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ЗАПИСНИК 

СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Седница је одржана 28. априла 2021. године у Народном позоришту у Ужицу са 

почетком у 10,00 часова. 

Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и 

констатовао да седници присуствују 52 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

 

Закашњење је најавила одборница Марија Благојевић. 

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Драган Катић, 

Дејан Крчевинац, Горан Тошовић, Милован Веснић, Дарко Томић, Неђо Јовановић и 

Мирјана Рацић. 

 

Седници нису присуствовали одборници:  Михаило Крстић, Тијана Томашевић, 

Дарко Томић. 

 

Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић 

Радивојевић, заменик градоначелника Драгољуб Стојадиновић, чланови Градског већа, 

начелници Градских управа, директори јавних предузећа и установа чији се материјали 

разматрају и представници средстава јавног информисања. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је уз дневни ред достављен 

информативно Извештај о налазима и мерама буџетске инспекције града Ужица за 

2020. годину. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да је у складу са чланом 42. 

Пословника Скупштине града одборница Радмила Смиљанић обавестила председника 

Скупштине да је иступила из одборничке групе „Здрава Србија“ и да ће даљи рад у 

Скупштини града наставити као самостални одборник. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је уз позив за седницу достављен 

записник са 8. седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61. Пословника 

Скупштине града нису достављене примедбе на записник. 

 

Записник са 8.седнице Скупштине града је усвојен са 51 гласом „за“. 
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Председник скупштине је констатовао да је дневни ред достављен уз позив за 

седницу и предложио да се као 15. тачка дневног реда разматра Предлог одлуке о 

усвајању Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова 

развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве. 

 

Скупштина је са 52 гласа „за“ усвојила предлог да се у оквиру 15. тачке дневног 

реда разматра Предлог одлуке о усвајању Споразума о сарадњи у области смањења 

ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу 

Западне Мораве. 

 

    Скупшина је са 52 гласа „за“ усвојила дневни ред у целини. 

 

 Одборница Радмила Смиљанић је истакла да је донела одлуку да постане 

самостални одборник, јер је у предизборној кампањи обећала грађанима Ужица за шта 

ће се залагати, али је у Здравој Србији била онемогућена да извршава дата обећања, 

што је и разлог што је напустила поменуту политичку партију, односно одборничку 

групу. 

 

                    Д Н Е В Н И   Р Е Д    
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УЖИЦЕ 
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ  
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ФУНКЦИЈЕ  

 

                                                            I 

   Председник Скупштине је констатовао да је са планом достављен и CD 

одборничким групама. 

 Марица Мијајловић, представник Архитектонског бироа „Архимар“ је детаљно 

образложила Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације 

„Ужице-централни део“ I фаза град Ужице и истакла да се пред одборницима налазе 

измене и допуне централног дела прве фазе и подсетила је да је Одлука донета 27. маја 

2020. године  након чега се кренуло у реализацију. Испоштована је законска процедура 

почевши од јавног увида, отворених и затворених седница, као и комплетне процедуре 

преко Градског већа. Наручилац планског документа је град Ужице, носилац је Градска 

управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, финансијер плана је 

Привредно друштво „333“ д.о.о. Ужице, а обрађивач плана је Архитектонски биро 

„Архимар“. Правни основ за израду планског документа је Закон о планирању и 

изградњи и Правилник о начину,  садржини и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања. На основу Одлуке о приступању изради планског 

документа допуњује се плански документ катастарским парцелама број 4584/8, 4584/9, 

4584/10, 4587 и 4588 све КО Ужице, са циљем да се промени намена резервисаног 

простора за јавне службе у вишепородично становање са комерцијалним садржајем, 

који обухватају објекте услужне делатности, трговине, јавне гараже. Планирана је 

реализација крака улице Наде Матић, а обухваћен је и простор градског центра 

такозвани потез Слануша-блок 61. Обухват простора намењен је да се резервише 

простор за вишепородично становање, а површина која се третира је 99,45 ари. Концепт 

нове саобраћајне мреже подразумева дефинисање постојеће улице по критеријумима. У 

обухвату плана путеви су дефинисани профилима који омогућавају утврђени режим 

саобраћаја. Задржавају се координате из основног плана , док се измена решења односи 

искључиво на планирање новог саобраћајног прикључка из улице Наде Матић.  

Постигли су се договори и са ЈКП „Биоктош“, ЈП „Ужице развој“  и ЕПС-ом  и исти су 

уграђени у плански документ.  

