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ЗАПИСНИК 

СА 39. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Седница је одржана 04. фебруара 2020. 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 49 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници Наталија Василић и 

Милан Конатар. 

Закашњење је најавио Небојша Брзаковић. 

 

Седници нису присуствовали одборници: Драган Бабић, Владан Виријевић, 

Мирослав Ивановић, Борица Јовановић, Дејан Јовановић, Неђо Јовановић, Љубинка 

Крвавац, Јован Марковић, Слободан Пајовић, Јелена Сладоје и Слободан Шиљковић.   

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелник Тихомир Петковић, 

заменик градоначелника Иван Станисављевић, помоћник градоначелника Немања 

Нешић, чланови Градског већа, начелници градских управа, директори установа  чији 

се материјали разматрају, као и представници средстава јавног информисања. 

 

Председник Скупштине Бранислав Митровић је обавестио одборнике да је 

Комисија за јавну набавку преноса седница Скпштине града у 2020. години, на седници 

одржаној 28.01.2020. године, донела Одлуку о додели Уговора за јавну набавку мале 

вредности (услуге) I број 404-3/20 – Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине 

града. Након објављеног позива за подношење понуда и спроведене процедуре, Уговор 

је додељен Предузећу за радиодифузију и Маркетинг ''Радио Сан'' д.о.о. за директан 

радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2020. години са ценом од 18.000,00 

динара по седници, што укупно износи 198.000,00 динара без ПДВ-а. Уговор о 

директном ТВ преносу седница Скупштине града Ужица у 2020. години додељен је 

Предузећу ТВ 5 Ужице д.о.о. са ценом 72.000,00 динара по седници односно укупно 

792.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Такође је нагласио да је одборницима уз материјал за седницу достављена 

Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку 

отуђења непокретности на локацији ''Касарна IV Пук'' Крчагово, ради упознавања. 

Председник Скупштине је нагласио да је уз позив за седницу достављен и 

записник са 36. седнице Скупштине града. 
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Записник са 36 седнице града Ужица је усвојен са 38 гласова ''за''. 

 

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

предлогом да се дневни ред допуни са тачкама за које је одборницима материјал 

достављен  31.01.2020.године и то:  
 

Да се као 3. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА 

АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ 

 

Да се као 4. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА У СКЛАДУ 

С ПРОЈЕКТОМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА 

АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ  

 
Председник Скупштине је нагласио да су предложене тачке биле достављене 

одборницима у материјалу за 37. седницу, а да је Пројекат враћен на дораду. Истакао је 

да је Пројекат усаглашен са примедбама и сугестијама, након чега је, Градско веће 

упутило Скупштини материјал на разматрање. 

 

Да се као 26. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

РАЗМЕНИ  ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8454/9 И 8454/12 ОБЕ 

КО УЖИЦЕ ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8454/10 КО 

УЖИЦЕ УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ 

 
Да се као 31. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

Председник Скупштине је нагласио да Државна ревизорска институција ове 

године неће вршити ревизију завршног буџета града Ужица, па је законска обавеза 

Града да ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије.  
 

Председник Скупштине је предложио да се са дневног реда повуче предложена 

допунска тачка  и то: 

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА У ЧАСТ 

МИЛОВАНУ МИЋУ ПЕТРОВИЋУ У УЖИЦУ 

 

Председник Скупштине је такође предложио да се са дневног реда повуче 

предложена тачка и то: 

 
-  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА 
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Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила предлог да се као 3. тачка дневног 

реда разматра Предлог одлуке о усвајању пројекта јавно приватног партнерства у 

обављању комуналне делатности локалног превоза путника на територији града Ужица 

и пружања станичних услуга на аутобуској станици у Ужицу. 

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила предлог да се као 4. тачка дневног 

реда разматра Предлог одлуке о спровођењу поступка избора стратешког партнера у 

складу с пројектом јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности 

локалног превоза путника на територији града Ужица и пружања станичних услуга на 

аутобуској станици у Ужицу.  

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила предлог да се као 26. тачка  дневног 

реда разматра Предлог одлуке о размени  права јавне својине кат. парцела бр. 8454/9 и 

8454/12 обе КО Ужице за право приватне својине кат. парцела бр. 8454/10 КО Ужице уз 
доплату разлике између тржишних вредности непокретности које су предмет размене у 

новцу. 

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила предлог да се повуче допунска тачка 

дневног реда - Предлог одлуке о постављању споменика у част Миловану Мићу 

Петровићу у Ужицу. 

 

Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила предлог да се повуче тачка дневног 

реда -  Предлог одлуке о кредитном задужењу града Ужица 

 

 Председник Скупштине је нагласио да ће због већег броја измена и допуна 

служба одборницима доставити интегрисани дневни ред са усвојеним изменама и 

допунама због лакшег рада. 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ (РЕБАЛАНС I) 

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ 

УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ 

СТАНИЦИ У УЖИЦУ 

 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА 

СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА У СКЛАДУ С ПРОЈЕКТОМ ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 
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ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА 

АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ  

 

5. ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 

2018. ДО 2023. ГОДИНЕ  

 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА 

 

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

18. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ 

СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ „УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ 

ПАРТНЕРСТВА“ 
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19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ТЕРИОТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА УЖИЦА 

 

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8389 КО УЖИЦЕ  

 

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3204 КО УЖИЦЕ  

 

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО 

ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4720 КО УЖИЦЕ  

 

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ  ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. 

ПАРЦЕЛА БР. 8454/9 И 8454/12 ОБЕ КО УЖИЦЕ ЗА ПРАВО 

ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8454/10 КО УЖИЦЕ УЗ 

ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ 

 

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА 

 

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ  

28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

29.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА УЖИЦА 

 

30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 
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31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  

 

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ  

 

33. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

34. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП 

''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ 

 

36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 

''УЖИЦЕ 

 

37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

  

38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ  

 

 

I  

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

изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину (Ребаланс I) 

одржана у уторак, 28. јануара 2020. године, након чега је Комисија за буџет и 

финансије на седници одржаној 30. јануара 2020. године разматрала и једногласно 

прихватила Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 

2020. годину (Ребаланс I). 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је подсетио да је основни буџет за 2020. 

годину износио 3 милијарде 220 милиона динара, што је за 10%  реално увећање у 

односу на 2019. годину. Даље је нагласио да ''пуњење'' буџета иде у добром правцу и 

управо из тих разлога је на дневном реду Предлог одлуке о првом ребалансу буџета 

града Ужица, којим је предложено увећање буџета за додатних 25 милиона динара, од 

чега је 5 милиона динара за област социјалне политике, а наjважнија позиција увећања 

ребаланса буџета је инвестиција од 20 милиона, намењена програмима у области 

заштите животне средине, конкретно енергетске ефикасности. Подсетио је да се 

увећава позиција 272 са 17 милиона на 22 милиона за област социјалне политике и 

позиција 362 специјализоване услуге које се односе на смањење загађености са 20 на 40 

милиона динара. Такође је истакао да је овим ребалансом буџета, на основној и 

најважнијој позицији пореза на зараде планирано око 7,4% више средстава него што је 

то било 2019. године а основ за повећање је реално повећање зарада које је већ 
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заживело у јавном сектору. Даље је нагласио да је град Ужице једна од локалних 

самоуправа уз град Панчево која сигурно одваја значајна средства за намене заштите 

животне средине и смањење загађености града. Почело се 2015. године са 4 милиона 

динара у овој области, а данас 2020. године се издваја 40 милиона динара, и то није 

само ова позиција и само овај новац за мере смањења загађености, већ је то читав сет 

мера, а све захваљујући квалитетном буџету који из године у годину расте. 

Одборник Ђорђе Милићевић је истакао да се од почетка свог мандата залаже за 

што веће издвајање за енергетску ефикасност и да подржава ребаланс буџета за те 

намене. У даљем обраћању је истакао да му није јасно зашто се то дешава у овом 

тренутку и зашто се чека да неке неформалне групе или удружења неко покрену 

питање, на чије иницијативе се одмах реагује, а на иницијативе и амадмане ЛДП- а који 

су исто то захтевали се није реаговало. Даље је истакао да без обзира што је поред свега 

очигледно да неко покушава да форсира неке неформалне групе од стране власти, 

задовољан је што ће доћи до овог повећања. 

Дуња Ђенић, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне 

послове - Одељење за заштиту животне средине, је истакла да ово није прво повећање 

за енергетску ефикасност већ четврто. Даље је нагласила да се 2015. године почело са 4 

милиона динара, а да се позиција увећавала сваке године, па захваљујући добром стању 

буџета за 2020. годину отворила се могућност да се средства повећају на 40 милиона 

динара. Такође је нагласила да је стратешко планирање за решавање овог проблема 

разрађено мерама које су рађене за квалитет ваздуха, а то је План мера које пропагирају  

мере за смањење загађења ваздуха. Истакла је да се ова мера нашла у сету мера на 

нивоу Републике, а једна од најзначајних је и мера која подстиче конверзију система 

грејања у индивидуалним домаћинствима, што за читаву Србију представља највећи 

проблем. У свом даљем излагању је навела да је град Ужице још увек јединствен у 

Србији по спровођењу овог конкурса и да је 2020. година већ шеста година како се 

спроводе те субвенције. Истакла је да је у предходном периоду финансирано преко 6 

стотина објеката на којима су спроведене мере енергетске ефикасности тј. извршена 

конверзија система грејања и уградње котлова, а у те намене је утрошено 51,2 милиона 

динара.Такође је нагласила да је свих ових година, највеће интересовање за котлове на 

гас, а то управо и јесте највеће побољшање квалитета ваздуха, па се стога планира 

усмеравање највећег дела средстава на субвенционисање котлова на гас и пелет.  

Одборница Ана Ђокић у свом обраћању је изразила велико задовољство због 

ребаланса буџета. Истакла је да овим ребалансом социјална политика града Ужица 

добија један нови ниво, а то је из њеног угла посматрања једна одговорна политика коју 

води Град. Даље је у свом излагању нагласила да 22 милиона, колико је издвојено ове 

године за социјалну политику, омогућава велико растерећење и велику сигурност свим 

тренутним корисницима као и онима који ће у будуће бити корисници социјалне 

заштите. Нагласила је да се нада да је тиму који води социјалне услуге добар знак да 

настави у овом правцу, а да ће самим тим, будући корисници имати квалитет у 

пружању услуга социјалне заштите па је истакла да ће одборници покрета Позитивно 

Ужице подржати овај Предлог одлуке. 

Градоначелник Тихомир Петковић је истакао да овај ребаланс буџета потврђује 

две ствари и то да Град домаћински располаже новцем у градској управи, а да увећање 



 

8 
 

од 20 милиона динара за пројекте енергетске ефикасности говори у прилог томе да 

Ужице у односу на друге јединице локалне самоуправе у Србији предњачи у издвајању 

средстава за смањење загађења ваздуха. Такође је нагласио да се овај сет мера односи 

на приватна ложишта, а посебно на потпуну конверзију котларница у јавном сектору на 

гас, као и на мере које ће допринети да се утицај саобраћаја на загађење ваздуха, 

смањи. Нагласио је да се у односу на пре пет година када се кренуло са програмом за 

енергетску ефикасност позиција увећала десет пута са 4 милиона на 40 милиона динара. 

Градоначелник је даље навео да ће ових 40 милиона реално омогућити да се макар још 

четири стотине објеката реконструише у складу са савременим захтевима везано за 

енергетску ефикасност. Истакао је да ће се услови конкурса ускладити са захтевима 

грађана и са њиховим мишљењима која су исказали преко друштвених мрежа и на 

јавним расправама. Такође се у свом даљем говору обратио одборнику Милићевићу и 

нагласио да подржава његово залагање да новац у овом правцу треба повећати, а у вези 

његове дискусије објаснио је да је позиција увећана искључиво поштујући мишљење 

грађана . 

