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ЗАПИСНИК 

 

СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Седница је одржана 20. септембра 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 45 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Милош Панић, 

Слободан Кузмановић, Влатка Стевановић, Марина Курлагић, Наталија Василић, 

Јелена Раковић Радивојевић и Марко Ристовски. 

Седници нису присуствовали одборници: Драган Бабић, Владан Виријевић, 

Мирослав Ивановић, Неђо Јовановић, Милан Конатар, Јован Марковић, Саша 

Милошевић и Иван Филиповић. 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић, 

заменик градоначелника Иван Станисављевић, чланови Градског већа, начелници 

градских управа, директори јавних предузећа чији се материјали разматрају и 

представници средстава јавног информисања. 

Председник Скупштине је истакао да је одборницима уз позив за седницу 

информативно достављена Информација Градског већа о исходу јавног конкурса и 

избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења непокретности број 463-30/19 од 

12.09.2019.године. 

Председник Скупштине је навео да су уз позив за седницу одборницима 

достављени и Записници са 32, 33 и 34. седнице Скупштине града. 

Обзиром да, у складу са чланом 61. Пословника Скупштине града, није било 

примедби на записник, Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Записник са 32. седнице 

Скупштине. 

Обзиром да, у складу са чланом 61. Пословника Скупштине града, није било 

примедби на записник, Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Записник са 33. седнице 

Скупштине. 

Обзиром да, у складу са чланом 61. Пословника Скупштине града, није било 

примедби на записник, Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Записник са 34. седнице 

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

допунама дневног реда које су одборницима достављене 18. 09. 2019. године и 19. 09. 

2019. године и то: 

 

 Да се у оквиру 23. тачке предложеног дневног реда разматра и  

 

Предлог решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора 

Медицинске школе Ужице, као и Предлог решења о разрешењу и именовању 

једног члана Школског одбора Прве основне школе Краља Петра II. Председник 

Скупштине је истакао да је разлог за допуну чињеница да су након послатог позива за 

седницу Скупштине, приспели захтеви Школа, па како не би дошли до проблема у 

функционисању Школских одбора предлаже се да се допуни дневни ред са овим 

тачкама. 

 

 и да се као 24. тачка дневног реда разматра:  

 

Предлог одлуке о покретању Иницијативе за брисање и исправку назива 

насељених места на територији града Ужица. Председник Скупштине је  истакао да 

се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној 

организацији Републике Србије завршава 30.09.2019.године, па је неопходно у том року 

доставити Иницијативу за измене постојећег закона које се односе на град Ужице. 

 

Одборник Ђорђе Милићевић је предложио да се са дневног реда скину тачке 

18 и 19. и то - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ УДЕЛА И ОСНИВАЧКИХ 

ПРАВА НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ НА 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ   и  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, НА ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ЧИНИ КОМПЛЕКС „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ. 

Истакао је да не може расправљати о томе да ли је боље да аеродром остане у 

власништву града или да пређе у власништво Републике, али сматра да треба 

разговарати са Владом како би се постигли бољи услови преноса власништва у смислу 

да Република одустане од потраживања за станове за војску или да се добије бар чврсто 

обећање да ће се изградити обилазница око Ужица. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила предлог да се у оквиру тачке 23. дневног 

реда разматра ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ. 
Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила предлог да се у оквиру тачке 23. дневног 

реда разматра ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II. 

Скупштина је са 33 гласа ''за'' усвојила предлог да се као 24. тачка дневног реда  

разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА БРИСАЊЕ И 

ИСПРАВКУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

УЖИЦА. 

Предлог одборника Ђорђа Милићевића да се са дневног реда скину 18 и 19. 

Тачка, није усвојен јер се ''за'' изјаснило 3 одборника а 26 одборника је било ''против''.  

Дневни ред у целини са усвојеним изменама и допунама Скупштина је усвојила 

са 35 гласова ''за'' и 3 гласа ''против''. 
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ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА  

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

3. ИЗБОР ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2019. ГОДИНЕ  

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ (РЕБАЛАНС II)  

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ДРУГА ФАЗА 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ 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  

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 

ИЗМЕНУ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БИОКТОШ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ  

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ 

ИЗМЕНУ  И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' 

УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ 

ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ „КАСАРНА IV ПУК“ НА 

ГРАД УЖИЦЕ  

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3833 КО УЖИЦЕ 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5276 КО УЖИЦЕ 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА 

ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА НА ЛОКАЦИЈИ „КАСАРНА IV 

ПУК“ КРЧАГОВО 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛИ БР. 8180/4 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ 

НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦЕЛА, БР.8180/1, 8180/3 И 8181/2 СВЕ КО 

УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ 

ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У 

НОВЦУ 

(Напомена: Предлог повучен са дневног реда) 
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17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА (КРАК УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА) 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ УДЕЛА И ОСНИВАЧКИХ ПРАВА 

НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ НА 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ     

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

КОЈЕ ЧИНИ КОМПЛЕКС „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ 

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА – 19 

ОБЈЕКАТА У КОМЛЕКСУ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ И 

ПОЛЕТНО - СЛЕТНЕ СТАЗЕ 

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

''НИСКОГРАДЊА''  

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА 

УЖИЦА 

23. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКИХ ОДБОРА 

 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ СТАРИ ГРАД 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА 

ПЕТРА II 

- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ'' 

КРЕМНА 

 

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА БРИСАЊЕ 

И ИСПРАВКУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА УЖИЦА 

 

I  

 Скупштина је једногласно са 38 гласова ''за'' потврдила мандат одборнику 

Богдану Богдановићу, са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује, на 

основу Уверења које је издала Изборна комисија града Ужица и предлога 

Администартивно мандатне комисије, који су утврдили да је након оставке одборника 

Радивоја Папића, Богдан Богдановић следећи кандидат са изборне листе коме није био 

додељен мандат.   

 

 

II 
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  Чланице Градског већа Катарина Грујичић и Дуња Ђенић су 10. септембра 2019. 

године, поднеле писане оставке на функције чланова Градског већа. У складу са чланом 

50. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. Статута града Ужица и чланом 31. 

Пословника Скупштине града, председник Скупштине је констатовао престанак 

мандата чланица Градског већа Катарини Грујичић и Дуњи Ђенић. 

 

III 

 Градоначелник Тихомир Петковић је за чланове Градског већа предложио 

господина Сретена Селаковић и госпођу Наду Јовичић. Након представљања 

биографија кандидата за чланове Градског већа истакао је да се нада да ће одборници 

својим гласовима подржати предложене кандидате, а да ће они дати свој допринос раду 

Градског већа и извршне власти града Ужица. Искористио је и прилику да се захвали на 

сарадњи досадашњим чланицама Градског већа, Катарини Грујичић и Дуњи Ђенић на 

успешној сарадњи и доприносу који су дале у свом раду као чланице Градског већа. 

Одборник Ђорђе Милићевић се захвалио што је материјал за ову тачку добијен 

на време, а не као раније у задњи моменат. Истакао је да као заменик председника 

Савета за родну равноправност, мора да негодује што је уместо једне жене као чланице 

Градског већа, предложена мушка особа и то пензионер. 

Председник Скупштине је подсетио да се у складу са чланом 78. Пословника 

Скупштине града, спроводи тајно гласање за избор чланова Градског већа, којим 

руководи председник Скупштине, а помажу му секретар Скупштине и по један 

одборник из три највеће одборничке групе. 

У складу са предлозима председника одборничких група, у Комисију су 

изабрани Милијана Катић (испред одборничке групе СНС), Даница Марић (испред 

одборничке групе СПС-ЈС-АС) и Сандра Мелентијевић (испред Одборничке групе 

СРС). Председник Скупштине је истакао да нема представника ОГ ДС у Скупштини, па 

да је СРС следећа одборничка група са највећим бројем одборника. 

Председник Скупштине је истакао да постоје два посебна гласачка листића за 

кадндидате за чланове Градског већа, као и две обележене гласачке кутије. 

Након завршеног гласања које је обављено по прозивци одборника по азбучном 

реду председник Скупштине је прочитао Извештај о спроведеном гласању и истакао да 

је за спровођење поступка тајног гласања за избор Наде Јовичић за члана Градског већа 

укупно штампано 68 гласачких листића, од којих је један гласачки листић залепљен на 

кутију док је за гласање штампано 67 гласачких листића. Прозивком одборника којих 

има 67 предато је 41 листић, а неупотребљених је било 26 листића. Од укупно 67 гласао 

је 41 одборник. Неважећих гласачких листића није било. Од укупно 41 важећих 

гласачких листића за Наду Јовичић гласало је 37 одборника, а против избора Наде 

Јовичић за члана Градског већа гласала су 4 одборника. 
Председник Скупштине је упознао одборнике и јавност и са Извештајем 

Комисије за избор Сретена Селаковића за члана Градског већа. Невео је да је и у овом 

случају штампано 68 гласачких листића, од којих је један био на кутији, а за гласање је 

штампано 67 листића. Прозивком одборника којих има 67 предат је 41 гласачки листић, 

неупотребљених је било 26 листића. Истакао је да је гласао 41 одборник, да је број 

гласачких листића у кутији био 41, а неважећих није било. Од укупно 41 важећег 

гласачког листића за Сретена Селаковића гласало је 36 одборника, а против избора 

Сретена Селаковића за члана Градског већа било је 5 одборника.  