 Одборница Бојана Гудурић је истакла је са изградњом објеката за 

вишепородично становање увек битан фактор и паркинг простор. У члану 9. је 

предвиђено да је при утврђивању доприноса за утврђење грађевинског земљишта 

остављена могућност да инвеститор у првој и другој зони уколико у пројектно-

техничкој документацији није обезбедио довољан број паркинг места на истој 

грађевинској парцели, може да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта за 

изградњу јавних гаража, где обезбеђивање паркинг места постаје обавеза Града. 

Интересовало је на колико су паркинг места инвеститори платили допринсе и шта је 

локална самоуправа урадила од доношења Одлуке 2015. године по овом питању? 
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 Одборник Аврам Илић је истакао да Здрава Србија подржава предлог и да ће се 

изградњом нових објеката пунити буџет Града кроз порезе и таксе. Питао је архитекту, 

да када се ради реконструкција малог базена на Плажи, да ли је урађена измена и 

допуна плана детаљне регулације? Истакао је и да је стари хотел у доста лошем стању , 

урушава се и представља ругло града, а како се објекат налази у приватном 

власништву, да ли власник може на неки начин да се санкционише? 

 Председник Скупштине је истакао да седници не присуствује градски архитекта, 

јер град Ужице нема градског архитекту. 

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

правне послове је истакао да је урађен план детаљне регулације хотела „Турист“ и да је 

на власнику да реализује плански документ у наредних пет година. Објаснио је да нема 

тренутно податак колико је узето са недостајућег паркинг места, али да се тај податак 

уколико буде било потребе може доставити. Објаснио је да је Град преузео иницијативе 

за изградњу фаст гаража како би се решило питање паркинг простора. 

 Скупштина је са 45 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ гласом усвојила Предлог 

одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације „Ужице-централни део“ I 

фаза, град Ужице. 

  

II 

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

правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању изменама и допунама 

плана генералне регулације Бела земља и истакао да је на иницијативу инвеститора 

Жељка Пенезића на процедуру која предходи доношењу одлуке прибављено позитивно 

мишљење Комисије за планове. Циљ плана је регулисање саобраћајних токова 

основним планским документом. Промене се односе на комерцијалне и услужне 

делатности, а циљ је рационално коришћење простора и стварање услова за издавање 

дозвола. Носилац израде је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне 

послове, финансијера Плана обезбеђује инвеститор, а рок за израду Плана је 90 дана од 

дана ступања на снагу Одлуке. Све ће се спровести у складу са Законом.  

Скупштина је са 47 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације Бела земља. 

III 

Оливер Ристановић, директор ЈКП „Биоктош“ је објаснио Предлог решења о 

давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице и 

истакао да је промена Програма пословања проузрокована променом масе зарада за 

2021.годину, јер су се зараде и нискоквалификованим и висококваллификованим 

радницима, као и радницима са средњом стручном спремом поклапале, односно нису се 

вршиле корекције коефицијента. Промене коефицијената су увећале масу зарада за 2 

милиона и 772 хиљаде динара. Такође је истакао да су планирани трошкови предузећа 

остали на истом нивоу и да су приходи и расходи остали исти као и у Програму 

пословања који је усвојен у децембру претходне године. 

Скупштина је са 47 гласова „за“ и 5 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ 

Ужице. 

IV 
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 Дејан Нијемчевић, директор ЈП „Стан“ је детаљно образложио Предлог 

решења о давању сагласности ЈП „Стан“ на Одлуку Надзорног одбора о расподели 

добити за 2019. годину и истакао да је Предузеће у 2019. години успешно пословало и 

остварило нето добит у износу од 3 милиона и 462 хиљаде динара. Према Закону о 

јавним предузећима део добити у износу од 50% остаје предузећу, док се 50% уплаћује 

Граду. Објаснио је да је Граду поднет захтев да 99% добити  остане Предузећу, што је 

пракса последњих година из разлога што Предузеће кредитира инвестиционе радове у 

стамбеним објектима. Све се ради у циљу унапређења услова становања грађана, као и 

унапређења енергетске ефикасности, а постоји обећање како и Града тако и државе да 

ће улагања у енергетску ефикасност бити и веће.  

Скупштина је са  44 гласа „за“ и 8 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

решења о давању сагласности ЈП „Стан“ на Одлуку Надзорног одбора о расподели 

добити за 2019. годину. 

V 

Славица Стефановић, директорка Народног музеја је образложила Извештаја о 

раду Народног музеја Ужице за 2020. годину и истакла да је у току 2020. године 

реализован велики број програмских активности који се односе на изложбене 

делатности, музејске манифестације, научно истраживачки рад и одржавање 

споменика. Говорећи о изложбама поменула је гостујућу изложбу „Други светски рат у 

Југославији“, али и изложбу „Време, протицање и отицање“ која се односила на развој 

Града кроз часовничарску радњу „Петровић и синови“. У предходној години отворен је 

и легат Михаила Миловановића, део средстава за реализацију поменутог пројекта 

издвојио је Град, али је значајна средства уложило Министарство културе, а министар 

је и присуствовао отварању легата. Организована је и Европска ноћ музеја и од стране 

Икома Србије Музеју је додељено признање за посебно залагање у 2019. години. 