Одборник Милићевић је нагласио да је у предходном периоду нешто више од 

600 домаћинстава остварило овај вид субвенција, а да има преко 16 хиљада 

индивидуалних домаћинстава па се слаже да треба издвајати што већа средства али да 

је потребан велики временски период да се дође до циља, због чега сматра да треба 

узети у обзир и неке друге алтернативне методе у разматрање. 

 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града ужица за 2020.годину (Ребаланс I) 

 

II 

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

управу и друштвене делатности нагласила је да се Кадровски план доноси када се 

усваја и буџет за наредну годину, а измене Кадровског плана уз ребаланс буџета што 

значи да су у буџету обезбеђена средства за реализацију измене које су предвиђене и у 

Кадровском плану. У свом даљем излагању је навела да се измена Кадровског плана 

односи на Градску управу за инспекцијске послове и комуналну полицију и односи се 

на нова два места саветника, а то су радна места Еколошког инспектора и једног 

Туристичког инспектора.  

 

Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о измени Кадровског 

плана градских управа, градског правобранилаштва, службе буџетске инспекције и 

службе интерне ревизије града Ужица за 2020. годину  

 

III 

Будимир Вујовић, члан Градског већа  дао је уводно образложење Предлога 

одлуке о усвајању пројекта јавно приватног партнерства у обављању комуналне 

делатности локалног превоза путника на територији града ужица и пружања станичних 

услуга на аутобуској станици у Ужицу. Истакао је да је градски и приградски превоз 
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једна од комуналних делатности јединице локалне самоуправе и иста је дужна да 

организује превоз на својој територији. У даљем излагању је нагласио да је пре 

неколико година урађена Студија градског превоза и на основу тога је расписан тендер 

у оквиру ког је Град добио приватног партнера који већ пет година доста добро обавља 

посао који му је поверен, а са друге стране и ЈП „Ужице развој“ коме је поверено 

оперативно управљање контроле система је доста добро обавило свој део посла, што је 

и довело до уштеде у буџету од неколико стотина хиљада евра. У свом даљем излагању 

је нагласио да уговор о приватном партнерству истиче 2020. године, а да би се још 

боље и квалитетније пружала услуга градског и приградског превоза морало се ући у 

процедуру која неће бити кратка и која представља обиман задатак. Објаснио је да је 

Студија показала да Град није у могућности да прибави основна средства и да у 

консултацији са Саветом за саобраћај, ЈП „Ужице Развој“, Саобраћајним факултетом, а 

на основу искуства других градова широм Србије показало као најреалније да се уђе у 

систем јавно приватног партнерства, који би омогућио дугорочнији уговор, а што би 

омогућило Граду да кроз уговор подигне лествицу захтева у смислу квалитета и 

улагања приватног партнера. Истакао је да се кроз идеју о јавно приватном партнерству 

добија партнер који ће имати интерес да дугорочно улаже већа средства, а да би се 

добио што квалитетнији превоз и што квалитетнија превозна средства што и јесте циљ 

пројекта. Објаснио је да је након расписаног тендера на који су се пријавила два 

понуђача – овлашћене консултантске куће, посао израде пројекта добила консултантска 

кућа ППП „Инвестит“ из Београда. Истакао је да су они одрадили један полазни 

материјал који је разматран на свим инстанцама и да ће Граду гарантовати да кроз 

поступак јавних набавки добије већи број приватних партнера који ће испуњавати 

одређене услове, у првом реду се мисли на еколошке стандарде, квалитет превоза и 

цену коју нуде. Студијом је предвиђено да, уколико се све спроведе до краја на начин 

како је Студијом предвиђено, Град  ће имати најниже давање на територији Србије за 

услуге градског и приградског превоза, а на досадашњем нивоу квалитета. 

Ивана Николић представник консултантске куће ППП „Инвенстит“ Београд, је 

нагласила да је пројекат јавно приватног партнерства за поверавање делатности 

градског и приградског превоза за пружање услуга пријема и отпреме путника, односно 

аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на 

територији града Ужица, припремљен у сарадњи са стучним тимом града Ужица.  

Детаљно је образложила Студију и између осталог навела да је предвиђено да пројекат 

траје 25 година, да возила неће бити старија од 10 година, да су циљеви: подизање 

квалитета услуге, обезбеђивање једног савременог и модернизованог превоза путника и 

система наплате карата, да би Град добио унапређен и модернизован превоз, а самим 

тим би се смањило и загађење животне средине. Даље је истакла да је предвиђено да 

сва возила буду минимум еуро 5 стандарда. Као и да би се у периоду од 25 година у 

старту остварила инвестиција од 1 милијарде 90 милиона и 800 хиљада динара што би 

значило да би се за укупан период трајања пројекта остварила реинвестиција на сваких 

5 година. Објаснила је да се приватни партнер уводи у овај пројекат јер Град нема 

средстава да инвестира у реализацију пројекта, зато што су укључени и многи ризици, а 

и сам период повраћаја овог пројекта би био 35 до 40 година што није исплативо за 
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локалну самоуправу. На овај начин јавни партнер би остварио нето садашњу вредност 

од 616 милиона 985 хиљада 215 динара, што представља укупни финансијски ефекат 

пројекта који остварује јавни партнер након завршетка овог периода. Као суштину 

јавно приватног партнерства је истакла, преузимање свих ризика са јавног на приватног 

партнера, а у овом случају биће пренето скоро 93% ризика које у овом тренутку Град 

већ сноси.  

Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио да би самим пројектом требало негде 

одредити неку црту до када ће сви аутобуси прећи на електрични погон јер како је 

истакао мисли да је то неопходно и да се мора прећи на то. Даље је истакао да се слаже 

са остваривањем јавно приватног партнерства али да има примедбе на саму анализу 

односно да сматра да у једначини где се наводи да нешто што није исплативо локалној 

самоуправи јесте исплативо партнеру нешто ''не штима'' и да су побркане неке 

непознате и резултати. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да је добро што је Град дошао до 

оваквог решења организовања и функционисања локалног јавног превоза на територији 

града Ужица, као комуналне делатности и нагласио да до проблема око функционисања 

јавног превоза не би дошло да није дата сагласност да се приликом приватизације ЈП 

„Ракета“ приватизује и локални превоз као комунална делатност. Нагласио је да он није 

био одборник у том сазиву и да је тих година била еуфорија око новог Закона о 

приватизацији, да се приватизује све ''пошто по то'' без обзира како ће функционсати 

јавни сектор. У даљем излагању је поставио питање обрађивачу и предлагачу 

господину Вујовићу, уз констатацију да му је јасно да се улази у оснивање новог 

предузећа са приватним партнером, да ли остаје систем убирања прихода као што је и 

сада по километру, а приход од продатих карата је приход као и сада ЈП „Ужице 

развој“? 

Одборник Зоран Плећевић је нагласио да је Град после дуго година лошег 

градског превоза, лошег управљања и давања пара за које се није ни знало зашта се 

дају, ово питање добрим делом довео у ред. Мишљења је да је последњих година добро 

функционисао јавни превоз са становишта контроле, уведен је ред, познати су инпути и 

аутпути, па се могло управљати тим пословима на нивоу целе године. Нагласио је да је 

добро што се јавно приватно партнерство прави на период од 25 година, где можемо да 

кажемо да смо решили проблем превоза на дужи период и истакао да се нада да ће 

функционисати добро. Предложио је да се одмах иде на еуро 6 јер је стандард еуро 5 

уведен 2014. године, и да произвођачи већ праве аутобусе са еуро 6 стандардом. Као 

позитивно је истакао увођење електронске наплате карата. Нагласио је да је добра ствар 

што је предходни градоначелник купио пероне и да је то била добра инвестиција која се 

вратила за мање од пет година, а која се сада уноси у овај нови бизнис. Даље је истакао 

да у самом елаборату има доста замерки првенствено финансијских, а прва нејасна 

ствар је, на страни 30, која каже да друштво посебне намене се обавезно оснива ради 

реализације јавног уговора осим ако предлогом пројекта јавног приватног партнера 

није другачије одређено, па се поставља питање да ли се оснива или не?  Друго, на 

страни 39.  је речено да улагање у ову инвестицију износи 1 милијарду 90 милиона и 

800 хиљада динара, па се поставља питање како се дошло до те инвестиције, а није 

јасно како се проценило да месечни или годишњи трошкови износе 15% од вредности 
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горива, а то није мала цифра - то је 7 милиона и 700 хиљада за остале административне 

трошкове, а који у будућности могу да представљају добитак партнера са којим он 

може да калкулише. Такође је нагласио да му највише смета позиција која каже да је 

приход будућег партнера 3 милиона динара за перонизацију на годишњем нивоу што 

није тачно. Објаснио је да тренутно, један од превозника са територије региона, 

месечно плаћа Аутобуској станици 750 хиљада динара, а то је 9 милиона динара 

годишње, а у анализи је предвиђено да је целокупни приход од перонизације 3 милиона 

динара на годишњем нивоу. Такође није јасно шта значи рефундација трошкова 

партнеру од 92 милиона динара? Истакао је да нема рефундације трошкова према 

километру јер су то приходи партнера, а приходи града су продате карте. Нагласио је да 

се није ушло у анализу садашњих трошкова превозника који за закуп Аутобуске 

станице на годишњем нивоу износе 25 милиона динара и сматра да је неопходно да ова 

анализа уђе у Пројекат. Напоменуо је да је Град 2019. године платио превознику 154 

милиона динара, а превозник је на име продатих карата искасирао 74 милиона динара, а 

на име закупа перона 25 милиона динара и када то одбијемо Град је платио 60 милиона 

динара на име трошкова превоза за 2019. годину. Даље је навео да су дате само оквирне 

смернице како треба спровести тендер, а једна од тих смерница је да понуђач достави 

лиценцу за превоз и станичне услуге што је мало нејасно,  јер лиценцу понуђач може 

имати тек кад потпише Уговор са Градом. У вези аутобуса сматра да није у реду да се 

ограничава понуђач да мора да има 20 нових аутобуса већ да је довољно да  се приложи 

банкарска гаранција да ће након потписивања уговора набавити те аутобусе. Закључио 

је да подржава пројекат јавно приватног партнерства али да се уопште не слаже са 

финансијским показатељима приказаним у Пројекту. 

Будимир Вујовић, члан Градског већа је одговарајући на питања одборника 

истакао да се не може десити да се 20 година користе исти аутобуси, и да неће остати 

еуро 5 како је предвиђено већ да ће превозник и ако изађе еуро 7 морати да набави еуро 

7.  Навео је да је предвиђен уговор ЈПП без елемената концесије што значи да ће 

приходи од карата и даље припадати Граду, а Град ће плаћати приватног партнера по 

пређеном километру. Нагласио је и да ће перонска карта у будуће бити у делу 

контролисаних трошкова па да више неће бити притужби грађана као до сада на висину 

перонске карте. 

