истакао да је јавна расправа о Предлогу одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019.годину, одржана 12. јуна 

2019. године. 
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Председник Скупштине је навео и да је Комисија за буџет и финансије на 

седници одржаној 19. 06. 2019. године, разматрала и једногласно прихватила Предлог 

Одлуке. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину. Подсетио је 

одборнике и суграђане да преко апликације ''заједно до добрих одлука'' која се налази 

на званичном сајту града, могу да прате одлуке које се припремају и доносе и да путем 

те апликације могу да дају своје предлоге и примедбе односно да учествују у креирању 

одлука.  Поводом самог Предлога, истакао је да је у ово време уобичајено да се ради 

ребаланс јер обично има потребе за одређеним корекцијама. Нагласио је да се 

Ребалансом предлаже увећање основног буџета града који је износио 2 милијарде 940 

милиона динара, за 63,8 милиона динара. Објаснио је да се ради о повећању реалних 

прихода и то од пореза на зараде, пореза на имовину и других прихода. Што се тиче 

позиција које се неће реализовати у овој години а биле су планиране то је у првом реду 

позиција која се односи на планирана средства за ЈП ''Аеродром Поникве'' имајућу у 

виду одлуку која је донета на Скупштини о преносу права својине на Републику Србију 

аеродрома Поникве. Навео је да нема одустајања од већих инфраструктурних 

инвестиција већ да се наставља темпом већег улагања у инфраструктуру града.  

Истакао је да се ребалансом одвајају додатна средства за основно образовање и то 1,5 

милиона динара за Наду Матић и изградњу степеништа у ОШ ''Ђура Јакшић'' као и у 

средње образовање за санацију крова Техничке школе ''Радоје Љубичић''. Повећана су 

средства и за установе културе а повећање је и на позицији за Стари град у износу од 5 

милиона динара. Позиција за изградњу улица и путева доћи ће до износа од 307 

милиона динара, док ће се одвојити и додатних 20 милиона динара за индустријску 

зону Бела земља. Као веома битне ставке навео је и повећање средстава за решавање 

питања канализације у Турици и на Теразијама, али и на Белој земљи где ће се решити 

проблем канализације за око 800 становника. 

Градоначелник Тихомир Петковић је истакао да је ово још један пример да када 

руководство планира буџет за наредну годину, планира га рационално и реално и током 

године се ребалансом увећавају приходи. Навео је да је уз кредитно задужење од 150 

милиона, буџет града увећан на преко 3 милијарде и да ће у 2019. години бити и 

остварен на том нивоу. Поређења ради, навео је да је пре шест година, град са кредитом 

од 200 милиона имао буџет у износу од 2,5 милијарде динара. Нагласио је да је 

повећање прихода резултат добре упослености у граду, добро функционисање 

привредника града Ужица и да приход од пореза на зараде расте из године у годину. 

Као други разлог повећања буџетских прихода навео је бољу наплату пореза на 

имовину. Истиче да је Ужице једна од најстабилнијих локалних управа, првенствено из 

разлога што град аплицира са добрим пројектима и што се на основу њих добијају 

значајна средства од министарстава али и од донатора из Европске уније, приликом 

чега је најавио и долазак шефа Делегације Европске уније у Републици Србији, 

амбасадора Сема Фабриција. Навео је да је Европска унија преко ресорног 

министарства финансирала израду студије регионалног предузећа за пречишћавање 

отпадних вода, које ће највероватније бити у Пожеги. Нагласио је да је Град урадио све 

што је било потребно у вези добијања грађевинске дозволе за реконструкцију цевовода 



5 
 

високе зоне и за аутоматизацију и контролу једног дела водоводне мреже, што је 

предуслов да се добију два милиона евра бесповратних средстава. Нагласио је да је 

потребно након изградње фабрике за прераду воде заменити дотрајале водоводне цеви 

у циљу што квалитетнијег снадбевања водом за пиће грађана Ужица. Планира се и 

добијање средстава од Канцеларије за јавна улагања за изградњу три фекалне мреже и 

то на локацијама Турица, Бела земља и Севојничко поље. Навео је да се врло брзо креће 

са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода на Белој земљи чиме ће се 

решити проблем канализације за око 800 становника овог насеља. Поводом 

канализације у Турици истакао је да је ових дана на друштвеним мрежама ширена 

неистина у вези коштања овог пројекта и да су се шириле гласине како би решавање 

канализације у Турици коштало мање од 200 хиљада евра што је далеко од истине. 