Важним пројектом успостављена је сарадња са Историјским музејем у Сарајеву, а 

такође је установљена мрежа 11 музеја и установа културе за заштиту споменика 

културе. Кроз поменути пројекат набављена је и значајна опрема за конзерваторско 

одељење. Штампају се серијске и монографске публикације, али и каталози, плакати и 

позивнице за разне манифестације. Говорећи о научно истраживачком раду истакла је 

да стручњаци музеја један део свог времена проводе у архивима Србије и Босне и 

Херцеговине. Конкурисало се и код надлежних министарстава за реконструкцију 

приступних стаза за Кадињачу. У предходној години су обележене и значајне 

годишњице из ужичког краја, а припремали су се и пројекти да би у 2021. години 

конкурисали на конкурсима код надлежних министарстава Републике Србије. 

Скупштина је са 45 гласа „за“ и 10 „уздржаних“ гласова  усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Народног музеја Ужице за 2020. годину. 

                                                                       VI 

 Зоран Стаматовић, директор Народног позоришта је образложио Извештаја о 

раду Народног позоришта Ужице за 2020. годину и истакао да је у протеклој години 

позориште било јако угрожено због немогућности да се играју позоришне представе. 

Истакао је да је Позориште у протеклој години обележило 75 година постојања и да је 

једно од позоришта ван Београда које је најнаграђиваније. Нада се да како материјал 

постоји о томе једног дана бити написана и књига. Обележава се и 25 година постојања 
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Фестивала „Без превода“, што је један од најзаначајнијих фестивала у Србији. Такође се 

радило и на енергетској ефикасности и реч је о највећој инвестицији после 60 година, и 

нада се да ће Позориште у току ове године добити и нови кров. Захвалио се 

Туристичкој организацији Златибор која их је примала у Културни центар, где је 

одигран значајан број представа. Поред Туристичке организације Златибора захвалио се 

и бившој градској већници Дуњи Ђенић, која је себе јако уложила да би се извршила 

адаптација Позоришта. Позориште и Библиотека представљају центар дешавања на 

Тргу и истакао да се нада да ће бити направљена галерија чиме би се направио један 

културни круг. Због короне промењен је израз Позоришта, па су коришћени 

електронски медији, којима су млади Ужичани доста вични. Истакао је да се нада да ће 

пошаст проћи и замолио све суграђане да се што пре вакцинишу како би се вратили 

нормалном животу и дружењу у Позоришту. 

Скупштина је са 44 гласа „за“ и 10 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Народног позоришта Ужице за 2020. годину. 

VII 

Душица Мурић, директорка Народне библиотеке у Ужицу детаљно је 

образложила Извештаја о раду Народне библиотеке Ужице за 2020. годину и истакла да 

је у предходној години реализован 27 књижевни конкурс Милутин Ускоковић, 42 по 

реду манифестација „Одзиви пауну“, изашао је „Међај“ посвећен Љубомиру Симовићу,  

објављена је књижевна биографија града и реиздање докторске дисертације Милана 

Кашанина о Белој цркви у Карану. У фебруару је реализована изложба минијатурних 

књига из фонда Народне библиотеке Србије, али и изложба посвећена познатим ђацима 

и професорима Ужичке гимназије. Одржане су књижевне вечери добитника Нинове 

награде Саше Илића, али и локалних аутора, а представљена је и књига Бунт и Синови 

Лојанице. Народна библиотека Ужице посебну пажњу посвећује деци и младима, а 8. 

марта је одржана и креативна радионица. Поводом Дечје недеље осам основних школа 

са територије града су организовале акцију у којој је учествовало 700 основаца, који су 

осликавали обележиваче за књиге на тему Подељена срећа је два пута већа. Народна 

библиотека је била партнер Књижевног фестивала, а извршен је и надзор над радом 15 

библиотека, а увећан је и књижевни фонд за 4497 књига. Прошле године Библиотека је 

имала 7.550 чланова и преко 47 хиљада посета.  

 

Скупштина је са 42 гласа „за“ и 6 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Ужице за 2020. годину.  