Ивана Николић, представник консултантске куће ППП „Инвенстит“ Београд је 

истакла да у поступку јавног приватног партнерства постоји методологија вредности 

која се користи у односу на уложени новац. Нагласила је да новац који да Град 

приватном партнеру и оно што Град добије за узврат је негде једнак износ и на тај 

начин се оцењује исплативост, а посебно за приватног партнера. Истакла је да су 

финансиски показатељи исказали, када би партнер сам финансирао у овај пројекат 

његова нето вредност била би у огромном минусу, а у случају реализације пројекта са 

приватним партнером био би у плусу од 616 милиона динара. Објаснила је да се цела 

финансијска ситуација односи на методологију вредности коју је донела Комисија за 

јавно приватно партнерство и то није обична калкулација плус, минус или нешто 

слично, то су специфичне компликоване финансијске калкулације које се користе 

искључиво у овим пројектима. У даљем излагању је истакла да се у овом пројекту не 

оцењује стандард еуро 5 или еуро 6 већ смањење емисија штетних гасова, и нагласила 
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да се тражи минимум еуро 5 али то може бити еуро 6 или електрично возило. Навела је 

да је циљ пројекта свих 25 година да ниједно возило не пређе 10 година, што значи да 

ће за петнаест, двадесет година бити возила новије генерације. Нагласила је да се 

Друштво посебне намене оснива у складу са Законом о привредним друштвима и може 

бити у било ком облику привредног друштва, а затим истакла да друштво не оснива 

Град и приватни партнер, већ искључиво приватни партнер који се региструје код АПР 

–а на територији града Ужица, што значи да сви приходи од пореза и доприноса иду у 

буџет града Ужица, а не у тамо неки буџет друге локалне самоуправе. Истакла је да се 

новчани токови користе само за реализацију овог уговора и пројекта и трајаће 

искључиво 25 година, а моментом истека уговора Друштво посебне намене се по 

аутоматизму гаси у АПР –у. Нагласила је да поента Друштва посебне намене није 

скривање трошкова већ управо транспарентност трошкова које ће приватни партнер 

имати и Град ће моћи да има увид у новчане токове приватног партнера. У даљем току 

је објаснила да се Друштво посебне намене оснива као дводомно друштво, што значи 

да ће поред директора имати и Надзорни одбор од три члана, од којих ће два члана да 

именује приватни партнер, а једног члана ће именовати Град, а тај члан кога буде 

именовао Град ће имати апсолутно сва права као и друга два члана. Истакла је да ће 

Скупштина града Ужица усвајати два пута годишње извештај Друштва посебне намене 

и то извештаје Надзорног одбора и директора као и извештај целокупног пословања 

друштва. Даље је објаснила и остале административне трошкове у табели трошкова и 

истакла да се исти односе на ону администрацију коју није имало потребе разлагати, а 

то су сва она пословања која има свако привредно друштво као што су књиговодство, 

порези на зараду, доприноси, порез на додатну вредност и због тога је овај износ 7 

милиона динара. Даље је објаснила да трошак од 187,5 милиона динара плаћа јавни 

партнер приватном партнеру, док ће Град остварити много већи приход јер систем 

наплате остаје као и до сада. Што се тиче лиценце за пружање станичних услуга 

нагласила је да је Законом предвиђено да приватни партнер треба да има лиценцу за 

пружање станичних услуга, а не лиценцу за пружање услуга конкретно на вашој 

аутобуској станици јер су то две одвојене лиценце. Такође је објаснила питање које се 

тиче инвестиција и истакла да нису погрешене већ да су то те инвестиције које су 

приказане у пројекту, а да ће приватни партнер бити дужан да чак и у 25 години 

пројекта обнови возни парк тј. у години када излази из пројекта, што значи да ће јавни 

партнер наредних пет година бити „миран“ и имати потпуно обновљен возни парк. 

Одборник Зоран Плећевић је истакао три ствари. Прво то значи да 25-те године 

неће куповати аутобусе, приватни партнер раскида уговор и креће у нови циклус што је 

један скривени добитак те фирме. Други скривени добитак је импровизација која није 

милион динара на годишњем нивоу већ 3 милиона динара на месечном нивоу, а трећи 

скривени добитак фирме је закуп који неће плаћати па нека то остане записано за 

будућа поколења. 

Зоран Мелентијевић представник ЈП „Ужице развој“ Ужице је објаснио да се у 

процедуру приватног јавног партнерства улази зато што садашњи Закон о комуналним 

делатностима недозвољава обављање делатности дуже од 3 године па стога не би 

имали озбиљног партнера. Даље је нагласио да је приватни партнер далеко ефикаснији 

од јавног партнера, а да ће услови о којима се данас прича бити предмет тендера који ће 
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бити последица овог пројекта када то усвоји државна комисија, па се тек тада може 

гледати шта је интерес Града и расписати тендер, а где ће се дефинисати и екологија и 

старост као и сви остали услови. 

Одборник Слободан Кузмановић је истакао да мисли да треба подржати предлог 

одлуке, али пре свега треба поставити питање шта грађани добијају са овом одлуком и 

усвајањем овог предлога. Даље је истакао да је битно да грађани добију квалитетнију 

услугу и да град Ужице може да утиче на цену и квалитет услуге. Такође је напоменуо 

да су грађани незадовољни ценом перонске карте која је некад и половина превозне 

карте и уместо да иду на аутобуску станицу када путују ван града, иду на периферију 

града да би чекали аутобусе. Такође је нагласио да је основ свега да грађани буду 

задовољни, и сматра да Град може постављати високе критеријуме али је питање да ли 

ће било који приватни партнер да их прихвати.  

Будимир Вујовић члан Градског већа је нагласио да не постоје никакви скривени 

ни приходи ни расходи. Такође је нагласио да ће Аутобуском станицом оперативно 

управљати ЈП „Ужице развој“ као што сада управља градским превозом па се нада да 

ће ефикасност и задовољство грађана коришћењем аутобуске станице бити на већем 

нивоу него што је сада. Нагласио је да Град не може у овом моменту сагледати све 

импуте који ће учествовати у функционисању и квалитету јавног превоза, али је битно 

да се нађе поуздан партнер за наредних 25 година. 

Градоначелник Тихомир Петковић је нагласио да је Предлог одлуке покушај да 

се омогући  јавно приватно партнерство до 25 година, али од Комисије за јавно 

приватно партнерство зависи да ће тај рок прихватити или ће га скратити, и да ли ће 

прихватити услове, односно дати одобрење Предлог. Истакао је да се овим процесом 

желе постићи две ствари, а то је да се подигне квалитет превоза на виши ниво уз 

смањење расхода из буџета по овом основу, а други циљ јесте смањење загађености 

ваздуха што је један од кључних циљева Града. Нагласио је да је Студија која је дата 

доста оптимистична и да је захтевао од фирме која то ради да се унесе могућност 

измене неких ствари које су студијом предложене. Објаснио је да процене и цифре које 

су дате у студији неће бити пресудне током тендера и током избора јавног приватног 

партнерства већ да је циљ да се има више понуђача. У даљем обраћању је истакао да 

студија предлаже возила стара до пет година и да се возе још пет година. Објаснио је да 

Град чека озбиљан посао у наредних месец дана и да ће се узети све у обзир пре него 

што се „уђе“ у тендер односно пре него што се поставе услови тендера и нада се да ће 

Град добити еколошки најприхватљивије решење. Објаснио је да ствари нису 

једноставне и да се у све ово улази јако храбро са вером да ће се поступак окончати 

потписивањем уговора а у најбољем интересу грађана. 

Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о усвајању пројекта 

јавно приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза 

путника на територији града Ужица и пружања станичних услуга на аутобуској 

станици у Ужицу. 

IV 

Зоран Мелентијевић представник ЈП „Ужице развој“ Ужице је образложио 

Предлог одлуке о спровођењу поступка избора стратешког партнера у складу с 
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пројектом јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног 

превоза путника на територији града Ужица и пружања станичних услуга на аутобуској 

станици у Ужицу. Објаснио је да када се заврши прва фаза и када буде усвојена Студија 

од Државне комисије за јавно приватно партнерство стиче се правни основ да се у 

складу са Законом о јавним набавкама спроведе поступак избора стратешког партнера. 

Нагласио је да уговор са садашњим превозником истиче у октобру месецу ове године, 

па је потребно већ сада ући у цео поступак јер ће Државној комисији требати месец и 

по дана да да сагласност, а да је минимални рок за спровођење поступка јавне набавке 

52 дана са могућношћу жалбе на приговор избора партнера и истакао да се не сме доћи 

у ситуацију као 2014. године да Град буде ''уцењен'', што значи да до краја октобра 

мора да се заврши процедура и изабере стратешки партнер. Даље је објаснио да ће се у 

процедури јавних набавки у тендерској документацији врло прецизно дефинисати 

услови по свим основама и еколошки и технички стандарди као и старост возила и 

референце за обе комуналне делатности како градски превоз тако и станичне услуге. 

  

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

поступка избора стратешког партнера у складу с пројектом јавно-приватног 

партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза путника на 

територији града Ужица и пружања станичних услуга на аутобуској станици у Ужицу.  

V 

Дуња Ђенић, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне 

послове - Одељење за заштиту животне средине, је образложила План квалитета 

ваздуха града Ужица за период од 2018. до 2023. године и објаснила да је ово основни 

документ за управљање квалитетом ваздуха на нивоу локалне самоуправе који 

представља и законску обавезу градова којима је утврђена трећа категорија квалитета 

ваздуха као што је то случај у граду Ужицу. Даље је истакла да план омогућава 

практично и конкретно решење овог проблема у циљу постизања граничних вредности, 

односно толерантних вредности у одређеном временском периоду.Објаснила је да осим 

што обрађује основне загађиваче и основне узрочнике План предлаже конкретне мере 

за решавање овог проблема. Нагласила је да сам План садржи пре свега податке о 

локацији где је утврђено загађење ваздуха, о врсти и степену загађења, изворима 

загађења као и мере које су предузете у ранијем периоду али и сет мера које се 

планирају за предузимање у циљу достизања граничних вредности побољшања 

квалитета ваздуха. Даље је објаснила да је дугорочним анализама утврђено да су појаве 

густих маса и смогова са повећаним честицама забележене на 550 метара надморске 

висине што је у већинском делу територије града и да се до података дошло на основу 

мониторинга коју спроводи Агенција за заштиту животне средине, а која се ради  у 

оквиру мерне мреже Завода за јавно здравље више од 30 година што и говори о 

квалитетним подацима које  Град има. Даље је нагласила да је на овај План сагласност 

дало Министарство за заштиту животне средине, а да ово није једини документ који је 

Град урадио. Истакла је да је Град још 2015. године израдио краткорочни Акциони 

план са мерама загађења на који је 2016. године Министарство дало сагласност.Истакла 

је да је План квалитета ваздуха подлегао јавној расправи где су сви суграђани имали 
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могућност да дају своје примедбе и сугестије. Објаснила је да је поред главних 

загађивача као што су котларнице великих система, индивидуалне котларнице  и 

саобраћај али и да је кључни проблем на који се не може утицати, климатске прилике и 

температурне инверзије. Даље је истакла да оно на шта свакако може утицати су 

системи конверзије грејања и радови на поспешењу саобраћаја у самом граду на чему 

се у предходном периоду и радило. Нагласила је да План  предвиђа 21 меру које ће у 

различитом периоду  кад се буду реализовале довести до резултата и циљева, а пре 

свега до граничних вредности  које су и прописане Законом о квалитету ваздуха.  

Одборник Радиша Марјановић је изнео предлог закључка испред Одборничке 

групе СПС-ЈС-АС са захтевом да се Скупштина изјасни приликом гласања на 

иницијативу за привремено изузимање од забране прикључка на гас објеката који нису 

завршили поступак озакоњења. Истакао је да је највећи број објеката који су у поступку 

озакоњења изграђен пре више деценија и прикључен на све инфраструктурне мреже. 

Нагласио је да је гасоводна мрежа почела касније да се  развија па се претпоставља да 

би већина објеката извршила прикључак да је у тренутку градње то било могуће. Даље 

је објаснио да имајући у обзир утицај индивидуалних ложишта на аеро загађење и 

напоре које Град улаже кроз мере енергетске ефикасности, предложена мера у многоме 

имала утицај на побољшање квалитета ваздуха у Ужицу. Нагласио је да би се ова мера 

односила само на оне објекте који су у поступку озакоњења и немају сметње да се 

озаконе, а имају прикључак на друге инфраструктурне мреже док за објекте који су у 

фази градње или имају ограничења у озакоњењу и нису корисници других 

инфраструктурних мрежа ова мера се не би односила. Поводом самог Плана квалитета 

ваздуха објаснио да у документу стоји да на јавним установама треба изградити 

колекторе, али да је заборављен Завод за јавно здравље. Истакао је да Завод већ 

неколико година има урађен елаборат о енергетској ефикасности, и да су све израдили 

са изградњом гасне котларнице и елиминациом котларнице на чврсто гориво, а да је 

остала четврта фаза и то је управо соларни колектори за загревање лабораторијске воде. 