Навео је да је предуслов решавања питања канализације у Турици, раздвајање кишне и 

фекалне канализације али и истакао да је главни загађивач реке Ђетиње Волујачки 

поток, јер у сливу  потока нема фекалне канализације а за решавање тог проблема треба 

најмање милион евра. Објаснио је да је за решавање кишне канализације у Турици 

потребно да се издвоји око 3 милиона евра, за пројекат фекалне око 55 милиона динара, 

што све укупно износи преко 4,5 милиона евра. Нагласио је да је за 2019. годину 

опредељено око 400 хиљада евра за питање кишне канализације у улици Иве Андрића, 

Станоја Главаша, Радничког батаљона и Душана Поповића, чиме ће се решити само 

један део канализације у Турици. 

Скупштина је са 37  гласова ''за'' и 4 гласа ''против'' усвојила Предлог одлуке 

о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019.годину. 

 

IV 

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

одлуке о измени Кадровског плана градских управа, градског правобранилаштва, 

службе буџетске инспекције и службе интерне ревизије за 2019.годину. 

 

V 

 Председник Скупштине је истакао да је Одлука о оснивању Градског центра за 

услуге социјалне заштите достављена у позиву док је накнадно, 17.06.2019.године 

достављена Одлука која је допуњена са именима вд.директора и Привременог управног 

одбора. 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је истакао да је доношење Одлуке о 

оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите добра одлука за грађане Ужица. 

Подсетио је да Град већ финансира око десетак услуга социјалне заштите чиме је град 

Ужице у врху локалних самоуправа у Србији у овој области. Обавестио је одборнике да 

је као члан Градског већа задужен за област социјале био на састанцима са 

представницима Министарства просвете и Министарства за социјална питања. 

Објаснио је да је одлука последица реорганизације Дома Петар Радовановић, али и 

истакао да се оваква реорганизација врши у целој Србији не само у нашем граду и да 

министарства инсистирају да се раздвоје послови социјале од послова просвете. 

Нагласио је да у овом тренутку у Дому има више смештене школске деце него деце без 

родитељског старања. Објаснио је да у Дому Петар Радовановић има 47 запослених од 

који 25 финансира Министарство просвете а 22 финансира Министарство социјале. 
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Навео је да Министарство социјале неће да финансира 22 запослена за потребе 10 деце 

без родитељског старања. Обзиром да је град Ужице учествовао у опремању простора 

Дома Петар Радовановић и финансирао је услугу дневног боравка за децу са посебним 

потребама, објаснио је да је Министарство просвете понудило Граду да му пренесе 

простор и један део капацитета, при чему би се за социјалу одвојио један улаз који има 

око 100 лежаја а то значи да би Град кроз ову нову услугу могао и да шири услугу 

дневног боравка. Истакао је и да су на задњем састанку са представницима 

Министарства били и запослени из Дома Петар Радовановић. Нагласио је да се први 

пут дешава да Република нуди да пренесе простор локалној самоуправи односно право 

својине на објекту без накнаде. По питању запослених истакао је да нико од 47 

запослених не остаје без посла већ део запослених које је финансирало Министарство 

социјале, прелазе у Центар за социјални рад према исказаним потребама а део према 

исказаним потребама прелази у Дом за старе  на Забучју, док преостали део односно 13 

запослених прелази на финансирање Министарста просвете. Поновио је да су  

искључиви захтеви представника Министарства да дође до физичке деобе имовине тако 

да се не мешају простори и земљиште и двориште између ове две установе. На основу 

тога Град је прихватио да узме тај део простора и да настави услугу социјалне заштите 

смештаја деце са посебним потребама - дневни боравак, и не види ниједног сугрђанина 