Председник Скупштине је честитао Нади Јовичић и Сретену Селаковићу избор 

за чланове Градског већа и пожелео пуно успеха у будућем раду.  
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Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да је у једној кутији био зелени листић 

иако је у њој требало да буде гласање са белим листића и да је тај листић морао бити 

проглашен неважећим, па сматра да је прекршен Пословник Скупштине. 

Председник Скупштине се сложио са сугестијом одборника Милићевића али је 

истакао да су сви имали прилику да виде да је омашком убачен зелени листић, јер су 

листићи јасно дефинисани и да је Комисија проценила да нема никакве потребе да се 

проглашава неважећим, посебно што у крајњем случају не би било никаве промене у  

исходу гласања. 

 

IV  

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

седници одржаној 16.09.2019.године, разматрала и једногласно прихватила Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар – јун 2019.године. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је дао уводно образложење Извештаја и 

истакао да је извршење буџета за првих шест месеци око 52% и нагласио да је то 

показатељ доброг планирања буџета на почетку године. Навео је да у буџету града 

постоје опредељена средства која се наменски улажу у културу, школство, социјалну 

политику, спорт, пољопривреду, а да динамика радова који се тичу инфраструктурних 

пројеката, тек у овом периоду ''узима маха''. Нагласио је да је генерална оцена 

извршења буџета града Ужица у периоду првих шест месеци 2019. године добро 

''пуњење'' буџета и извршење расхода у складу са планом. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

града Ужица за период јануар – јун 2019.године. 

 

V  

Председник Скупштине је истакао да је 11.09.2019. године одржана јавна 

расправа о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 

2019.годину. Навео је да је Комисија за буџет и финансије на седници одржаној 

16.09.2019.године, разматрала и једногласно прихватила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019.годину. 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је нагласио да је буџет за 2019.годину 

планиран у износу од 2 милијарде 932 милиона динара, да је првим ребалансом у јуну 

2019.године, он увећан за око 71 милион динара, а да се овим ребалансом планира 

додатно увећање буџета у износу од 87,3 милиона динара. Објаснио је да је суштина 

ребаланса да се додатних 87 милиона динара опредељује углавном за инфраструктурне 

пројекте. Пре свега ради се о путној и саобраћајној инфраструктури за које се 

опредељује око 65 милиона додатних средстава, док се око 16 милиона опредељује за 

изградњу фекалног колектора у Турици. Нагласио је да је веома битна чињеница да се 

буџет добро планира и самим тим добро изврашава, због чега се и остварују додатна 

средства од Републике, кроз одличну сарадњу и подршку Владе РС, као и средства од 

стране фондова Европске уније. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину. 

 

VI 

 Ружа Пенезић, Мила Арсовић и Ана Миливојевић представници обрађивача 

Плана генералне регулације Ужице – Централни део друга фаза су дали уводно 

образложење Плана.  

Ружа Пенезић је истакла да План обухвата део Забучја и део Међаја. 
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Ана Миливојевић је детаљно образложила предложени план. Истакла је да се 

планом предвиђа боља прегледност раскрсница у делу Забучја, дефинисање пашачких 

површина и увођење пешачке пасареле преко магистралног пута. Нагласила је да је 

покушано да се уведе већи број паркинг места у овом делу града увођењем 

једносмерних улица на одређеним локацијама. Поводом другог дела града који је 

Планом обухваћен, а то је простор Међај, истакла је да се Планом предвиђа могућност 

изградње три стамбена блока, изградња јавне гараже која се предвиђа на локацији у 

подножју зида железничке пруге, планира се и један број нових саобраћајница као и 

уређење приобаља реке Ђетиње. 

Одборник Зоран Плећевић је истакао да је у питању План који је, иако обухвата 

само Забучје и Међај, а не цео централни део, веома битан за развој града Ужица. 

Нагласио је да је боље имати било какав План него никакав јер се самим тим смањују 

трошкови грађана, који само на основу тог Плана могу да добију локацијске услове. 

Поводом самог Плана истакао је да има добре стране али да има и одређених пропуста. 