Нагласио је да приликом разраде Плана не треба заборавити Завод јер је Републички 

фонд за здравствено осигурање обезбедио за ову годину материјалне трошкове. Навео 

је и да у Дому ученика у Коштици постоји већ неколико година урађен план гасне 

котларнице, да је за ову годину Дом обезбедио 2 милиона динара  од  Министарства 

просвете, а да планира да обезбеди још 4 милиона динара од ресорног министарства па 

сматра  да они који буду задужени за праћење овог плана треба да контактирају Дом и 

понуде помоћ да би се ове године то реализовало. 

Одборник Милош Панић је навео да су дефинисани загађивачи где су биле  

индустријске зоне, па се погрешном приватизацијом смањио број фабричких димњака 

на најмању могућу меру, затим саобраћај где се са обилазницом око Ужица кренуло пре 

25 година, а која је тренутно у стању мировања и велика ложишта где су Градска 

топлана и Град учинили многе активности по том питању које су још увек у току. 

Нагласио је да у граду има око 16 хиљада индивидуалних ложишта који емитују јако 

пуно загађених материја у ваздух и самим тим производе три пута више загађења него 

велике котларнице, а на том плану се скоро ништа није радило. Нагласио је да је са 

списка комуналних делатности овог Града, избрисана делатност димничарске услуге, 
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па је у име Одборничке групе предложио да се димничарске активности укључе као део 

комуналних услуга према грађанима - власницима малих ложишта. У даљем излагању 

је објаснио да су стручњаци утврдили да правилним одржавањем ложишта може да се 

уштеди до 10% енергената, а мањом потрошњом енергената и емисије су мање. 

Предложио доношење нове одлуке о димничарским услугама, којом би се ова услуга 

поверила неком од јавних комуналних предузећа а истовремено да се за почетак 

обезбеди новац како би се ова мера спровела на што већи број ложишта тако да се 

следећа грејна сезона дочека са нешто квалитетнијим ваздухом. Навео је као пример 

два документа и то Правилник Министарства екологије о димничарској делатности и 

Одлуку о димничарским услугама града Ваљева. 

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

правне послове је нагласио да је неопходно допунити иницијативу коју предлаже 

одборник Радиша Марјановић за привремено изузимање од забране прикључака 

објеката на гас у смеру измене Закона о озакоњењу објеката тако да се поново уведе 

појам привременог прикључења на инфраструктуру али само на гас и то у градовима у 

којима је забележено загађење. 

 Одборник Радиша Марјановић је нагласио да то и јесте сврха њихове 

иницијативе али је нагласио да му није у знању да ли треба мењати подзаконске акте 

или сам Закон о озакоњењу објеката. Истакао је да предлаже да Скупштина града 

покрене иницијативу за измену Закона о озакоњењу објеката. 

Одборник Зоран Плећевић је констатовао да му није јасно зашто се План 

пројекта „за чист ваздух“ ради за период 2018. до 2023. године кад су две године већ 

изгубљене због кашњења и зашто План није урађен за период 2020 до 2025. године? У 

даљем излагању је поставио питање зашто краткорочне мере треба предузети за 

контролу ложишта на чврста горива од 50 киловата и на гас већа од 8 киловата а не и на 

мања? Нагласио је да га радује што је прва активност обилазница око града Ужица и 

истакао да Град мора да обезбеди 350 хиљада евра у овој години како би се кренуло у 

израду пројекта и целе документације за обилазницу па самим тим да се коначно реши 

проблем загађења у Ужицу и смањи на најмању могућу меру. 

Одборник Слободан Кузмановић је нагласио да је обавеза ове Скупштине да 

усвоји План квалитета ваздуха. Затражио је да се појасни колико се радило на Плану 

који важи за период од 2018. до 2023. године и да ли је требало овај План раније 

усвојити? Даље је објаснио да у плану постоји 21 мера коју треба предузети, а једна од 

њих је и обилазница око Ужица и да је крајње време да у сарадњи са републичким 

органима Град обезбеди средства да би се обилазница завршила. Истакао је да меру 

гасификације града, треба да направи Град у сарадњи са Акционарским друштвом 

„Ужице гас“ у коме град Ужице има уписани капитал од 30% у виду договора и одлука 

које ће радикално поспешити прикључивање грађана који су заинтересовани за 

прикључење котлова на гас. У даљем излагању је предложио да град прода акције, а да 

Јединство буде 100% власник у овој фирми па да се на овај начин обезбеде средства за 

гасификацију. Истакао је да за најважнију меру конверзије котларница које користе 

угаљ и мазут средства треба потражити од Републике како би се и ова мера спровела до 

краја како је Планом и предложено. 
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Дуња Ђењић, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне 

послове - Одељење за заштиту животне средине, је објаснила да је План започет 2014. 

године и да није зависио само од Града и обрађивача већ и од Министарства. Истакла је 

да је 2017. године завршен, а да је почетком 2018. године па опет 2019. године слат на 

ревизију у Министарство где се чекало одређени временски период на прве сугестије и 

измене. У даљем излагању је истакла да се слаже да је једна од најважних мера и мера 

димничарске услуге и да се има у плану решавање тог питања обзиром да је ЈП „Стан“ 

већ кренуо у правцу формирања службе димничарских услуга у складу са Законом. 

Истакла је да је фирма „Димничар“ из Београда помогла у једној акцији која се 

финансирала из буџета још 2017. године да се одради 36 мерења и чишћења оџака тако 

да је успостављена добра сарадња са њима и управо ће они помоћи да се формира 

димничарска служба како би се ова услуга могла пружати грађанима. Објаснила је да се 

контрола ложишта спроводи на основу Закона два пута годишње, а подаци се 

достављају Републичким инспекцијским органима. Објаснила је да није Град одредио 

капацитет и број испитивања већ је то законом прописано. Даље је истакла да су сваког 

дана на сајту Града доступни подаци о мониторингу и да су исти увек били доступни на 

сајту Завода за јавно здравље. Навела је да су се у претходном периоду саопштавали 

подаци од предходног дана, а од скоро на аутоматској мерној станици постоји 

могућност праћења сатних мерења података о суспенодваним материјама ПМ односно 

о концентрацији ПМ10 честица.  

Иван Станисављевић, заменик градоначелника је истакао да је План квалитета 

ваздуха града Ужица добар и свеобухватан и да садржи низ мера од којих су неке већ 

почеле да се примењују. Нагласио је да је прошле године на територији града Ужица 

подигнут засад под зеленом површином од 5,22 хектара.У даљем излагању је истакао 

да ове године Град заједно са министарством животне средине планира да подигне 

нову површину засада у износу од 9,2 хектара од којих ће једна обухватити и 

ветрозаштитни појас у близини депоније Дубоко. Објаснио је да је пошумљавање са 

становишта струке једна од посебних мера која дугорочно може решити овај 

вишедецениски проблем квалитета ваздуха у  Граду. 

Бранислав Митровић,  председник Скупштине је истакао да аеро загађење није 

само ужички проблем већ проблем целе Србије и региона па се дошло до закључка да је 

добро што Ужице преко 20 година има резултате загађености ваздуха. Истакао је да 

подаци Светске здравствене организације говоре у прилог тога да 91% становника 

градова на свету удишу ваздух који не одговара препорукама Светске здравствене 

организације што је глобални проблем за који свакако не постоје једнократна, јефтина и 

брза решења. У даљем излагању је истакао да се не може рећи да није боље стање у 

Ужицу него пре једне, две, три или четири године и да у прилог томе говоре званични 

подаци референтних установа и то је показатељ да последњих година град Ужице има 

План који је званично и  презентован суграђанима. У вези тачке дневног реда везано за 

забрану изградње малих хидроелектрана, подсетио је да је Србија прихватила обавезу 

да до 2020. године 27% целокупне произведене енергије буде из такозваних 

обновљивих извора енергије али нажалост ни Србија ни многе друге земље то не 

успевају и то је последица много ширих климатских поремећаја у целом свету. 

Нагласио је да постоји огромно глобално загревање и да нема више великих снегова, 
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киша и ветрова као некада и да су водотокови све мањи. Објаснио је и да је 

индустријализација, као једна огромна похлепа за новцем, довела до тога да је за 

последњих 100 година подигнута температура која је изазвала последице глобалног 

загревање за 1 степен целзијусових. Истакао је да су предвиђања светских стручњака да 

ће у наредних 20 година бити повећана температура целе земље за још 1 степен 

целзијусових а да је Париским споразумом прописано да је највиши горњи лимит преко 

кога се не сме ићи повећање глобалне температуре до 2%. Нагласио је да је већ та 

температура на 1,5% и да ће одређена острва на Пацифику бити потопљена што говори 

у прилог да је ово један глобално широк проблем. Нагласио је да потребно од 

Републике тражити помоћ око изградње обилазнице око Ужица и истакао да очекује да 

и у наредном мандату један од кључних пројеката буде обилазница око Ужица. 

Градоначелник Тихомир Петковић је истакао да Ужичани имају разлог да буду 

делимично задовољни у односу на остале грађане у Србији. Навео је да је Град 

улагањима и способношћу за велике донације успео да се избори за конверзију 

котларница. Подсетио је да Ужице имало краткорочни Акциони план још почетком 

2016. године, када већина локалних самоуправа није размишљала на плански начин. 

Нагласио је да Министарство за заштиту животне средине проверава да ли локалне 

самоуправе имају такве планове и објаснио да је усвајање Плана квалитета ваздуха 

доказ да стратешки и озбиљно прилази овом проблему. Поводом обилазнице према 

Бајиној Башти као једном од озбиљних задатака истакао је да је успостављен контакт са 

Институтом за путеве, јер је потребно прво завршити пројекат како би се наредне 

године конкурисало са тим пројектом према надлежном министарству. Као битно 

навеој је чињеницу да је Ужице препознато као лидер у надлежном министарству што 

даје могућност добијања значајаног дела средстава од стране Министарства за заштиту 

животне средине. 

Председник скупштине је у складу са чланом 85. Пословника Скупштине града 

Ужица предложио да се формира радна група, која ће после завршетка седнице 

формулисати текст Закључка по предлогу одборника Радише Марјановића.  

 

 Скупштина је са 36 гласова ''за'' формирала радну групу у саставу:Иван 

Станисављевић, заменик градоначелника, Зоран Деспић, начелник Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Радиша Марјановић, одборник 

Скупштине Града Ужица и Слађана Митровић, секретар Скупштине града Ужица чији 

је задатак да формулишу текст Закључка за покретање Иницијативе за измене и допуне 

Закона о озакоњењу објеката.   

 

Скупштина је са 37  гласова ''за'' усвојила План квалитета ваздуха града 

Ужица за период од 2018. до 2023. године.  

 

VI 

Зоран Деспић, Начелник градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско 

правне послове је поводом Предлога одлуке о приступању изради Генералног 

урбанистичког плана града Ужица објаснио да се Генерални урбанистички план доноси 

као стратешки план са елементима развоја. Нагласио је да је основ за израду Плана 
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Генерални урбанистички план до 2020. године. Објаснио је да су из тог Плана задржане 

границе одлука грађевинских подручија, с тим што су то прелиминарне границе, док ће 

се тачне границе утврдити приликом припреме и верификације нацрта плана. Истакао 

је да План садржи генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску и другу 

инфраструктуру. Објаснио је да је носилац Плана Градска управа за урбанизам, 

изградњу и имовинско правне послове, док се израда плана поверава ЈП „Ужице 

развој“. Нагласио је да је рок за израду плана 10 месеци, а јавност ће се укључити кроз 

институције јавног раног увида који ће трајати 15 дана од дана објављивања, и јавног 

увида који траје 30 дана. Истакао је да се за потребе израде плана приступа изради 

стратешке процене утицаја на животну средину.  

 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о приступању 

изради Генералног урбанистичког плана града Ужица. 