који би био против оваквог предлога. Подсетио је и да је тај простор већ лиценциран 

код Министарства а град Ужице већ финансира запослене који раде услугу дневног 

боравка. Нагласио је да није тачно да се установа оснива како би се запошљавали неки 

страначки кадрови јер град већ финансира десетак услуга и за сваку услугу коју плаћа, 

плаћање врши на основу спроведе јавне набавке. Сматра да када се све прерачуна град 

ће чак и уштедети оснивањем ове Установе у односу на износ средстава који сада 

опредељује. Навео је и да ће у новој установи бити запослени они који већ раде те 

послове у оквиру Центра за социјални рад и то њих четворо а да ће из Дома Петар 

Радовановић бити преузет један радник који је остао нераспоређен а који је стручан за 

део послова који ће радити нова Установа.  
 Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да су запослени у Дому Петар 

Радовановић незадовољни оваквом одлуком и да је због тога и био предлог да се ова 

тачка скине са дневног реда. Поставио је питање да ли је тачно да се Дом Петар 

Радовановић у ранијем периоду обраћао Граду за помоћ али да је Град рекао да није 

надлежан? Поставио је и питање да ли је тачно да неки запослени које је раније 

финансирало Министарство просвете сада прелазе на Министарство социјале и обрнуто 

и да ли у томе има или не партијског кадрирања? Такође је питао зашто су сви 

запослени у Дому Петар Радовановић незадовољни? Не разуме ни зашто се Дом Петар 

Радовановић припаја дому ученика у Коштици, односно зашто се нешто ''веће'' припаја 

нечем ''мањем''. Истакао је и да уопште није јасно ни ко од запослених иде у Дом за 

стара лица на Забучју, нити ко прелази у Центар и да ништа од целог поступка није 

транспарентно ни јасно. 

 Одборник Небојша Ђурић је истакао да је за председника Привременог управног 

одбора предложен његов колега а члан СПС-а. Иако нема ништа против колеге и чак је 

и у веома добрим односима и има лепо мишљење о њему, сматра да је СПС требао да га 

афирмише из свог стручног дела а не да инжењера пољопривреде предлажу за 

председника Управног одбора установе која се бави социјалним питањима. Сматра да 

је на то место СПС могао предложити неког кандидата који има више стручности из 

области за коју се установа оснива. 
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Одборница Ана Ђокић као неко ко је у предметној материји дужи низ година, 

испед Организације која већ дужи низ година пружа услуге социјалне заштите, као неко 

ко је дужи низ година корисник једне такве услуге, нагласила је да дели мишљење са 

колегама. Истакла је да Одлука за почетак добро решење да би се избегле неке ствари и 

неки проблеми са којима су се представници Удружења и људи који заступају особе са 

инвалидитетом доста суочавали а то је проблем везан типично за услугу дневног 

боравка. Истакла је велику спремност и руководства Дома Петар Радовановић и 

руководства града Ужица да се коначно нађе једно нормално и адекватно, а за 

будућност сигурно решење, како би  ова услуга опстала и како би корисници и даље 

имали право на коришћење ове услуге. Пре свега истакла је и  спремност градског 

већника задуженог за социјалну политику, да прича о сваком проблему који је везан за 

социјалну заштиту. Подсетила је да је још у марту наглашавано да Дому Петар 

Радовановић истиче лиценца за пружање услуге дневног боравка и да се већ тада смо 

покушало наћи неко нормално и адекватно решење како се услуга дневни боравак не би 

угасила. Мишљења је да је ово за сада једино адекватно и исправно решење. Што се 

тиче и садашњих пружаоца услуга они ће за овај Центар имати 100% подршку као и за 

неке будуће услуге а тражи се и решење да заживи још једна услуга а то је социјално 

становање, за лица која немају сређен стамбени простор. Захвалила се директорци и 

свим сарадницима запосленима у Дому  Петар Радоввановић што су се трудили и 

давали свој максимум да услуга дневног боравка и даље живи на обострано 

задовољство и чланова Удружења и њихових корисника.  