Поставио је питање зашто се План не бави изградњом верског објекта који је предвиђен 

на Међају. Сматра да су сви свесни тога да на том месту и не треба да буде верски 

објекат већ да треба да се та локација определи за неку установу опште културе која би 

користила младима, култури и уметности. Сматра да о томе Град мора да размишља и 

да иако је ''пободен'' крст на том месту, па сада нико не може ништа друго ту да ради, та 

локација мора бити враћена Граду. Као добру страну истакао је чињеницу да је Планом 

обухваћен Јаз, али да је потребна даља разрада и да се утврди шта ће се конкретно 

радити са Јазом. Навео је да је задатак власти да нађе начин да се коначно уђе у 

изградњу друге јавне гараже и сматра да би се та целина могла заокружити заједно са 

изградњом котларнице. Не слаже се са предлогом саобраћајнице према Великом парку 

и сматра да би могла да се ''провуче'' поред реке чиме би се добила лепша и боља 

саобраћајница, а не би морао да се руши објекат Црвеног крста већ само одређене 

бараке које се налазе на том потезу. Мишљења је да је дошло до грешке код 

одређивања ''Блокова'' и објаснио да је наведено да је Блок 83 назначен, да је у 

функцији централног садржаја, а нема наведеног садржаја за становање, а да тај Блок 

тренутно обухвата одређене зграде за становање, па се План не слаже са тренутним 

стањем на терену. Такође сматра да Блок 84 који обухвата део око Железничке станице 

није требао бити наведен тако преоштро са назнаком да се ради само о објектима за 

јавне функције, јер Железница има плац на том простору који не мора бити искоришћен 

искључиво за неку јавну намену. Сматра да је требало оставити могућност да 

Железница може да прода тај плац неком инвеститору. Због свих наведених примедби 

истакао је да не може подржати План. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' и 3 гласа ''против усвојила Предлог одлуке о 

доношењу Плана генералне регулације Ужице – централни део друга фаза. 

 

VII 

 Мила Арсовић, представник обрађивача Плана ЈП ''Ужице развој'' Ужице је дала 

уводно образложење Плана детаљне регулације ''Стари град'' Ужице. Објаснила је да 

План обухвата Стари град као градски парк и локацију видиковац која је предвиђена за 

централне активности. Навела је да цео План обухвата 31 хектар површине, при чему се 

задржава траса магистралног пута, као и траса заштитног појаса зеленила између 

коридора магистралног пута и реке Ђетиње. Појаснила је и да се у источном делу 

издваја једна целина која је намењена за централне функције док се у западном делу 

издваја целина која је намењена за спорт и рекреацију. Између осталог нагласила је да 

се Планом предвиђа систем пешачких стаза, плато на коме ће бити предвиђено 

неколико паркинг места за возила, ревитализација постојећег Дубровачког друма који 
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води до zip – line, као и нова саобраћајница која води до постојећег верског објекта. 

Нагласила је да су приликом дефинисања намена у Плану прибављене све дозволе од 

надлежних институција. 

Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о доношењу Плана 

Детаљне регулације – Стари град. 

 

VIII 

Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој образложио 

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. Између осталог истакао је да су у периоду од 01.01.2019-30.06.2019.године, 

губитак исказали ЈП ''Аеродром Поникве'', ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице и ЈКП 

''Водовод'' Ужице. Нагласио је да је Градско веће донело Закључак којим су задужени 

Драгољуб Костић, члан Градског већа за јавна предузећа и Миодраг Петковић, члан 

Градског већа задужен за буџет и финансије да заједно са руководствима предузећа која 

су исказала губитак изнађу најбољи и најефикаснији начин за смањење губитака. 

 Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о усвајању 

Информације 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.  

 

IX 

 Мирјана Радивојчевић, в.д. директора ЈКП ''Биоктош'' Ужице је образложила 

Прву измену Програма пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2019.годину. Истакла је да 

се измена била ради добијања донација за Пројекат прекограничне сарадње који се 

односи на рециклирање отпада. Подсетила је да је Пројекат започет још 2017. године 

али да приликом израде Програма није било сигурно да ли ће средства бити 

опредељена у току ове године, па је потребно извршити измену Програма пословања.  

Објаснила је да је донација 228.980, 00 еура док ЈКП ''Биоктош'' као своје учешће мора 

да обезбеди нешто мање од 5 милиона динара. 

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

сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2019. 

годину. 