 

VIII 

Жељко Марковић, директор Историјског архива је детаљно образложио 

Извештај о раду Историјског архива за 2020. годину и истакао да је у току предходне 

године установа радила рестриктивно, али се рад није прекидао. Преузета је архивска 

грађа до 1990. године од општинске управе Ивањица. Говорећи о инвестиционим 

улагањима истакао је да је завршена климатизација радног простора, а урађена је и нова 

расвета у депоима Архива. Историјски архив је заједно са Архивом Републике Српске и 

Српском православном црквом објавио књигу о Петру Петровићу Његошу, објављена је 

и књига о Слободану Пенезићу Крцуну  и књига Сећања Срдана Новаковића, а изашао 
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је и 29. број редовног часописа Историјска баштина. Архив је прошле године 

одштампао и књигу Ваздухопловци.  

Скупштина је са 43 гласа „за“ и 9 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Историјског архива Ужице за 2020. годину. 

                                                            IX 

Јелена Васовић, директорка Градског културног центра у Ужицу је образложила 

Извештај о раду Градског културног центра Ужице за 2020. годину и истакла да су у 

протеклој години реализовани новогодишњи концерти, организовано је Бадње вече, 

Културно лето, промоција књига, концерт групе Дорћол и Николе Пејаковића Коље. 

Реализовано је 79 програма на којима је присуствовало 2.210 посетилаца. Реализовани 

су и концерти групе Кербер и Жељка Јоксимовића, а приређен је и наступ трубача 

Мирослава Гускића. Планирана 50. смотра рецитатора је отказана због епидемиолошке 

ситуације, а спроведен је Конкурс за суфинансирање музичких фестивала на територији 

града Ужица у оквиру кога је реализован Међународни дечји фестивал „Љубав наша је 

планета“ као и 19. Међународни блуз и рок фестивал. Због епидемиолошке ситуације 

отказан је концерт Младена Пецовића, као и планирана изложба у сарадњи са 

Историјским архивом и традиционална смотра у Равнима. Од напред наведених 79 

програма, 73 програма су финансирана из средстава установе. Број запослених је у току 

предходне године био у складу са Правилником и каталогом радних места. Установа је 

обележила свој десети рођендан, а у предходној години није било значајних 

инфраструктурних радова.  

Скупштина је са 40 гласова „за“ и 9 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Градског културног центра Ужице за 2020. годину. 

                  X 

Зоран Цветић, директор Градске галерије је образложио Извештај о раду Градске 

галерије за 2020. годину и истакао да се пред одборницима налази Извештај о раду 

Градске галерије који је Управни одбор усвојио 25. фебруара 2021. године. Извештај је 

урађен у складу са Законом и Статутом. Бројне изложбе нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације, али се од тих изложби није одустало. Ужичка публика је 

била у прилици да сагледа рад Славомира Стојановића Футра, а постављена је и 

изложба Горана Шпајка, уметника који живи на релацији Београд-Милано. 

Представљени су и радови младих уметника Катарине Трнавчевић, Ане Павловић и 

Милоша Гавриловића са циљем да се афирмишу млади уметници, а и да се целокупној 

популацији приближи уметност. У сарадњи са Српском академијом наука и уметности 

ужичка публика је имала прилику да се упозна са ретроспективом изложбе Александра 

Дерока. Такође, остварене су и две самосталне изложбе Јелене Терзић и и Магдалене 

Павловић. Из финансиског извештаја је истакао да се види да су приходи и расходи на 

истом нивоу. Од инфраструктурних радова навео је да су постојали радови на замени 

олука и радови на водоводној мрежи. 

Одборница Драгана Шиљак је истакла да је из Извештаја видела да је кровна 

конструкција на Градској галерији делимично замењена, али да је и даље у веома 

лошем стању и као таква представља опасност за околину, пролазнике и друге зграде. 

Сматра да је ово питање санације крова приоритетно и да се што пре мора санирати да 

не би дошло до незгоде у којој неко може и да настрада.  
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Скупштина је са 41 гласом „за“ и 7 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Градске галерије за 2020. годину. 

 

 

         XI 

Милена Вићевић, директорка Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању је образложила Извештај о раду за 2020. годину и истакла  да 

је Регинални центар своје активности реализовао у складу са насталом ситуацијом. 

Акредитовани семинари су реализовани online, али и друге активности за наставнике и 

активности у Научном клубу. У оквиру Парка науке постоје два нова експоната и то: 

стуб даљинар који је своје место нашао испред зграде Центра, за кога је показано 

велико интересовање како деце тако и одраслих и нумерички магнетни сто. У сарадњи 

са Техничком школом остварена је обука која се односила на дигитализацију школског 

процеса и активности, јер се увидело да је школама потребна помоћ. Центар је у 

предходној години добио и неколико признања која се односе на унапређење промоција 

науке, али и захвалницу од Центра за стручно усавршавање из Лесковца. Истакла је да 

постоји и позитивна оцена стручне јавности, која се односи на реализацију семинара. 