Одборник Радиша Марјановић је првенствено испред одборничког клуба СПС – 

ЈС - АС, честитао госпођици Митровић на постављењу на функцију и истакао да у 

добру сарадњу и стручност именоване не сумњају зато су и подржали њено 

постављење. Истакао је да пошто је члан УО Дома ученика у Коштици, преко УО има 

информације да је држава као послодавац и оснивач Дома Петар Радовановић Ужице у 

овом тренутку решила да ту установу укине као првно лице и сматра да Град нити 

може да утиче ни може да промени нешто у тој одлуци. Нагласио је да је битно да нико 

неће остати без посла а сви који су финансирани из просвете остају да раде у просвети с 

тим што тај део Дома Петар Радовановић постаје радна јединица Дома ученика у 

Коштици. У вези средстава и финансирања нагласио је да нема разлога да не верује 

колегама из извршне власти али сматра да ће се тек анализирати део материјалних 

трошкова, узимајућу у обзир да плате прелазе на буџет Града а да се добија имовина 

без накнаде од Републике која ће бити укњижена као имовина града.  Навео је да ће 

одборничка група СПС – ЈС - АС подржати предлог Одлуке о оснивању центра. 

Поводом дискусије одборника Ђурића у вези председника Управног одбора, истакао је 

да  је Дејан Станковић врло стручан, а да се ради о Привремени управном одбору који 

има задатак да Скупштини града до наредне седнице предложи нормативна акта уз 

помоћ стручних служби и ако неко одлично зна да примењује у пракси прописе из 

пољопривредне делатности не види разлог зашто не би могао да преложи Статут и 

друга акта која су протребна за регистрацију ове Установе.  
Одборник Слободан Кузмановић је истакао да није против оснивања ове 

Установе, али да увек мора да се води рачуна да ли се повећава број запослених у 

јавном сектору на овај начин. Нагласио је да је разумео да се врши прерасподела 

запослених али и да се примају два нова запослена у нову установу и затражио 

појашњење. Сматра да у управи како локалној тако и републичкој постоји већ довољан 

број запослених како би се извршила расподела и како би се водило рачуна о томе да се 

број запослених у јавном сектору не повећава. 

Одборница Славица Димитријевић је поставила питање да ли је јасно да ће 

оваквом трансформацијом Дома Петар Радовановић, бити око 70 места мање за ученике 
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средњих школа, што значи скоро три одељења мање и да ли ће на тај начин бити 

угрожени и запослени у средњим школама? Поставила је питање како ће се употпунити 

социјална услуга пружања дневног боравка са 100 смештајних капацитета и да ли је 

било неопходно узети тај капацитет од дома ученика, односно да ли се могао наћи 

начин да ниједно дете које је сада смештено у Дому, не буде угрожено. Поставила је 

питање где ће се сместити деца без родитељског старања, да ли постоји неки план или 

ће она бити ad hoc распоређена. У вези дискусије да деветоро деце без родитељског 

старања није много, сматра да је много да једно дете на било који начин страда. 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа  се пре свега захвалио одборници Ани 

Ђокић на дискусији и истакао да је она све рекла што је било потребно у вези оснивања 

Центра. Поводом дискусије одборнице Димитријевић, замолио је да она сама да 

одговор на питања која је поставила јер је и сама присуствовала састанку са 

представницима министарстава. Нагласио је да је била на састанку када је државни 

секретар из министарства надлежног за социјална питања рекао да ће министарство 

распоредити децу у хранитељске породице. Навео је да је на том састанку речено и да 

има велики број градова и општина у Србији који иако имају велики број средњих 

школа, немају ниједан дом за ученика и да држава не може да финансира толико 

смештајних капацитета у Ужицу. Такође је навео да је на истом састанку државни 

секретар при министарству просвете истакао да ће се радити реконструкција петог 

спрата Дома Петар Радовановић чиме ће се добити и већи број смештајних капацитета 

него што сада постоји. Такође је навео да је на истом састанку инсистирано да услуге 

из области социјале и услуге из области просвете морају и физички да се одвоје и 

поставио питање шта је требало, да он као представник града каже да Град то неће да 

узме и да га баш брига за социјалну услугу дневног боравка. Поновио је да нико неће 

остати без посла али и да држава није дужна да обезбеди домски смештај у оној мери 

колики су капацитети школа. Поново је нагласио да се људи неће оставити без посла, а 

да се пружање услуге дневног боравка мора наставити и због истека лиценце Дому 

Петар Радовановић,  при том имајући у виду и захтеве министарства да се послови 

раздвоје, Град је морао да приступи оснивању Установе. 