 

X 

 Нада Тодоровић, финансијски руководилац ЈКП ''Дубоко'' Ужице је образложила 

Предлог решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања 

ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2019. годину. Истакла је да су два основна разлога за измену и 

допуну Програма пословања и то: први разлог Пројекат рециклирања у предграђима, 

који се односи и на ЈКП ''Биоктош'' и на ЈКП ''Дубоко'' а други је могућност коришћења 

донације Министарства за заштиту и унапређење животне средине. 

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

сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице. 

 

XI 

 Гордана Урошевић, начелница Градске управе за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности је образложила Предлог одлуке о измени и допуни 

одлуке о преносу права јавне својине на непокретности ''Касарна IV Пук'' на Град 
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Ужице. Подсетила је да се ради о обавези Града Ужица која је преузета још 2011. 

године, да у погледу накнаде за Касарну коју је преузела, у наредних пет година преда 

Војсци односно Министарству одбране РС, одређен број станова. На основу Захтева 

Града, а уз сагласност Министарства, прецизиране су активности и предвиђени нови 

рокови за извршење обавезе коју Град има. 

 Одборник Зоран Плећевић сматра да Одлуку треба правити према стварној 

ситуацији и не слаже се да се наводи да је Пројекат завршен, а он још није урађен. 

Истиче да је смешно радити одлуку без урађене претходне документације. 

 Градоначелник Тихомир Петковић је појаснио да је Град био принуђен да уради 

овакву одлуку и истакао да је урађена реална пројекција активности и рокови које Град 

може испоштовати. Навео је да је одборник Плећевић у праву да још није урађена 

техничка документација али не из разлога што Град није урадио свој део посла већ зато 

што се Комсија из Министарства чека већ неколико месеци да дође да се коначно види 

које станове и којих површина хоће да преузму.  

 Скупштина је са 36 гласова ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог одлуке 

о измени и допуни одлуке о преносу права јавне својине на непокретности ''Касарна IV 

Пук'' на Град Ужице. 

 

XIII 

 Након образложења које је дао Зоран Деспић, начелник Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Скупштина је са 37 гласова ''за'' 

усвојила Предлог одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица 

непосредном погодбом, по тржишној цени дела кат. парцеле број 3833 КО Ужице, а по 

захтеву Наде Караклајић. 

 

XIV 

 Након образложења које је дао Зоран Деспић, начелник Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Скупштина је са 36 гласова ''за'' 

усвојила Предлог одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица 

непосредном погодбом, по тржишној цени дела кат. парцеле број 5276 КО Ужице, а по 

захтеву Миловановић Стојимирке, Миловановић Милорада и Menckhoff Љиљане. 

 

XV 

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

правне послове је образложио Предлог одлуке о отуђењу неизграђњног градског 

грађевинског земљишта путем прикупљања затворених писмених понуда на локацији 

''Касарна IV Пук'' Крчагово. Истакао је да је процена око 63 евра по квадрату за парцелу 

3820/12 КО Ужице, што укупно износи 328.671 евра, за парцелу 3820/21 износ је 

401.940 еура, док је предвиђен износ за парцелу 3820/22 је 88.578 еура. 

 

XVI 

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

правне послове је дао уводно образложење Предлога одлуке о размени права јавне 

својине на кат. парцели број 8180/4 КО Ужице, за право приватне својине на деловима 

кат. парцела, бр.8180/1, 8180/3 и 8181/2 све КО Ужице, уз доплату разлике између 

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

привредно друштво ''Салта'' обратило са захтевом да се изврши препарцелација 

предметних парцела а које су обухваћене Планом детаљне регулације ''Хотел Турист''. 

Нагласио је да подносилац захтева треба да уплати износ од 18 хиљада евра у буџет 

града Ужица. 
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Одборник Зоран Плећевић је иснео примедбу на приложену цену и сматра да 

град према приложеној одлуци може да изгуби  између 1,5 и 8 хиљада евра. Детаљно је 

образложио своје мишљење и нагласио да се не слаже са проценом пореске управе. 

Због тога што би град могао да добије доста бољу цену за парцеле, предложио је да се 

одлука скине са дневног реда и врати обрађивачу на дораду.  

Градоначелник Тихомир Петковић је прихватио сугестије одборника Плећевића 

и испред предлагача, скинуо тачку са дневног реда, како би била враћена на проверу и 

дораду Градској управи. 

Председник Скупштине је констатовао да је Предлог одлуке о размени права 

јавне својине на кат. парцели број 8180/4 КО Ужице, за право приватне својине на 

деловима кат. парцела, бр.8180/1, 8180/3 и 8181/2 све КО Ужице, повучен са дневног 

реда. 