Скупштина је са 41 гласова „за“ и 9 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању за 2020. годину. 

                                                         XII 

Драгица Милосављевић, директорка Градског центра за услуге социјалне 

заштите је образложила Извештај о раду за 2020. годину и истакла да је основни циљ у 

2020. години био унапређење социјалне заштите, лиценцирање стручних радника и 

њихово усавршавање, али план није реализован у потпуности због пандемије. Поред 

три услуге које је обављао Центар у 2020. години је преузето још пет услуга. Услуга 

помоћ у кући за старије особе има капацитет 40 корисника, али је ова услуга у 2020. 

години имала 55 корисника од којих је осам одустало, девет корисника је преминуло и 

четири корисника су смештена у Установу социјалне заштите. Ову услугу пружају пет 

геронто домаћица које за пружање ове услуге поседују и одговарајући сертификат. 

Средства за пружање поменуте услуге обезбеђују се из буџета града Ужица. Услуга 

лични пратилац је у 2019-2020 години имала 30 корисника, а у 2021. години има 34 

корисника. Ова услуга има партиципацију. Дневни боравак за децу и младе се реализује 

у просторијама средњошколског дома, чији је капацитет 30 корисника, а ангажована су 

три стручна радника, један стручни сарадник, једна медицинска сестра и спремачица. 

Преузета је услуга Саветовалиште за породицу, која је у 2020.години бројала 275 

корисника, од чега је 193 корисника женског пола, а 15 лица је малолетно. Услуга 

становања за децу која се осамостаљују се налази у Севојну, а услугу персоналне 

асистенције обављају четири персонална асистента, од којих су три ангажована на 

четири сата, а један персонални асистент је ангажован на осам сати. Услуга помоћ у 

кући за децу са сметњама у развоју има капацитет за 20 корисника, а ову услугу 

обављају четири неговатељице.  

Одборница Драгана Шиљак је истакла да се у локалној заједници највећа пажња 

посвећује деци и да деца и треба да буду на првом месту. Сматра да на другом месту 

треба да буде брига о старијој полулацији и да је помоћ у кући од стране геронто 

домаћица добра услуга, али је крајње недовољна, јер је обухваћен мали број корисника. 

Сматра да услуга треба да се прошири и на сеоска подручја.  За велики број старих лица 

најбољи вид збрињавања је смештај у дому за старе. Пре 15 година Град је добио Дом 

за старе у Забучју чији је капацитет 80 места, али су ту углавном смештена избегла и 
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расељена лица. Након изградње тог дома, планирана је изградња нових објеката до чега 

није дошло. Предложила је да Скупштина размотри предлог и крене у изградњу нових 

објеката за смештај старих.  

Скупштина је са 44 гласа „за“ и 7 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

Одлуке о усвајању Извештаја о раду Градског центра за услуге социјалне заштите 

Ужице за 2020. годину. 

                                                XIII 

Данијела Ђорђевић Арсић, директорка Туристичке организације Ужице је 

детаљно образложила Извештај о раду за 2020. годину и истакла да је предходна година 

била једна од најтежих година за туризам. Истакла је да је у фебруару на Београдском 

сајму  потписан Протокол о сарадњи са Туристичком организацијом Новог Сада. 

Потпећка пећина и Коначиште „Град“ су због ситуације са пандемијом били потпуно 

затворени. У протеклој години није било страних посета, организованих посета 

агенција и екскурзија. Како се Коначиште град финансира из сопствених прихода, 

упркос ситуацији са пандемијом успели су да исфинансирају свих пет плата за два 

радника који су запослени као водичи и три радника која се запослена у Коначишту 

„Град“. Објаснила је да су 2020. годину завршили тако да нису имали неизмирених 

обавеза. Законом о туризму боравишна такса се не наплаћује у фиксном износу, већ 

регистрована домаћинства су прешла на паушално опорезивање и ову обавезу 

домаћинства су у обавези да измире до 1. јуна тако да се нада да ће приходи по 

наведеном основу бити добри. Све време ванредне ситуације имали су своје 

промотивне онлајн активности. Истакла је да су хотелијери почели са радом тек другом 

половином јуна, тако да су средства која су планирана за сајмове и конференције, 

преусмерена за помоћ хотелском сектору. Урађен је дизајн и штампа постера и 

билборда за Коначиште „Град“, Оморику, Мећавник и Златиборску ноћ. Започет је и 

пројекат обележавања пешачких стаза на Јеловој гори и урађени се путокази и инфо 

табле и нада се да ће стаза бити у функцији до месеца маја. Прошле године започет је 

пројекат Траговима маршала који се односи на споменик Другог светског рата, односно 

на футуристичке споменике. Пројекат је финансирала Европска унија у који је укључен 

и Музеј града Ужица, а туристичка рута ће повезивати значајне локалитете Другог 

светског рата, пре свега у Србији, али и у Босни и Херцеговини и Црној Гори, а поред 

Меморијалног комплекса Кадињача у пројекат су укључени и други локалитети. 