Одборница Славица Димитријевић је истакла да пружање услуге дневног 

боравка никада није било доведено у питање од стране било кога и пружање ове услуге 

се врши у сутерену. Истакла је да трећи улаз који се планира за нову Установу нема 

везе са сутереном и наведеном услугом. Трећи улаз је простор од 500 квадрата и 100 

смештајних капацитета за ученике средњих школа. Навела је да је било речи о простору 

сутерена, делу простора који се користи за РЦУ и још три куће које се у одлуци нигде 

не спомињу, буду коришћене за пружање услуге дневног боравка и за отварање још 

неких социјалних услуга али да се није говорило о трећем улазу Дома Петар 

Радовановић.  Истакла да ако стварно руководство сматра да ће тих 500 квадрата бити 

искоришћено и употпуњено услугама које ће пружати нова Установа онда је у реду али 

ако ти капацитети остану не попуњени а с друге стране страдају колеге који су 

запослени у средњим школама јер неће имати могућност да испуне прописане норме, 

онда то није у реду и није коректно. Истакла је да није коректно да се норма 

просветних радника смањи на 70% нарочито узимајући у обзир да су у просвети ионако 

мале плате и нагласила да то никоме од запослених није свеједно. Нагласила је да 

постоји бојазан да ће родитељи чија деца желе да упишу средњу школу у Ужицу због 

финансијских средстава одустати од тога ако не буду могли да децу сместе у дом, чиме 

би се смањио број деце у средњим школама. 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је истакао да није Град тражио да се 

министарства поделе већ да они инсистрирају на томе, као и да се физички одвоје 

социјала и просвета и то тако што би трећи улаз био опредељен за социјалу. Замолио је 
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одборницу Димитријевић да јавност не доводи у забуну и да не говори како је због 

руководства града Дом изгубио 70 смештајних капацитета. Поновио је да ће се 

привођењем намени петог спрата добити више од сто нових места. 

Одборник Слободан Кузмановић је замолио да му се одговори на питање да ли 

ће у јавном сектору бити запослена два нова радника, два нова ''партијска друга''? 

Градоначелник Тихомир Петковић је истакао да разуме све дискусије одборника 

али да мора да истакне да се укључио у проблем од првог дана када је добио захтев од 

Дома Петар Радовановић, да је био са њима на састанку, да је био на састанцима са 

представницима министарстава и да се од почетка тражило најбоље могуће решење за 

овај проблем. Истакао је да је тачно да Град није надлежан за послове Дома Петар 

Радовановић, али да се увек укључивао у решавање проблема. Навео је да је кључна 

чињеница да је Министарство донело одлуку, а да је Град само могао да се одлучи да 

ли ће без накнаде да узме понуђени простор. Нагласио је да нико не остаје без посла и 

да ће град уместо да остави празан простор од 500 квадата, узети тај простор без 

накнаде. Поводом запошљавања политичких кадрова нагласио је да то није тачно и да 

је за в.д.директора постављена жена која има потребну стручност и да мисли да она 

није члан ниједне странке. Поред тога у Центру остају да раде и четири особе које су 

већ обављале послове из области социјала а које је финансирао Град. Објаснио је да је 

планом предвиђено још двоје али није сигурно да ли ће они бити запослени и да је 

проблем са Комисијом за давање сагласности на ново запошљавање јер када им се 

тражи пет они одобре три, ако се тражи седам одобре пет и да се због тога ишло на већи 

број. Нагласио је и да је чињеница да када је дошао на место градоначелника у јавном 

сектору града Ужица је било 1404 запослена на неодређено време а сада је тај број 

1274, односно 130 запослених мање, с тим што је око 20 људи примљено у два нова 

вртића.  