 

XVII 

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

правне послове је образложио Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну 

својину града Ужица (Крак улице Иве Андрића). Истакао је да је укупна вредност 

непокретности 4.965,00 евра али да су се појавила два наследника која желе да поклоне 

свој део Граду и да се ради о покретању поступка прибављања непокретности. 

 Одборник Зоран Плећевић је похвалио реализацију  ове активности  и истакао да 

становници тог дела улице већ годинама покушавају да асфалтирају тај крак и да им је 

коначно то сада и омогућено. 

 Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о прибављању 

непокретности у јавну својину града Ужица (Крак улице Иве Андрића). 

 

XVIII 

 Градоначелник Тихомир Петковић је образложио Предлог одлуке о преносу 

оснивачких права над јавним предузећем ''Аеродром Поникве'' Ужице на Републику 

Србију. Нагласио је да је својевремено док је био опозициони одборник и сам 

критиковао одлуку да се пренесе власништво над аеродромом Поникве са Републике на 

град Ужице, јер ни већи градови нису у стању да обезбеде функционисање аеродрома. 

Нагласио је да Град није могао самостално да обезбеди потребна финансијска средства 

за стављање у функцију аеродрома Поникве, а и поред многих преговора са 

потенцијалним инвеститорима није се изнашло реално решење. Нагласио је да је 

потребно око 5 милиона евра да се аеродром стави у потпуности у функцију, а и чак да 

се све то уради, опет би за свакодневно функционисање аеродрома било потребно 

определити велике износе средстава, а то ретко која јединица локалне самоуправе може 

да обезбеди. Објаснио је да је Град тражио да Влада прихвати предлог да се 

власништво над аеродромом Поникве пренесе на Републику и да је тај предлог 

прихваћен. Посебно је истакао да се поред тога што се власништво преноси на 

Републику, преносе и тешкоће у вези одржавања аеродрома као и терет запослених који 

више неће бити на терету јединице локалне самоуправе, већ на терету Републике. 

 Одборник Радиша Марјановић се сложио са предлогом да се аеродром пренесе 

на Републику и истакао да је аеродром Поникве један од носилаца стратешког развоја 

града Ужица али и Златиборског округа. Објаснио је да је био један од заговорника 

преузимања аеродрома Поникве, додуше залагао се за регионални концепт, јер је тада 

речено да донатори неће дати средства за обнову аеродрома Војсци али ће дати 

јединици локалне самоуправе. Истакао је да је на једној трибини СПС-а у мају месецу, 

професор Милутин Ђуричић изнео анализу према којој је један од кључних фактора 

убрзаног развоја како Ужица тако и целе Западне Србије аеродором Поникве, који је 
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чак важнији и од доласка самог аутопута до Пожеге. Сматра да је веома битно да након 

преузимања аеродрома Поникве, градско руководство али и начелник Златиборског 

управног округа мора да ''опомиње'' надлежне у Републици да се ради на даљем развоју 

аеродрома. 

 Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио ако су Град и Република на 

заједничком послу у вези са преузимањем аеродрома без накнаде, треба да буду на 

заједничком послу и када су у питању обавезе града према Министарству одбране у 

вези изградње станова, или по питању завршетка обилазнице око Ужица, о чему мора 

да се разговара са Владом,  јер сматра да Влада није довољно упозната са тим колико је 

та обилазница битна за Ужице. По његовом мишљењу то је један од приоритетних 

задатака које треба да изврши руководство Ужица. 

 Градоначелник Тихомир Петковић се сложио са одборником Милићевићем по 

питању важности обилазнице и истакао да је почетак радова на обилазници и започео у 

периоду када је лично био председник општине. Нагласио је да је власт која је дошла 

након њега неозбиљно схватила тај пројекат и истицала да је ''бачено'' око 3 милиона 

евра за нешто што ничему не служи. Подсетио је да је током 2019.године, уложено око 

200 хиљада евра заједно са општином Бајина Башта за идејни пројекат тунела 

Кадињача и да се нада да ће наредне године започети радови, а самим тим мора се 

започети и са обилазницом јер тунел без обилазнице нема никаквог смисла. Подсетио је 

и да је потпредседница Владе и министарка обећала да ће изградња обилазнице око 

Ужица бити један од приоритета у наредном периоду.  

 Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио да се често чују речи о неким 

обећањима али да то нажалост врло често и остане само на тим обећањима. Сматра да 

град мора да инсистира на томе, а поводом аутопута истакао је да је Турска издвојила 

средства за Пројекат за продужетак аутопута према Сарајеву али да још нису издвојена 

средства за извођача радова. 