Одборник Аврам Илић је истакао да је приликом расправљања о Програму рада 

Туристичке организације истакао да је њихов буџет недовољан. Изнео је и пар замерки 

које се односе на финансирање других медија и сматра да би се кроз то финансирање 

могло више помоћи Туристичкој организацији да би боље промовисали туристичке 

локалитете.Истиче да Ужице није Врњачка бања, али да има доста значајних 

локалитета, где може да се оствари већи број посета него до сада. Сматра да је за тако 

нешто потребна и подршка медија и осврнуо се на предлог расподеле средстава 

медијима. 

Председник Скупштине је истакао да му је јасно да је одборник Илић сматра да 

је у наредном периоду треба издвојити већу суму новца за промоцију ужичког туризма, 

али да не може да му допусти коментарисање скоро спроведеног Конкурса за медије, 

обзиром да се тренуто расправља о Извештају Туристичке организације за предходну 

годину. 

Одборник Аврам Илић је истакао да су спроведеним Конкурсом више новчаних 

средстава добили медији који нису из Ужица и да самим тим по њему расподела 

средстава није добро урађена. Навео је да је по њему Меморијални комплекс Кадињача 

место страдања суграђана, да је то споменик палим борцима и да сматра да не треба да 

се велича маршал и црвена партија. 
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Скупштина је са 44 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 „уздржана“ гласа 

усвојила Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ужице 

за 2020. године. 

                XIV 

Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија је 

образложио Извештај о раду за 2020. годину и истакао да је предходна година била 

тешка за туризам и да су сви мислили да је у потпуности изгубљена, али је ипак стање 

на терену било нешто другачије. Наиме, домаћи туристи су силом прилика одморе 

проводили у Србији и да су по репрезентативном узорку који је рађен у 2020. години 

међу пет најпосећенијих локалитета у Србији били Тара и Златибор, а три 

најомиљенија локалитета су Тара, Увац и видиковац Бањска стена на Митровцу. Добро 

је да ће се туристи враћати у овај крај, а нада се да ће по препоруци долазити и нови. 

Истиче да је Туристичка организација наступала на Београдском сајму где је 

промовисано Неолитско насеље и бројни прилози из овог краја су емитовани на 

дневнику РТС-а. Израђена су и два пројекта од којих пројекат промоције Туристичке 

регије, при чему је акценат стављен на online промоцију због целокупне ситуације. 

Пројекат унапређења инфраструктуре започет је још 2019. године и реализован је на 

подручју 12 општина. У оквиру тог пројекта набављени су кајаци, а изграђено је и 

пристаниште код Велике бране, што је доста добро заживело. Истакао је и да је 

забележено 36% мањег броја ноћења у односу на 2019. годину. У току предходне 

године извршен је и пренос имовине на локалне самоуправе у складу са упутством 

Државне ревизорске институције, тако да су видиковац и кајаци пренесени на град 

Ужице.  

Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је истакао да је протекла 

година за туризам била доста тешка и да се није остварило све што се планирало, али да 

сматра да Ужице и поред свега има свој туристички потенцијал. Подсетио је на радове 

на средњовековној грађевини Николе Алтомановића у чију реконструкцију је уложено 

16 милиона динара, држава је уложила 35 милиона динара, а значај тврђаве је 

препознала и Амбасада САД-а која је за конверзацију Старог града уложила 8 милиона 

динара. Подсетио је да се предходних година доста уложило у асфалтирање зелене 

стазе до Стапарске бање, а и Неолитско насеље ускоро почиње са радом, тако да ће град 

Ужице имати озбиљну туристичку понуду. 

Скупштина је са 43 гласова „за“ и 8 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације регије Западна Србија за 

2020. годину. 

                XV 

            Зоран Милитаров, в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове и 

комуналну полицију je детаљно образложио Споразум о сарадњи у области смањења 

ризика од катастрофа и послова цивилне заштите градова и општина у сливу Западне 

Мораве и истакао да усвајање Споразума само један од корака. Наиме, све активности 

су започете после катастрофалних поплава 2014. и 2016. године, јер  је тада свима 

постало јасно да је једини начин да се одбранимо кроз вид удруживања. Правни основ 
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доношења Споразума је Закон о локалној самоуправи, који форсира удруживање више 

локалних самоуправа, а у конкретном случају укључено је 18 градова и општина који 

деле заједнички ризик у сливу Западне Мораве. Пројекат је подржало Министарство 

државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за јавне улагања. Циљ је размена 

искустава у области планирања и процене ризика, али и обука јединица цивилне 

заштите, а такође Град је у обавези да финансира заједничке службе. Град се налази на 

почетку слива и већ годинама се развија систем раног упозоравања од поплава и других 

непогода. Канцеларија за јавна улагања, али и потписници Споразума сматрају да је 

закључивање Споразума од веома важног значаја за све.  