Одборник Ђорђе Милићевић је поновио питање да ли је тачно да ће неко ко је до 

сада финансиран из просвете сада прећи на финансирање из социјале и обрнуто и ако је 

то тачно шта се онда дешава у том случају ако се не ради о партијском кадрирању? 

Ставио је примедбу на дискусију члана Градског већа који је замерио одборници 

Димитријевић на речи ''ваше услуге'' и истакао да очигледно није мислила на ''наше-

ваше'', већ на социјалне услуге и поставио питање зашто не замера министарствима на 

одлуци јер су и она ''наша''. 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила  Предлог одлуке о оснивању Центра 

за услуге социјалне заштите. 

 

VI 

 Председник Скупштине је нагласио да је Кориснички савет јавних служби на 

седници одржаној 19.06.2019.године, разматрао и прихватио Извештаје о пословању 

јавних предузећа чији је оснивач град Ужице за 2018.годину. 

 Након образложења које је дала Мирјана Радивојчевић, в.д. директора ЈКП 

''Биоктош'' Ужице, Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈКП 

''Биоктош'' Ужице за 2018. годину. 

 

VII 

 Након образложења које је дала Мирјана Радивојчевић, в.д.директора ЈКП 

''Биоктош'' Ужице, Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о 

давању сагласности на кредитно задужење ЈКП ''Биоктош'' Ужице. 
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VIII 

 Душко Љујић, директор ЈКП ''Водовод'' Ужице је образложио Извештај о 

пословању предузећа, након чега је Скупштина са 35 гласова ''за'' усвојила Извештај 

о пословању ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2018.годину. 

 

IX 

 Након образложења које је дао Зоран Шибалић, директор ЈКП ''Градска топлана 

Ужице'' Ужице, Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈКП 

''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2018.годину. 

 

X 

 

Бранко Прљевић, извршни директор ЈКП ''Нискоградња'' Ужице је образложио 

Извештај о раду ЈКП ''Нискоградња'' Ужице за 2018.годину. 

Одборник Зоран Плећевић је поставио питање у вези трошкова и затражио да му 

се појасни шта значи ставка - трошкови услуга на изради учинака. Истакао је да је у 

2017. години потрошено 8,5 милиона, а у 2018. години је планирано 6 милиона а 

потрошено 42,5 милиона што значи да је повећање седам пута и шта то уствари 

представља?  

Бранко Прљевић је објаснио да се ради о књиговодственој категорији и да је 

планирано 265 милиона прихода а остварено 325 милиона, па су у складу са Законом о 

јавним набавкама, путем тендера ангажовани извођачи и захваљујући томе Предузеће 

је остварило такав резултат. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈКП 

''Нискоградња'' Ужице за 2018.годину. 

 

XI 

 Момир Миловановић, директор ЈКП ''Дубоко'' Ужице је дао уводно образложење 

Извештаја о раду ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2018. годину. 

Одборник Зоран Плећевић је нагласио да је на страни 46. Извештаја приказано 

да су ненаплаћена и застарела потраживања у 2018. години 6 милиона и 300 хиљада 

динара, јер нису наплаћена у року од 60 дана. Истакао је да су дужници ЈКП 

''Комуналац'' Лучани, ЈКП ''Комуналац'' Чачак као и ЈКП ''Зелен'' Ариље и Парк природе 

''Мокра Гора'' и да не разуме зашто се не наплаћују њихова дуговања када они  нису 

угашени. Сматра да иако је прошло 60 дана овакве наплате могу судским путем да се 

наплате. 

Директор Момир Миловановић је истакао да се ради о комуналним предузећима 

чији су оснивачи локалне самоуправе које су оснивачи и ЈКП ''Дубоко'' и да до сада није 

била пракса да се утужују такви дужници. Објаснио је да је у 2018. години направљен 

репрограм потраживања и да убудуће неће бити застарелих а ненаплаћених 

потраживања. 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈКП ''Дубоко'' 

Ужице за 2018.годину.  