Одборник Радиша Марјановић је подсетио да је обилазница око Ужица од 2008. 

године, финансирана од стране ресорног министарства задуженог за саобраћај  и 

инфраструктуру на чијем челу је до тада био Велимир Илић, а потом од 2008. године, 

на његово место дошао министар Мркоњић. Подсетио је да ни тада као ни касније, 

јединица локалне самоуправе није имала никакав утицај на финансирање. Истакао је да 

је 2009. године, пројекат обилазнице прешао на НИП а да у НИП-у тада није имало 

средстава за наставак радова и зато се стало са наставком овог пројекта. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' и 2 гласа ''против'' усвојила Предлог одлуке о 

преносу оснивачких права над јавним предузећем ''Аеродром Поникве'' Ужице на 

Републику Србију. 

XIX 

  Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о преносу права 

јавне својине града Ужица у јавну својину Републике Србије непосредном погодбом, 

без накнаде, на грађевинском земљишту које чини комплекс „Аеродром Поникве“ 

Ужице. 

 XX 

 Скупштина је са 36 гласова ''за'' усвојила Предлог  решења о преносу права 

јавне својине града Ужица у јавну својину Републике Србије непосредном погодбом, 

без накнаде, на непокретностима – 19 објеката у комлексу „Аеродром Поникве“ Ужице 

и полетно - слетне стазе. 

 XXI 

 Након образложења које је дала Слађана Митровић, секретар Скупштине, 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о именовању Надзорног 

одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице.   
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 XXII 

Након образложења које је дао Бранислав Митровић, председник Скупштине, 

Скупштина је са 35 гласа ''за'' усвојила Предлог решења  о разрешењу и именовању 

једног члана Комисије за јавна признања и награде града Ужица. 

 

 XXIII 

 Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Школског одбора Економске школе. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Школског одбора Медицинске школе. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању једног члана Школског одбора ОШ ''Стари град'' Ужице. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању једног члана Школског одбора Прве основне школе Краља Петра II. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и 

именовању два члана Школског одбора ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна. 

 

XXIV 

 Након образложења које је дала Гордана Урошевић, начелница Градске управе 

за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Скупштина је са 37 

гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о покретању иницијативе за брисање и 

исправку назива насељених места на територији града Ужица. 

  

Председник Скупштине је констатовао да је овим завршен рад Скупштине по 

дневном реду. 

 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Ђорђе Милићевић је поставио неколико одборничких питања. 

Затражио је да му ЈКП ''Нискоградња'' допуни одговор на одборничко питање од 

претходне седнице и то да му достави податке о томе којим фирмама, за које 

послове, по ком основу (путем тендера или непосредном погодбом) и по  којој 

цени је ЈКП Нискоградња у 2017 и 2018. години ангажовала подизвођаче? 

Такође је поставио питање у вези пешачке стазе ка Стапарској бањи, да ли може 

да се изврши обележавање бициклистичке стазе и да се предузму конкретније 

активности у вези обуставе саобраћаја, који је забрањен али се и даље обавља? 

Поставио је питање да ли ће бити расписан конкурс за избор директора ЈКП 

''Биоктош''? 

2. Одборник Радиша Марјановић је поставио неколико питања. Прво: Да ли су 

се стекли  услови  да се отвори поступак братимљења или неког другог облика 

сарадње између Града Ужица и Бања Луке? Поставио је и питање да ли ће бити 

постављен стуб јавне расвете на Пори за који је положена ригола новембра 2018. 

године и из којих разлога то није учињено раније, имајући у виду да је оштећен 

у саобраћајном удесу 20. октобра 2017. године? Поред тога питао је и из којих 

разлога није постављена решетка за кишну канализацију у десној коловозној 

траци до трафостанице у раскрсници улица Пора и Златарска, а у коју је 

онемогућен улив кишнице зато што је асфалтирана ригола после постављања 

цеви за гасовод? Такође је питао у чијој је надлежности  асфалтирање тротоара у 

потезу изнад бивше фабрике ''Фасау''  који није завршен и као такав опасан је за 

кретање пешака? У вези с тим покренуо је и иницијативу да се размотри 
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могућност да се уради пешачки прелаз код нове капије Ауто-вентила који води 

до продавнице Сретен Гудурић. У име одређеног број грађана, поставио је и 

питање да ли се са реконструкцијом градских улица могло отпочети раније, а не 

у септембру када су деца пошла у школу? Затражио је и податке о томе: 

 1) Колико је деце укупно уписано у средње школе? 