 

VII 

Славица Стефановић, директор Народног музеја у Ужицу је изложила Програм 

рада Народног музеја за 2020. годину. Нагласила је да је у току инвестиционо 

одржавање партерног простора које се наставља и у овој години, а чији се завршетак 

очекује у првој половини 2020. године. Истакла је да се Музеј што се тиче стручних 

послова припрема за реконструкцију сталне музејске поставке „Ужице, настанак и 

развој“ где је у току израда елабората, синопсиса, концепције итд. У даљем излагању је 

нагласила да се ради на реконструкцији легата сликара Михаила Миловановића, а да су 

средства за завршетак пројекта у целости обезбеђена од Министарства културе  и 

информисања. Истакла је да је у сарадњи са Министарством за рад, борачка и социјална 

питања ове године планирано обележавање значајних годишњица, а то је пре свега 

обележавање 79 година од Битке на Кадињачи. Истакла је да је Музеј ове године 

конкурисао и код Министарства енергетике како би побољшао енергетску ефикасност 

са пројектом замене столарије на згради Музеја. Нагласила је да Народни музеј и ове 

године наставља са обележавањем годишњица и датума тако да ће се 31. јула 

обележити 120 година од пуштања у рад Хидроелектране под Градом. Такође је истакла 

да су у току радови на ревизијама збирки и нагласила да се ради на дигитализацији 

музејских збирки као а Музеј је код Министарства културе и информисања конкурисао 

за адаптацију  простора депоа. 

Одборник Радиша Марјановић је нагласио да је Програм Музеја као и свих 

других установе културе показатељ једног континуитета, дугогодишњег рада и 

квалитета резултата које установе културе дају и чине овај Град препознатљив и ван 

саме Републике Србије. Нагласио је да у задње време редовно прати локалне 

електронске штампане медије преко којих се информише о раду установа. Посебно 

подржава два велика Међународна пројекта из ове средине, а то је Међународна 

колонија керамике и Међународни фестивал Лицидерско срце. Такође је нагласио да је 

створена једна синтеза професионалне аматерске културе, а да је та синтеза осликана у 

Градском културном центру и истакао задовољство да се настави са оваквим радом и да 

углед Града као центра региона Златиборског округа сваке године установе подижу за 

још који степеник више. 
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Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Народног музеја Ужице за 2020. годину 

 

VIII 

Зоран Стаматовић, директор Народног позоришта у Ужицу је образложио 

Програм рада Народног позоришта Ужице за 2020. годину и истакао да ће Позориште и 

ове године наставити добрим путем који је већ трасиран и то планом припреме четири 

премијере и примереним бројем реприза где је планирано преко 100 реприза за ову 

годину. Нагласио је да се ове године Позориште спрема за 25 годишњицу 

Југословенског позоришног фестивала без превода, а да се ради и на малом јубиларном 

Дечијем фестивалу. Истакао је да град Ужице у сарадњи са Европском унијом улаже 

преко 20 милиона динара у енергетску ефикасност Позоришта и ти радови су у току, а 

планира се њихов завршетак до 15. априла када ће суграђанима бити поново на 

располагању сви капацитети Позоришта. Нагласио је да тренутно Позориште обавља 

највећи део својих активности на малој сцени и делимично у Културном центру на 

Златибору али и широм Републике Србије. 

 

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

сагласности на Програм рада Народног позоришта Ужице за 2020. годину 

 

IX 

 Душица Мурић, директор Народне библиотеке Ужице, је истакла да је 

Програмом рада Народне библиотеке за 2020.годину, планирана редовна активност као 

што је набавка монографских и сериских публикација, некњижне грађе, електронске 

грађе као и претплата на бази података и сервиса из области права. Нагласила је да је у 

2020. години планиран упис око 7,5 хиљада чланова на свим одељењима, преко 75 

хиљада посета као и давање на коришћење преко 200 хиљада књига. У даљем излагању 

је навела да се планира гостовање академика Мирослава Тешића, Јерговића као и Саше 

Илића добитника НИН-ове награде. Истакла је да запослени припремају изложбу 

посвећену Марији Маги Магазиновић када ће бити промовисана и публикација Маге 

Магазиновић „Модерна игра“ као и изложба посвећена Матији Бећковићу. Нагласила је 

да се планирају и три броја часописа „Међај“ један посвећен награђеним приповеткама 

Милутина Ускоковића, а друга два ће бити тематски бројеви и то један посвећен 

Љубомиру Симовићу, а други Светиславу Басари. Такође је истакла да је у 2020. 

години планирана ревизија Фонда монографских публикација, јер је у обавези да се 

спроведе у уметничко информационој делатности као и Правилник о инвентирању, 

обради, ревизији и отпису библиотекачке грађе. Такође је објаснила да је у плану 

прелазак на систем даљинског грејања, и истакла да се нада да ће након Позоришта и 

Библиотека аплицирати на конкурс који подржава пројекат енергетске ефикасности 

како би се решио првенствено проблем дотрајале столарије. 

 

 Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Народне библиотеке Ужице за 2020. годину 
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(Пауза) 

 

X  

 Жељко Марковић, директор Историјског архива Ужице је нагласио да се у 

Програм рада Историјског архива за 2020.годину, осврће на два сегмента, а то су 

управна функција коју ради Архив и његова културна мисија. Истакао је да је у оквиру 

управне функције завршено опремање Историјског архива покретним регалима, тако да 

су се стекли услови да се може извршити нешто активнији пријем архивске грађе од 

стваралаца где се посебно мисли на јавни сектор. Такође је нагласио да се наставља 

опремање и привођење намени простора који Архив користи, а то је стара касарна у 

Крчагову која ће се у будуће опремати металним рафовима, а највећи део средстава за 

ову намену опредељује се из сопствених прихода Архива. Такође је истакао да се ове 

године наставља и са климатизацијом радног простора Архива док су депои 

климатизовани. Објаснио је да се у оквиру редовних активности наставља издавање 

уверења и прописа које чува Архив којих се у току једне године изда око 2 хиљаде. 

Истакао је да што се тиче саме културне мисије, Архив наставља са издавањем 29. броја 

часописа историјска баштина, такође ће се штампати говори Слободана Пенезића 

Крцуна, књига доктора Велимира Мисаиловића „Златиборски четнички корпус“ као и 

једна белешка коју је Архив добио. Објаснио је да ће у сарадњи са Александром 

Огњевићем направити изложбу поводом Дана града о познатим Ужичанима који су 

били активна војна лица у краљевском ратном ваздухопловству. Истакао је да ће идуће 

године са истом тематиком објавити публикација и ући у програм обележавања 

годишњице бомбардовања Југославије 1941. године. Нагласио је да ће се крајем марта 

одржати трибина у Градској кући где ће угостити представнике Османског архива из 

Истамбула који ће представити грађу која се чува у Османском архиву, а која се односи 

на Ужице у периоду од 15. до 19. века. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да би се осврнуо на дискусију 

директора Архива о отварању Османских архива. Објаснио је да је на једној изложби у 

Галерији, Обрад Јовановић један од сведока који је имао могућност да види нешто од те 

документације рекао да када би наша држава била у могућности да плати студенте 

историје да науче турски језик и помогла им да приступе у турске архиве, многе ствари 

из историје би биле дугачије за период док је Србија била под Отоманском империјом. 

Такође је нагласио да афирмише идеју, која се више тиче колега из буџета и финансија 

али и установа културе да наши суграђани који редовно измирују порез на имовину 

буду награђени тако да у току године могу да искористе бенефит у некој од установа 

културе. Истакао је да ову идеју треба да разради Градска управа за финансије пошто 

издаје пореска решења где ће бити награђени грађани који редовно плаћају порез, а 

који ће можда бити и стимулисани да то раде ажурније. Нагласио је да ће се на тај 

начин омогућити већем броју публике и суграђана да обиђу установе културе. 

 

Скупштина је са 34 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Историјског архива Ужице за 2020. годину 
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XI 

Јелена Васовић директор Градског културног центра је Поводом Програма рада 

Градског културног центра за 2020.годину, подсетила да  је у 2019. години у Градском 

културном центру реализовано преко 150 програма, а у тих 150 програма је одржано 

преко 70 концерата, као и пројекције филмова. Истакла је да је у последњих годину 

дана кроз Градски културни центар прошло 48 хиљада људи различитих старосних 

доби. Нагласила је да се нада да ће 2020. година бити још успешнија и да ће имати већи 

број програма. Објаснила је да је за 2020. годину планирано из буџета Града да се 

одржи Смотра рецитатора „Песниче народа мог“, концерт етно групе Траг, 39. смотра 

аматерског народног стваралаштва која се годинама одржавала у Равнима. Нагласила је 

да је за ''Културно лето'' планиран концерт YU групе и то 14. јуна 2020. године на 

градском Тргу, вече гуслара које се традиционално одржава у Градском културном 

центру на Свету Петку у сарадњи са Народним музејом у Ужицу. Такође је нагласила 

да ће у сарадњи са Музејом обележити 120 година пуштања у рад Хидроцентрале под 

градом и то уз свечану академију на којој ће учествовати суграђанин Младен Пецовић, 

као и концерт групе „Стари град“ који је планиран за 2020. годину.Такође је истакла да 

је у сарадњи са Историским архивом планирана изложба крајем године а да је крајем 

2019. године урађен пројекат реконструкције и адаптације велике сале ГКЦ с којим ће 

се аплицирати код надлежног министарства за прибављање средстава да би се пројекат 

привео намени. 

 

Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Градског културног центра Ужице за 2020. годину 

 

XII 

Зоран Цветић, директор Градске галерије Ужице, је у вези Програма рада 

Градске галерије Ужице за 2020.годину, нагласио да Галерија у 2020. години са 1.200 

хиљада динара предвиђа редован програм у оквиру ког ће кроз самосталне и групне 

изложбе ужичкој публици бити представљено 100 дела уметничке, примењене, 

савремене мултимедијалне уметности. Истакао је да се у оквиру програмских 

активности планира програм „Ухвати уметност“ која има за циљ да кроз различите 

конципиране теме децу предшколског узраста упозна са Градском галеријом. Нагласио 

је да је кроз овај програм прошло преко хиљаду деце предшколских и школских 

установа са којима постоји вишегодишња сарадња. Један од веома важаних Програма 

јесте и програм Омладинског клуба Градске галерије у оквиру кога се представљају 

млади неафирмисани уметници. Истакао је да ће се у Градској галерији ове године 

представити Катарина Трнавчевић, Милош Гавриловић, Павић, Владимир Поповић 

који укључује Михаила Миловановића, Љубу Јовановића и др. 

 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Градске галерије Ужице за 2020. годину 

 

 

 



 

23 
 

XIII 

Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању је истакла да су свој годишњи програм пословања 

превасходно засновали на потребама стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника са територије Златиборског округа. Нагласила је да су се 

руководили са плановима стручног усавршавања који су део програма пословања 

установа као и основних и средњих школа. Објаснила је да се поред наведених 

програма планира реализација 19 семинара не само у Златиборском округу већ широм 

земље. Истакла је да је друга активност која се тиче наставника и директно утиче на 

њихово интерно стручно усавршавање, а односи се на радионице, угледно огледне 

часове, а посебан акценат ставља се на обуке за развој и међупредметну компетенцију 

тј. примену интегрисаног приступа у учењу који је приоритет. Такође је нагласила да се 

наставља сарадња са свим релевантним установама образовања и науке, а превасходно 

са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања из Београда. У даљем 

излагању је објаснила да у сарадњи са Центром за промоцију науке већ годинама у 

назад се реализује успешна промоција и категоризација науке пројектом којим се 

одазивају на јавни позив сваке године.Такође је нагласила да се планирају активности у 

научним клубовима, трибине, огледи и експерименти. Истакла је да се планирају 

активности које се односе на промоцију нашег Града за професионални развој 

запослених у образовању. Објаснила је да ће Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању издавати билтене, вршити промоцију путем сајта, 

друштвених мрежа, презентацију по школама како у Златиборском округу тако и на 

нивоу целе Србије. 