XII 

 Након образложења које је дао Никола Максимовић, директор ЈП ''Ужице развој'' 

Ужице, Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈП ''Ужице 

развој'' Ужице за 2018.годину. 
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XIII 

 Након образложења које је дао Дејан Нијемчевић, директор ЈП ''Стан'' Ужице, 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈП ''Стан'' Ужице за 

2018.годину. 

 

XIV 

 Бранко Богићевић, директор ЈП ''Велики парк'' Ужице је образложио Извештај о 

пословању ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018. годину. 

 Одборник Александар Милић је поставио два питања директору Богићевићу и 

то: Шта се у претходној години радило на повећању температуре на градском 

купалишту, ако је тако нешто уопште могуће и да ли постоји могућност да се реши 

питање са алгама на градској плажи? 

 Директор Бранко Богићевић је истакао да температуру воде на градском 

купалишту диктира температура воде која долази са Врутака и да се на то не може 

ничим утицати. Навео је да је температура 18-19 степени а када дође до те температуре 

алге се подижу на површину и ни на то није могуће утицати. Нагласио је да је 

најбитније да је вода исправна и да се купачи смеју купати на градској плажи. 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈП ''Велики 

парк'' Ужице за 2018.годину. 

 

XV 

 Након образложења које је дао Славиша Димитријевић, директор ЈП ''Аеродром 

Поникве'', Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Извештај о пословању ЈП 

''Аеродром Поникве'' Ужице. 

 

XVI 

 Одборник Ђорђе Милићевић је поводом Предлога одлуке о давању сагласности 

на употребу имена града Ужица, поставио питање, зашто Скупштина даје сагласност на 

употребу имена када је називу већ име града, што се види на печату? 

 Немања Нешић, заменик градоначелника је објаснио да Агенција за привредне 

регистре приликом регистровања назива привредног друштва ако у свом називу носи 

назив града, захтева одлуку о давању сагласности коју доноси Скупштина јединице 

локалне самоуправе. Што се тиче питања одборника Милићевића истакао је да се на 

печату ''Ужице'' налази као седиште, а да у називу још не постоји име града. 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о давању 

сагласности на употребу имена града Ужица. 

  

Председник Скупштине је истакао да завршен рад по дневном реду. 

 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Ђорђе Милићевић је ставио примедбу да  је на претходној седници 

поставио неколико одборничких питања и да тражи појединачне одговоре на 

свако питање, како је и поставио а не један одговор за сва питања. Затражио је 

да му се доставе за 2017 и 2018. годину подаци за које послове, које износе  и 

којим фирмама је ЈКП ''Нискоградња'' плаћала као подизвођачима. Поставио је и 

питање - По ком Статуту и члану ког Статута је постављен помоћник 

градоначелника? Такође је и затражио да  му се достави и тендер за недавно 

расписани конкурс за извођење геодетских услуга на годишњем нивоу од стране 

града и поставио питање ко је састављао тендер? 
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2. Одборник Стефан Максимовић је поставио питање када ће се отворити 

стамбени простор за избегла и расељена лица на териотрији градске општине 

Севојно? 

 

3. Одборник Ђорђе Милићевић је затражио и појашњење о томе да ли има право 

председник Скупштине јавно да прозива одборнике именом и презименом на 

седницама Скупштине, имајући у виду да је на претходној седници Скупштине 

добио одговор да не може да добије имена запослених који су били на послу у 

јавним предузећима одређеног датума? 

 

Видоје Дрндаревић је поводом питања одборника Стефана  Максимовића 

истакао да су у питању две зграде и то једна са 10 и друга са 20 станова за избегла лица. 

Зграда од 20 станова је требала да буде завршена у фебруару, али је извођач радова 

тражио продужење рока и добио сагласност Комесаријата за избегла и расељена лица. 

Рок за завршетак радова на другој згради са 10 станова је јул 2019.године. навео је да 

постоје обећања извођача радова да ће до краја јула обе зграде бити готове а да након 

тога следи технички пријем и добијање употребне дозволе и сматра да би ти послови 

могли бити готови до задњег квартала након чега би људи могли да се уселе у зграде. 

 

 Председавајући је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Слађана Митровић           Бранислав Митровић 