2) Колико је деце укупно обухваћено трогодишњим образовањем и којих 

профила? 

 3) Колико је деце укупно обухваћено четворогодишњим  образовањем? 

4) Колико је деце укупно уписано у први разред трогодишњег образовања за 

школску 2019/2020 годину? 

 

Такође је затражио и да му се доставе подаци о томе: 

1) Колико на дан 31. август 2019. Године има незапослених лица са 

четворогодишњим школовањем на евиденцији Национална служба за 

запошљавања? 

 и 

 2) Колико на дан 31. август 2019. Године има незапослених лица са 

трогодишњим  школовањем на евиденцији Национална служба за запошљавања? 

 

3. Одборник Небојша Ђурић је поставио следећа питања: Када се планира  

завршетак асфалтирања и изградња тротоара у улици Малише Атанцковића, јер 

је безбедност пешака угрожена, а посебно деце која иду у школу? Да ли може да 

се у улици Малише Атанцковића поставе стубићи који би обезбедили приступ 

камиону за одношење смећа као што је урађено у улици Петра Ћеловића  код 

објекта ''Револт''? Да ли може да се реши проблем непрописног паркирања код 

''Курлагине кафане'' постављањем  стубићи  или на неки други начин обзиром да 

је угрожена безбедност пешака, јер возачи паркирају возила на пешачком 

прелазу и тротоару? Ко је надлежан, поводом објекта бивше фабрике  ''Цвете 

Дабић'' на коме је било урушавање врата тешких пар стотина килограма, која су 

могла довести до оштећења возила,  или угрозити безбедност и живот људи који 

пролазе поред тог објекта. Истиче да оваква ситуација са објектом у чијој 

унутрашњости постоји  провалија дубине 2-3m и мрачан простор као и несметан 

приступ, отвара простор за деликвенцију. Мишљења је да неко мора бити 

надлежан да води рачуна о безбедности грађана и поставио је питање да ли се 

нешто може решити пре него што се деси нека незгода? Да ли Град може да 

утиче на власника бивше фабрике ''Цвете Дабић'' да обезбеди прилаз објекту, 

односно да затвори прилаз? Да ли може да се измени или донесе нови акт за 

конверзију пољопривредног земљишта у грађевинско, којим би пољопривредна 

газдинства могла несметано да добију грађевинске дозволе за објекте како би 

могли да конкуришу за подстицајна средства код државе и Европске уније? Да 

ли може да се донесе акт којим би се уредила производња и промет млека на 

територији града Ужица? 

 

4. Одборник Александар Милић је поставио питање због чега се стало са 

изградњом јавне расвете у засеоку Дубци МЗ Волујац, имајући у виду да су 

мештани овог засеока потписали уговоре о изградњи 2012. године и измирили 

своја дуговања  по истим? Такође је питао и да ли ће се решавати проблем мини 

депоније у улици Норвешких интернираца број 6? Поставио је и питање да ли 

постоји могућност да се постави огледало на раскрсници улица Жеље Ђурића и 

Николе Пашића, како би возачи који се укључују у улицу Николе Пашића имали 
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бољу прегледност и да ли ће се радити пешачка стаза у улици Филипа 

Вишњића? 

 

Немања Нешић, помоћник градоначелника је одговарајући на питање 

одборника Александра Милића истакао да поводом огледала треба да упути 

Захтев Савету за саобраћај, а да је он лично против скретања у улицу Николе 

Пашића јер је веома небезбедно. Поводом питања одборника Марјановића, а 

које се односи на пешачку стазу у Крчагову, истакао да је идеја да се уђе у 

пројекат кружне раскрснице код новог тржног центра, јер је постојећа 

раскрсница због великог броја нових садржаја у Крчагову веома оптерећена. 

Поводом питања одборника Милићевића које се односи на обележавање 

бициклистичке стазе према Стапарима истакао да је реч о идеји која се одавно 

разматра да се стаза од плаже до Стапарске бање са обе стране обележи, али да 

нема довољно ширине за то. Истакао је да се због тога неће радити ширина стазе 

по стандардима али да ће свакако бити обележена. Поводом решавања проблема 

са саобраћајем навео је да су постављене камере за надзор које прати МУП и да 

ће се на тај начин решити проблем са саобраћајем односно непоштовањем 

забране проласка моторних возила. 

 

5. Одборница Антонина Златић је поставила питање Да ли се планира 

реализација пројекта уређења Коштичког потока? 

 

 

 