 

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

сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању Ужице за 2020. годину 

 

XIV 

Данијела Ђорђевић Арсић, директор Туристичке организације Ужице, поводом 

Програма рада Туристичке организације Ужице за 2020.године, истакла је да установа 

наставља са редовним активностима, а то су пре свега промотивне активности 

Туристичке организације. Нагласила је да су ове године планирани редовни наступи на 

сајмовима и то у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, а да се ове године планира 

појављивање и то по први пут на сајму туризма у Бања Луци. Истакла је да се планира 

потписивање споразума са Туристичком организацијом града Новог Сада, а да ће 

акценат Туристичке организације Ужице у оквиру Регије западне Србије бити заправо 

на Неолитском насељу Нео-лајф и Стари град. Објаснила је да је потписивање 

споразума са градом Новим Садом било потребно јер ће град Нови Сад 2021. године  

бити европска престоница културе па је ово јако важан корак за град Ужице. Такође је 

нагласила да је потписан споразум и са Туристичком организацијом града Врања као и 

да ће установати на туристичком форуму и на туристичкој конференцији Западне 

Србије. Истакла је да је планирана посета у оквиру Регије западне Србије Истарској 

развојној агенцији и заједничко учествовање на међународном пројекту као и посета 
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Љубљанском старом граду и старом граду у Цељу у Словенији. Нагласила је да 

Потпећка пећина из године у годину броји све већи број посетиоца па је ове године 

планирано израда пројекта излазне стазе у Потпећкој пећини. Нагласила је да се 

наставља сарадња са Високо пословном школом и Економском школом јер њихови 

ђаци и студенти долазе редовно на праксу у Коначиште и Туристичко информативни 

центар, а укључују се у редовне и текуће активности Туристичке организације. 

Објаснила је да Туристичка организација у сарадњи са градом Ужицем и 

Министарством трговине, туризма и телекомуникације планира два пројекта, а то је пре 

свега пројекат промоције где се акценат ставља на нове брошуре и дигитални 

маркетинг који треба да поспеши бољу комуникацију са корисницима. Истакла је да се 

други пројекат односи на проширење Коначишта и да се изнађе могућност за још две 

собе, од које је једна мини студио како је по пројекту и предвиђено. Нагласила је да је 

ресорно Министарство протеклих пет година издвојило 4 милиона евра за туризам у 

овом региону, што је и дало своје видљиве резултате. 

 

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

сагласности на Програм рада Туристичке организације  Ужице за 2020. годину 

 

XV 

Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија је 

нагласио да је на Програм рада ове установе за 2020.годину, сагласност дала 

Туристичка организација Србије. Истакао је да ће се у наредних месец дана донети 

Програм развоја туризма Туристичке Регије Западне Србије који ће бити послат на 

сагласност ресорном Министарству. Нагласио је да су приоритет инфраструктурни 

пројекти и то од 2020 до 2025. године и истакао да су у сарадњи са ресорним 

Министарством и градом Ужицем прошле године набављени кајаци за вожњу кањоном 

реке Ђетиње. Такође је нагласио да ће се ове године пројектом поново конкурисати код 

ресорног Министарства за набавку електричних и обичних бицикала што ће бити 

додатни туристички садржај у потесу кањона реке Ђетиње. Истакао је да се планира 

наступ на сајму туризма у Београду који је значајан за град Ужице јер је најпосећенији 

и где ће бити представљено Неолитско насеље и Фестивал природе и традиције 

„Жестивал“, а такође је поменуо и промоцију која ће се ове године одржати 26 и 27. 

марта у Бечу, а где ће наступ имати и трубачки оркестри.  

 

Скупштина је са 34 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању 

сагласности на Програм рада Туристичке организације регије Западна Србија за 2020. 

Годину. 

 

XVI 

Драгица Милосављевић, директор Градског центра за услуге социјалне заштите 

је поводом Програма рада установе за 2020.годину, истакла да је ова установа 

формирана пре седам месеци и да је визија Центра да у будуће развија ефикасне мреже 

услуга социјалне заштите које ће на квалитетан начин задовољити потребе грађана и 

породице у најмање рестриктивном окружењу. Нагласила је да ће Центар наставити са 
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пружањем услуга које су пружане и претходне године, а то су помоћ у кући за старије 

особе, дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и лични пратилац деце. 

Истакла је да услуга помоћ у кући за старије особе има 40 корисника, а услугу пружа 

пет геронтодомаћица које имају завршену потребну обуку. Истакла је да је потребно у 

наредном периоду размишљати о томе да се ова услуга прошири на приградска насеља 

и сеоска подручја, јер има све више сеоских домаћинстава којима је неопходна оваква 

врста услуге. Објаснила је да дневни боравак за децу са сметњама у развоју има 20 

корисника, и ту је запослено 6 особа и потребно је размишљати о проширењу ове 

услуге на дневни боравак за одрасле. Истакла је да је услуга лични пратилац деце 

услуга са којом се почело 1. септембра када је започела и школска година и тренутно 

има 30 деце која користе ову услугу и 30 личних пратилаца који имају сертификат за 

бављењем овом делатности. Објаснила је да се у наредном периоду планира 

преузимање и других услуга, а да се у фебруару месецу креће са услугом 

Саветовалиште за породицу од 1. априла и са услугом Становање уз подршку за младе 

који се осамостаљују и организован превоз за кориснике дневног боравка. Такође је 

истакла да од 1. јуна почиње пружање услуге персонални асистент, а од 1. јула и са 

услуге Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и инвалидним лицима. Објаснила је 

да се Установа финансира из буџета града Ужица и из партиципације корисника. 

Нагласила је да се у наредном периоду мора решити проблем простора ове Установе јер 

се иста тренутно налази у просторијама Центра за социјални рад Ужице. 

Одборник Зоран Плећевић је нагласио да Програм установе није баш јасан и да 

је буџет за ову установу 27 милиона, а да од тих 27 милиона, 17 милиона иде на услуге 

по уговору, 690 хиљада је разврстано на неких пар позиција,  16.310 динара на остале 

опште услуге. Нагласио је да је потребно написати неко образложење зашта се те паре 

дају. Такође је истакао да је програм недоречен и да се поменута партиципација 

учесника нигде не види и да је потребно у програму приказати неки сопствени приход 

који је потребно образложити. 

Видоје Дрндаревић члан Градског већа је нагласио да је ова установа основана 

пре седам месеци и да је ово прелазни период јер установа није преузела све услуге већ 

то чини сукцесивно. Објаснио је да разлика која није најбоље објашњена у Програму 

рада се односи на плате давалаца услуга и то 30 личних пратилаца, 6 лица запослених у 

дневном боравку и 5 геронтодомаћица. Истакао је да је ребалансом буџета 5 милиона 

динара намењено за плаћање давалаца услуга јер се покушава да број корисника буде 

већи из дана у дан и да тренутно нема ни једног корисника који је на листи чекања. 

Објаснио је да су партиципације које плаћају корисници јако мале и да се враћају у 

буџет града, а које се опет враћају овој установи за функционисање. Истакао је да се 

ради о релативно младој установи и да је потребно дати подршку како би наставила са 

пружањем услуга социјалне заштите. 

Драгица Милосављевић, директор Градског центра за услуге социјалне заштите 

је објаснила како је расподељен новац по услугама и то за Услугу помоћ у кући за 

старије особе 2 милиона динара, Лични пратилац детета 10 милиона динара, Дневни 

боравак за децу и младе са сметњама у развоју 5 милиона динара, Становање уз 

подршку за младе који се осамостаљују 200 хиљада динара, Социјално становање у 

заштићеним условима 100 хиљада динара, Саветовалиште за породицу 450 хиљада 
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динара, прилагођен превоз од 01.04.2020. године 750 хиљада динара, Персонални 

асистент од 01.06. 2020. године милион динара, Помоћ у кући за децу са сметњама у 

развоју од 01.07. 2020. године 900 хиљада динара. 

   

Скупштина је са 33 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о давању сагласности 

на програм рада Градског центра за услуге социјалне заштите. 

(Напомена: Постојао је кворум за рад и одлучивање, али одређени број 

одборника није учествовао у гласању.) 

 

XVII 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је поводом разматрања Предлога одлуке 

о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Ужица за 2020. годину 

истакао да се сваке године усваја овај Акциони план и да у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање Град удружује средства како би се спровела активна 

политика запошљавања. Објаснио је да се Акциони план прави на основу прибављеног 

мишљења Локалног савета за запошљавање, који је дао и позитивно мишљење на 

његову израду. Истакао је да је у Плану карактеристичан податак да је по попису из 

2011. године без школске спреме укупно 1.574 становника, а са непотпуним основним 

образовањем 5.587 лица, што представља 10% укупног броја становника Града. 

Нагласио је да Акциони план за 2020. годину обухвата град Ужице и градску општину 

Севојно, а да је буџетом града Ужица за 2020. годину за мере подршке активне 

политике запошљавања издвојено 11 милиона динара. Објаснио је да је Локални савет 

за запошљавање предложио да се од 11 милиона динара 9 милиона динара издвоји за 

суфинансирање заједно са Националном службом за запошљавање, 2 милиона динара 

као мера техничке подршке активне политике тамо где буде најпотребније, од чега је 

планирано 200 хиљада динара за пројекат Градског центра за демократију и развој, кроз 

Пројекат оспособљавања људи за потребе туризма док 1.800 хиљада динара остаје да се 

види какав ће бити захтев тржишта рада кроз наведени програм мера активне политике 

запошљавања. Даље је објаснио да је договорено да се кроз ова средства подрже четири 

мере активне политике запошљавања и то су: програм стручне праксе, субвенције за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица, подршка 

самозапошљавања и јавни радови. Истакао је да је Акционим планом подржано 

запошљавање особа са инвалидитетом и то укупно 27 лица где је опредељено 9 

послодаваца који су по закону дужни да приме по три извршиоца кроз пројекат 

Националне службе за запошљавање и кроз сарадњу са локалним координатором за 

особе са инвалидитетом. 

Одборник Ђорђе Милићевић је поставио питање да ли постоји повратна 

информација која се односи на претходни период за програм стручне праксе тј. колико 

је људи искористило ту шансу на прави начин и тамо где су обављали стручну праксу 

да ли их је неко запослио? 

Одборник Радиша Марјановић је нагласио да Акциони план као документ није 

споран и он се мора усвојити али је потребно црпети податке за будућност. Истакао је 

да је 3.500 незапослених, а од тога 2.000 са трећим и четвртим степеном стручне спреме 

и то у старосном добу од 50 до 59 година што су лица која су због приватизације остала 

технолошки вишак. Такође је нагласио да су битни подаци које у будућности треба 

анализирати за трећи и четврти степен, да ли су то млади, који су изашли из система 
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образовања? Истакао је да ако је у питању већина млађе популације у ове 2 хиљаде 

онда се мора утицати на политику образовања у средњим школама на шта Град има 

право јер локална самоуправа даје паре из буџета и то право ни ресорно министарство 

не може ускратити. 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је нагласио да је на основу упоредних 

података из 2018 и 2019. године мера подршке активне политике запошљавања дала 

добре резултате. Истакао је да се стручна пракса одвијала 70% у приватном и 30% у 

јавном сектору, а да је највећи резултат дала Ваљоница бакра која је запослила на 

неодређено време око 36 младих људи са овом мером активне политике запошљавања. 

Објаснио је да тренутно нема заинтересованих за ову меру па из тих разлога иста није 

ни предвиђена.   

 

Скупштина је са 33 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о усвајању Локалног 

акционог плана запошљавања града Ужица за 2020. годину 

(Напомена: Постојао је кворум за рад и одлучивање, али одређени број 

одборника није учествовао у гласању.) 