Скупштина је са 50 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о усвајању 

Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја 

цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве. 

               XVI 

 Миодраг Петковић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о 

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града 

Ужица за 2020. годину и истакао да је по основу члана 92. Закона о буџетском систему 

наведена обавезност екстерне ревизије завршног рачуна, па да самим тим ревизији 

подлежу и завршни рачуни буџета локалних самоуправа. Ревизију врши Државана 

ревизорска институција или други квалификовани субјект. 

Скупштина је са 48 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о ангажовању 

ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ужица за 2020. 

годину. 

                      XVII 

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

правне послове је образложио Предлог одлуке о давању станова у јавној својини града 

Ужица у непрофитни закуп као вид стамбене подршке и истакао да је реч о једном о 

начина стамбене подршке који је предвиђен Законом о становању и одржавању зграда. 

Одлука се односи на утврђивање критеријума, као и регулисања поступка додељивања 

станова, али и одређивање надлежности Стамбене комисије, Скупштине, Градског већа 

и градоначелника. Наиме Градско веће образује стамбену комисију, коју чине 

председник и четири члана. Комисија доноси правилник о свом раду на првој седници, 

а техничке и административне послове обављаће Градска управа за урбанизам. Висину 

непрофитне закупнине утврђује Градско веће на предлог Градске управе за финансије. 

Право да поднесу захтев имају лица која немају стан, а имају пребивалиште на 

територији града Ужица дуже од три године. 

Скупштина је са 50 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о давању станова у 

јавној својини града Ужица у непрофитни закуп као вид стамбене подршке. 

 

       XVIII 

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

правне послове је образложио предлог Одлуке о  отуђењу непокретности у јавној 

својини Града путем прикупљања писмених понуда на локацији радна зона Л и касарни 

IV Пук Крчагово и истакао да постоје две парцеле у Севојну и две у Крчагову, чије су 

продаје раније објављиване, али није било заинтересованих лица. Сада су се појавили 

одређени инвеститори које те плацеве желе да купе ради изградње објеката који би 

доприносили запошљавању. Цену земљишта је одредила Пореска управа. 
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Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу 

непокретности у јавној својини града Ужица путем прикупљања писмених понуда на 

локацији радна зона Л и касарни IV Пук Крчагово. 

 

      XIX 

Председник Скупштине је образложио предлог Одлуке о приступању изради 

Плана развоја града Ужица за период од 2021-2028 године и подсетио одборнике да је 

на четвртој седници Скупштине донета Одлука о приступању изради плана развоја. 

Објаснио је да је Влада Републике Србије 2017. године усвојила Закон о планском 

систему и први пут на један систематичан начин  створила законску обавезу за све 

јединице локалне самоуправе да израђују планске стратешке документе. Суштина 

израде плана развоја локалне самоуправе јесте отварање једног веома широког дијалога 

између јавног сектора, цивилног друштва, приватног и корпоративног сектора. Нада се 

да ће се укључити што већи број људи како би се направио један добар план развоја. 

Истиче да је свет на прагу четврте индустријске револуције, и у дигиталном смислу 

ствари се доста брзо дешавају, што доводи до промена у целом свету. Четврта 

револуција доноси са собом и потенцијалну опасност и велики број изазова у 

климатском, демографском и еколошком смислу, тако да се приликом израде плана 

развоја сви показатељи морају узети у обзир и о свему водити рачуна. Након доношења 

Одлуке, Скупштина овлашћује градоначелницу да формира кординациони тим, након 

чега ће се формирати тематске групе у којима ће бити укључена целокупна стручна 

јавност. На крају је истакао да је реч о веома озбиљном процесу који од свих захтева да 

се мењају и то како локална власт, тако и грађани. 