XVIII 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је нагласио да је прошле године донета 

Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење акције „Ужички 

програм локалног партнерства“. Истакао је да је за ову намену у 2020. годину 

предвиђен буџет у износу од 13 милиона динара. Објаснио је да се предлог измена и 

допуна ове одлуке односи на три ствари и да је остављена могућност да се за ове 

намене могу добити средства из других извора као што су програми. Истакао је да се 

друга ствар односи на могућност да се ови пројекти могу спровести на земљишту које 

је у градској својини и на земљишту које је у својини Републике Србије. Објаснио је да 

се тичу пре свега захтева грађана везаних за реконструкцију и садржај на самим 

школским игралиштима и да ће се омогућити реализација одређеног броја идеја. 

Нагласио је да се трећа ствар односи на померање лимита са 500 хиљада динара 

појединачно на милион динара у наредном периоду али је такође истакао да то нужно 

не значи да ће сви пројекти бити подржани са милион динара јер се води рачуна о 

равномерном распореду за све месне заједнице.Такође је нагласио да сматра да су ове 

измене и допуне у интересу свих суграђана и да их треба подржати. 

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

допунама Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење акције 

„Ужички програм локалног партнерства“. 

XIX 

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

управу и друштвене делатности је образложила Предлог одлуке о пружању правне 

помоћи на територији града Ужица. Нагласила је да је Уставом прописано да се 

свакоме под условима одређеним Законом јемчи право на правну помоћ а Законом о 

локалној самоуправи да су јединице локалне самоуправе обавезне да обезбеде пружање 

правне помоћи грађанима и нагласила да Закон не прави разлику и не инсистира да то 
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само буде бесплатна правна помоћ већ говори само о правној помоћи. Објаснила је да у 

Ужицу од 1987. године постоји Одлука  о организовању службе правне помоћи, од када 

ова служба и функционише. Истакла је да је од октобра 2019. године ступио на снагу 

Закон о бесплатној правној помоћи који се односи на одређену категорију лица тако да 

је било потребно да се ова одлука измени и усклади са законом. Нагласила је да је 

Одлуком предвиђено пружање бесплатне правне помоћи која се односи на усмене 

савете без обзира на који поступак или које право грађана се односи. Истакла је да је 

одлуком предвиђено пружање правне помоћи на начин да се услуге наплаћују. 

Објаснила је да је по старој одлуци то било 50% од најниже адвокатске а предлаже се 

новом одлуком смањење на 30% од најниже адвокатске тарифе, с тим што би 50% 

остало за састављање исправа као што су уговори, завештања  и друге исправе.  

Одборник Радиша Марјановић је поставио питање Закона о заштити 

конкуренције и да ли ће, ако Служба правне помоћи узме део послова онима који то 

раде уз накнаду, неко оспоравати ову одлуку и да ли се овом одлуком нарушава Закон о 

заштити конкуренције? 

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

управу и друштвене делатности је објаснила да Закон о бесплатној правној помоћи који 

се примењује од октобра у потпуности регулише ову област и није оставио  јединицама 

локалне самоуправе могућност да нешто ближе уреде или дефинишу. Истакла је да на 

овај начин с обзиром на обим услуге коју Служба може да пружа као и с обзиром на 

категорију лица која се обраћају не дира у конкуренцију. Објаснила је да овај вид 

услуге код у Ужицу увек обавља једно лице које поред ових послова обавља и друге 

послове, до је то у другим градовима углавном већи број запослених. Нагласила је да  

други градови имају организоване службе са по пет и седам запослених који обављају и 

послове заступања на суду, док је у Ужицу случај да се ради само о састављању 

поднесака којима се иницира неки поступак пред судом.  

 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о пружању правне 

помоћи на територији града Ужица. 

XX 

Зоран Деспић, начелник Градске управа за урбанизам, изградњу и имовинско -

правне послове је образложио Предлог одлуке о забрани изградње малих 

хидроелектрана на територији града Ужица. Нагласио је да се ова одлука може 

схватити као привремена мера којом се забрањује изградња малих хидроелектрана на 

територији града Ужица до усвајања измена и допуна планске документације у делу 

који се односи на уређења и грађења и друге услове за изградњу малих хидроелектрана. 

Објаснио је да је Катастар малих хидроелектрана који је за потребе 

електродистрибуције Србије, израдио Енергопројекат и Институт за водопривреду 

''Јарослав Черни'' а који је донет 1987. године, представља оквирни документ  за 

планирање локације и то је унето у просторни план града Ужица и друге просторне 

планове који се односе на територију Републике Србије. Нагласио је да нису узета у 

обзир ограничења у погледу управљања водоснадбевања у каналисању и заштите вода 

у погледу културних и историјских вредности. Објаснио је се изградњом малих 
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хидроелектрана у првом реду хидроелектрана деривационог типа које у цевовод увлаче 

већи део водотока могу изазвати велике последице не само по животну средину већ и 

по становништво и добра предметног подручја. Истакао је да треба поштовати правила 

уређења и грађења као и друге услове за изградњу малих хидроелектрана кроз измену и 

допуну планске документације. Објаснио је да потпуно дислоцирање речног корита 

низводно до захвата остаје суво чиме се прекида процес прихрањивања подземних 

пукотинских питких вода. Нагласио је да ће градњом хидроелектрана у блиској 

будућности доћи до наглог и свеопштег нарушавања извора питке воде која ће прво 

погодити засеоке, а онда и села у непосредној близини објекта изграђених малих 

хидроелектрана. Истакао је да и климатске промене које су евидентне и које погађају 

овај регион све ће више у блиској будућности и без малих хидроелектрана бити јако 

изражене па би коришћење тих количина вода имати за резултат еколошку и 

демографску катастрофу. 

Одборник Зоран Плећевић је поставио два питања. Истакао је да се у члану један 

каже да се забрањује даља градња малих хидроелектрана и то све сходно изменама и 

допунама планске документације па се поставља питање које планске документације? 

Нагласио је да се друго питање односи на то да ли на територији града Ужица има 

изграђених хидроцентрала и ако их има шта ће се радити са њима? 

Зоран Деспић, начелник Градске управа за урбанизам, изградњу и имовинско - 

правне послове је објаснио да је планска документација сва она документација која има 

у свом делу услове и правила за изградњу малих хидроелектарана. Објаснио је да је на 

данашњој седници донета одлука о изради Генералног урбанистичког плана, а да је у 

току израда Просторног плана РС и да се сви планови нижег реда самим тим и 

Просторни план града Ужица мора ускладити са планом вишег реда, који ће донети 

неке одређене смернице у погледу изградње малих хидроелектрана. Нагласио је да на 

територији града Ужица има изграђених 5 малих хидроелектрана од којих су 3 

хидроелектране у власништву Електро Србије док су 2 хидроелектране у приватном 

власништву. 

Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио да га интересује да ли на основу свих 

изнетих анализа које се помињу, а тичу се тога да се после водозахвата низводно 

јављају проблеми са исушењем река, како долази до тих проблема ако већ постоје неки 

захтеви који морају бити испоштовани, или то значи да се не поштује тренутна 

процедура и тренутни захтеви закона или се мора ићи на измену тога због неких 

пропуста? 

Зоран Деспић, начелник Градске управа за урбанизам, изградњу и имовинско -

правне послове је нагласио да су у пројектној документацији испоштовани сви услови. 

Објаснио је да је грешка у самој хидрологији и да се не примењују одређени услови 

који су потребни. Истакао је да је тотално промењена хидрологија у односу на оно што 

је предвиђено пре 30 година Катастром малих хидроелектрана јер су се климатски 

услови променили. 

Одборник Марко Ристовски је похвалио градско руководство јер су на основу 

грађанске иницијативе дошли до одлуке о забрани и изградњи малих хидроелектрана, 

макар и привремено. Нагласио је да је испоштована једна грађанска иницијатива и да се 
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нада да ће градско руководство радити на томе да заштити реке на територији града 

Ужица. Истакао је пример Рзава који је тотално уништен, тако да овај корак сматра као 

једну иницијативу да се у будућности заштити природно добро и реке на територији 

града Ужица. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о забрани изградње 

малих хидроелектрана на териоторији града Ужица. 

XXI 

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

управу и друштвене делатности је дала уводно образложење Предлога одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 

града Ужица. Нагласила је да се издавање у закуп пословног простора који је у јавној 

својини града Ужица врши на основу Одлуке о издавању у закуп, која је донета 2014. 

године и њене измене од 2016.године и Уредбе којом је регулисана ова област. Истакла 

је да се пословни простор у јавној својини града може издавати у поступку надметања, 

прикупљања писмених понуда и изузетно уколико су испуњени неки прописани услови 

у поступку непосредне погодбе, с тим што се тај пословни простор издаје на основу 

утврђене тржишне вредности која се по Уредби утврђује Одлуком јединице локалне 

самоуправе. Објаснила је да су Одлуком о издавању у закуп утврђени тржишни услови 

и тржишна цена по којој се простор издаје и управо ти тржишни услови су показатељи 

да се не може по истој цени издавати простор који се налази у приземљу објекта и који 

је доступан са улице и онај простор који се налази на спрату који није тако лако видљив 

и доступан. Истакла је да се због свега наведеног овом изменом предлаже да се за 

простор који није у приземљу утврђена тржишна вредност смањи за 30%. Нагласила је 

да се друга измена састоји у промени надлежности градских управа тако да се 

управљање простором у јавној својини Града које је било у надлежности Градске 

управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности сада премешта у 

надлежност Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. 

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

допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица 

XXII 

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

правне послове је истакао да су се у поступку озакоњења објекта обратили Мирјана 

Дрндаревић и Душан Дрндаревић из Ужица и Бранка Бошкић из Београда за 

регулисање имовинско правних односа, односно откупа реалног удела од 22 квадрата 

дела кат. парцеле број 8389 КО Ужице. Објаснио је да након спроведеног поступка 

објекат испуњава све услове и по завршеној процени од Пореске управе од 230 евра по 

метру квадратном потребно да странке уплате износ од 5.060,00 евра. 

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

непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној 

цени, дела кат. парцеле број 8389 КО Ужице. 
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XXIII 

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

правне послове је истакао да су се у поступку озакоњења објекта обратили Милоје 

Петронијевић, Миленко Терзић и Тања Бајић  за решавање имовинско правних односа 

односно откупа 30 квадрата које се налази у јавној својини града Ужица. Нагласио је да 

је по спроведеном поступку утврђено да је део парцеле предвиђен за земљиште за јавну 

намену односно за проширење дела улице Царинске. Објаснио је да је урађен елаборат 

исправке геодетске границе где је део који је предвиђен планским документом одвојен 

за проширење саобраћајнице и тај део би износио 5 метара квадратних од чега остаје 

парцела од 25 метара квадратних у својини града Ужица. Истакао је да је  по завршеној 

процени од Пореске управе од 16 евра по метру квадратном потребно да странке уплате 

износ од 400,00 евра. 

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 број 3204 КО Ужице.  

XXIV 

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

правне послове је истакао да је се у поступку озакоњења објекта обратио Светислав 

Гускић за регулисање имовинско правних односа, односно откупа  удела од 30 квадрата 

дела кат. парцеле број 4720 КО Ужице. Истакао је да је по спроведеном поступку 

утврђено да су испуњени сви услови и да земљиште није предвиђено за јавну намену и 

да се може одобрити продаја тог удела по процени Пореске управе у износу од 63 евра 

по метру квадратном. 

 

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

непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној 

цени, дела кат. парцеле број 4720 КО Ужице. 

XXV 

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

правне послове је истакао да се Привредно друштво „Ремонтни центар“ д.о.о. обратило 

захтевом за спровођење предметне препарцелације ради реализације планског решења, 

а ради формирања грађевинских парцела.Нагласио је да се разменом парцеле даје 299 

метара квадратних, а за разлику од једног метра квадратног је Привредно друштво 

„Ремонтни центар“ д.о.о. дужно да плати тржишну цену по процени Пореске управе у 

износу од 210 евра по метру квадратном. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о размени  права јавне 

својине кат. парцела бр. 8454/9 и 8454/12 обе КО Ужице за право приватне својине кат. 

парцела бр. 8454/10 КО Ужице уз доплату разлике између тржишних вредности 

непокретности које су предмет размене у новцу. 
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XXVI 

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

правне послове је нагласио да је граду Ужицу упућен предлог Шаховског клуба Ужице, 

у коме се предлаже да град Ужице обезбеди Шаховском клубу на стално коришћење 

део пословног простора и плати доспеле дугове под условом да би они плаћали закуп, 

укупне површине од 70 метара квадратних док би просторије које су означене као 5 и 6 

укупне површине 62 метра квадратна користио Град. Објаснио је да се Шаховски клуб 

Ужице, налази у оквиру стамбеног пословног објекта на првом спрату у Улици 

Димитрија Туцовића бр.43, означен као локал број 10, који се састоји од шест 

просторија укупне површине 138 метара квадратних. Нагласио је да су неизмирене 

обавезе за струју, воду и грејање у укупном износу од око 1 милион динара које би се 

регулисале уговором, а да се градоначелник овлашћује да прибави мишљење градског 

правобраниоца након чега би Шаховски клуб направио уговор. 

Одборник Радиша Маријановић је истакао да није спорно све што је предложено 

али да постоји дилема везана за став државне ревизије о начину поступања са  јавном 

својином а то је да ли се може издати нешто у закуп без јавног оглашавања само 

непосредном погодбом? 

Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио да га интересује ко ће у наредном 

периоду извршавати плаћање доспелих обавеза и да ли Шаховски клуб као корисник 

мора плаћати струју и комуналије или то град Ужице преузима на себе? 

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

управу и друштвене делатности је нагласила да се овај пословни простор прибавља у 

јавну својину града Ужица па самим тим ће Град наставити да плаћа све комуналне 

обавезе за тај простор. Истакла је да Шаховски клуб поред комуналних услуга дугује и  

порез који град неће плаћати јер Град не плаћа порез на имовину која је у јавној 

својини. Поводом питања одборника Марјановића, нагласила је да се по Одлуци закуп 

удружењима грађана који обављају спортску делатност може издати пословни простор 

непосредном погодбом. 

 

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

пословног простора у јавну својину града Ужица. 

XXVII 

Слађана Митровић, секретар Скупштине града Ужица је објаснила да 

досадашњој директорци ЈКП „Нискоградња“ госпођи Снежани Милутиновић истиче 

мандат директора 11. априла 2020. године и да је потребно да се донесе Одлука како би 

се спровео Јавни конкурс за избор директора овог предузећа, а све у складу са Законом 

о јавним предузећима. 

 

Скупштина је са 33 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о спровођењу Јавног 

конкурса за избор директора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. 

(Напомена: постојао је кворум за рад и одлучивање, али одређени број 

одборника није учествовао у гласању) 
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XXVIII 

Зоран Милитаров, начелник Градске управе за инспекцијске послове и 
комуналну полицију је поводом Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Ужица објаснио 
да је ступањем на снагу новог Закона о смањењу ризика и управљању катастрофама 
почетком прошле године направљен нови правни оквир у Републици Србији за 
поступање у овој области. Нагласио је да је измена ове Одлуке била потребна пре свега 
из формалних разлога које се тичу усклађивања термина који су се користили у 
постојећој Одлуци до дефинисања неких најзначајних захтева које Закон сада предвиђа. 
Објаснио је да промене тичу повереника цивилне заштите, субјеката о заштити 
спашавања цивилних лица, субјеката који имају посебну улогу као што су Црвени крст, 
Добровољно ватрогасно друштво и други субјекти,  па до опремања и оспособљавања 
тих лица. Истакао је да су у претходном периоду постављене станице за рану најаву, 
разрађен је систем раног упозоравања и узбуњивања у граду Ужицу и да ће бити у току 
ове године постављено још 8 станица метеоролошких аутоматизованих система за 
противградну заштиту. Истакао је да се овом Одлуком фактички улази у 
трансформацију система цивилне заштите који је орочен на наредне две године, а 
потом заокруживањем које је стратешким планом  предвиђено за период од 5 година. 
Нагласио је да је предлагач ове Одлуке Градски штаб за ванредне ситуације који је 
овом Одлуком добио сада другачију улогу. 

Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
града Ужица. 

 

XXIX 

Зоран Милитаров, начелник Градске управе за инспекцијске послове и 

комуналну полицију је нагласио да је Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке 

о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица предвиђено да 

Градски штаб за ванредне ситуације од сада добија статус органа који се препознаје 

печатом и посебном документацијом, коју закон налаже.  

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица. 

 
XXX 

Миодраг Петковић, члан Градског већа је објаснио да Предлог одлуке о 

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града 

Ужица за 2019.годину омогућава ангажман екстерног ревизора завршног рачуна 

финансијског извештаја, обзиром да град Ужице није у плану за проверу Државној 

ревизорској институцији ове године с обзиром да је био прошле године, па је обавеза 

Града да ангажује екстерног ревизора. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о ангажовању ревизора 

за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ужица за 2019.годину. 

XXXI 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа је истакао да је Одлука о оснивању 

Савета за здравље усвојена 03. октобра 2013. године, а да предлог измене и допуне ове 

Одлуке је настао као последица опште препоруке Министарства здравља за побољшање 

рада и квалитета Савета за здравље. Нагласио је да се у препоруци предлаже да лице 
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запослено у Градској управи које обавља административно техничке послове за 

потребе Савета за здравље мора то радити у својству члана Савета за здравље. Истакао 

је да проширењем Савета за здравље са једним чланом савет броји осам чланова због 

чега се ишло на проширење Савета са још једним чланом и тај члан би био из 

Удружења особа са инвалидитетом тако да Савет за здравље броји 9 чланова. Нагласио 

је да се као персонално решење предлаже да испред Градске управе буде Тијана Костић 

која је и до сада обављала административно техничке послове за Савет, а испред 

Удружења особа са инвалидитетом да буде Ана Ђокић одборница Скупштине града 

Ужица. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Савета за здравље.   

XXXII 

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

члана Савета за здравље. 

XXXIII 

Видоје Дрндаревић, члан Градског већа и председник Савета за здравље града 

Ужица је поднео Скупштини Извештај о раду Савета за здравље за 2019. Годину. 

Нагласио је да се Савет за здравље у 2019. години бавио основним стварима из области 

здравства где смо имали једну врло карактеристичну ситуацију, а то је епидемија грипа 

код школске деце, где су као овлашћени предлагачи дали предлог да градоначелник да 

препоруку да се обустави образовано васпитни рад на период од четири дана док се не 

смири ситуација епидемије грипа. Нагласио је да друга активност којом се бавио Савет 

јесте разматрање извештаја Саветника пацијената и то тромесечни, шестомесечни и 

деветомесечни, а све у складу са законском процедуром. Истакао је да је трећа и 

најбитнија ствар којом се Савет за здравље бавио, стипендирање дефицитарних кадрова 

лекара. Нагласио је да је из буџета уложен одређени износ средстава за лекарске 

специјализације и у 2019. години стипендиране су три специјализације за потребе 

Опште болнице и Дома здравља. 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о раду Савета за здравље за 

2019. годину. 

XXXIV 

Нада Јовичић, члан Градског већа поднела Извештај о раду Савета за заштиту и 

унапређење животне средине – Зелени савет при чему је нагласила да је Зелени савет од 

самог оснивања у обавези да извештај о раду доставља за сваку годину па седници 

одржаној 16. јануара 2020. године усвојио извештај за 2019. годину и доставио 

Скупштини на разматрање и усвајање. Истакла је да су најважније активности Зеленог 

савета за предходну годину организовање трибине на тему загађење ваздуха у Ужицу, 

начинима грејања и могућностима смањења загађења, зимско одржавање и пролећно 

чишћење саобраћајница на територији града Ужица, као и обележавање светског дана 

енергетске ефикасности. Нагласила је да је Зелени савет 24. маја 2019. године 

организовао и семинар под називом „Одрживо коришћење биомасе на локалном нивоу“ 
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у оквиру пројекта „БиоЕн“. Истакла је да се нада да ће у наредним годинама све 

градске управе, јавна предузећа и установе у писаној форми обавештавати Савет о 

покретању поступка израде управних акакта, планова и програма чија примена и 

спровођење има утицај  на стање животне средине. Нагласила је да је у 2019. години 

једино Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој у континуитету Савету 

достављао своју документацију. 

 

Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Извештај о раду Савета за заштиту и 

унапређење животне средине – Зелени савет за 2019.годину. 

XXXV 

Слађана Митровић, секретар Скупштине је навела да се након спроведеног 

јавног конкурса и изборног поступка предлаже за именовање директора ЈКП „Водовод“ 

Душко Љујић, дипломирани инжењер машинства, као једини рангирани кандидат, 

односно једини кандидат који је поднео пријаву на јавни конкурс за избор директора 

ЈКП „Водовод“. 

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

директора ЈКП ''Водовод'' Ужице. 

XXXVI 

Слађана Митровић, секретар Скупштине је објаснила да је након процедуре од 

стране Управног одбора Скупштини предложено да се за директора Апотеке „Ужице“ 

именује Радоица Нишавић, дипломирани фармацеут из Ужица, досадашњи директор, 

као једини рангирани кандидат односно једини кандидат који се пријавио на конкурс 

ове установе. 

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

директора Апотеке „Ужице“. 

XXXVII 

Председник Скупштине је објаснио да је чланом 25. Одлуке о месним 

заједницама на територији града Ужица прописано да Изборну комисију чини 

председник и 6 чланова које именује Скупштина града на предлог одборничких група 

Скупштине града. Такође је нагласио да је Градско веће на седници одржаној 

24.01.2020. године утврдило предлог решења којим је поред председника, чланова и 

њихових заменика предложено именовање и секретара и његовог заменика. Нагласио је 

да ће прочитати имена ради упознавања јавности ко су кандидати за председника 

Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ и то су: Милован 

Ивановић дипл. правник, за заменика Светозар Никитовић а чланови су: Милић Вукић 

заменик Христина Дабић, Драган Дабић заменик је Радивоје Ђоковић, Олгица 

Селаковић заменик је Маријана Антонијевић, Биљана Остојић заменик је Вера 

Костадиновић, Мирјана Алексић заменик је Татјана Гогић и Душан Гаврић заменик је 

Милојко Милићевић. Истакао је да се за секретара Изборне комисије именује Слађана 

Митровић, мастер правник, а за заменика секретара Јелена Суботић дипл. правник.  
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Скупштина је са 34 гласа ''за'' усвојила Предлог решења о именовању Изборне 

комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница. 

XXXVIII 

Председник Скупштине је поводом Предлога решења о именовању другостепене 

Изборне комисије објаснио да се за председника другостепене Изборне комисије 

предлаже Данка Антонијевић дипл. правник, а за чланове: Владимир Аксентијевић, 

Драгица Милић, Ивана Ивановић и Миодраг Мићић. Истакао је да се за секретара 

другостепене Изборне комисије предлаже Гордана Урошевић. 

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

другостепене Изборне комисије. 

 

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

1. Одборник Ђорђе Милићевић је нагласио да је ово вероватно последња седница 

Скупштине у овом сазиву и захвалио се свим колегама одборницима на раду.  

 

2. Одборник Никола Бајић је истакао да има лепу вест за пољопривредне 

произвођаче и да се ове године организује седма зимска школа за 

пољопривреднике под називом „Како оживети село“ која ће се одржати у 

Пољопривредној школи у Пожеги 07. 08 и 09. фебруара 2020. године и позвао 

све присутне да се придруже наведеном скупу. 

 

3. Председник Скупштине Бранислав Митровић је нагласио да се придружује 

позиву и позвао одборнике да у што већем броју присуствују наведеном скупу 

јер је питање од велике важности. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу и захвалио свима на 

успешном и ефикасном раду. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Слађана Митровић          Бранислав Митровић 

________________________    __________________________ 