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је истакла да ће се Стратегијом 

плана развоја за период од 2021-2028 године и бројним пројектима брже допринети 

развоју Града у свим областима. Приоритет је смањење загађења што ће се постићи 

изградњом обилазнице и измештањем транзитног саобраћаја из Града, као и изградњом 

котларнице на Међају, а у току су и припреме инсталације гасног генератора у Центру 

за мајку и дете и вртићу „Бамби“. Такође, наставља се и са мерама које се односе на 

породична домаћинстава и њиховог прикључка на гас. Град је ове године у сарадњи са 

Ужице гасом успео да смањи цену прикључка, тако да сада износи 450 еура, а постоји и 

могућност плаћања на рате. Један од пројеката који је предвиђен Планом развоја јесте 

изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Пожега, чиме ће још 

један веома значајан проблем бити решен. При крају године стиже и аутопут до 

Пожеге, али и повезивање Града са Босном и Херцеговином, чиме се ствара могућност 

да се отварају нове индустријске зоне и запошљавање људи. Од великог је значаја и 

аеродром Поникве у који ће се у првој фази уложити 300 милиона динара, а каснија 

улагања ће бити и већа. Радиће се и на развоју пољопривреде и туризма. Наставља се са 

радовима на реконструкцији Старог града, али и на другим локалитетима, што ће 

допринети и развоју туризма. У плану је изградња вртића на Царини и самим тим ће се 

смањити листа чекања деце на вртиће. Јако је битно и да ће се реконструисати Општа 

болница у Ужицу да би сви суграђани могли да добију здравствене услуге какве 

заслужују. На крају је истакла да се нада да ће Ужице постати место сусрета људи, 

идеја, култура, традиција и да ће постати регионални економски, универзитетски 

спортски и здравствени центар. 

Одборник Дејан Станковић се сложио са већином градоначелнициног говора, 

али сматра да треба неке смернице дати грађанима и шта они могу да очекују. Истиче 

да 21.век јесте век нових технологија и да су самим тим и очекивања велика поготово 

млађих људи. Како се јављају нове ствари мења се и свест код људи, али и настају 

одређени проблеми као што је проблем градског земљишта и како Град да препозна 
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вредност земљишта. Подржава рад Комисије, али се нада да ће постојати јавни увид у 

оно што се ради. Треба да се одреде приоритети и да се ради на томе да млади људи 

остају у Ужицу. Сматра да је најозбиљнији проблем Града проблем саобраћаја и 

паркирања и да га треба што пре решити. Истакао је да је веома битно да се одреде 

приоритети, јер сматра да се у истом тренутку не може радити на 15 до 20 пројеката. 

Председник Скупштине је истакао да ће консултација бити у свакој фази и да је 

драгоцено да сваки човек да свој допринос развоју Града, како би се дошло до најбољег 

могућег решења. Истакао је говорећи о земљишту да ће једна радна група бити 

посвећена грађевинарству, урбанизму и просторном планирању. Овим Планом ће моћи 

да се и конкурише за средстава код Владе Републике Србије. 

Одборник Радиша Марјановић је истакао да подржава Предлог одлуке и да се 

нада да ће се град Ужице вратити тамо где је некада био. Један од важних пројеката је 

аеродром Поникве  у чијим фазама развоја је имао прилике да учествује и да сматра да 

је добро што више није војни аеродром него цивилни, јер ће у том случају у њега бити 

улагања, што се не би десило да је остао војни аеродром. Један од пројеката за који се и 

сам залагао је куповина Касарне односно око 26 хектара земље на коме Град може да 

креира своју политику и план развоја. Истакао је један сегмент, који сматра да Планом 

развоја неће бити изостављен, а то је образовање деце на трогодишњим занимањима, 

јер је у 2019.години у школској години било уписано свега 10% од укупног броја 

ученика. На тај начин што је веома трагично мали број људи може да се бави 

непосредном производњом, јер све више фали мајстора. Истакао је да сматра да ће се 

на то ставити акценат, нарочито ако се има у виду да је Ужице имало најбољу школу 

ученика у привреди. Сматра да су управљање отпадним водама и мере енергетске 

ефикасности које се спроводе јако добре за Град. 

Одборник Александар Лазић је истакао да се у говору градоначелнице тачно 

видело шта су проблеми Града. Сматра да је највећи проблем не само града Ужица, 

него и целе Србије природни прираштај, односно већи је број преминулих него 

рођених, а да ће ситуација бити и гора због ситуације са пандемијом. Истиче да сви 

треба да буду свесни рата у коме се сви налазимо и да ће на пројектованом нивоу за 

десет година Град изгубити око 7.000 становника. Мора се пружити пуна подршка 

очувању живота, подршци материнству, деци и уопште рађању. Мора се радити на томе 

да Ужице буде место рођења и место опстанка студената. Подсетио је и да Војводина 

има један фантастичан програм где се напуштене куће реновирају и дају бесплатно на 

коришћење младим брачним паровима и подстиче се њихово запошљавање. 

Одборник Аврам Илић је истакао да се слаже са предходним одборником и да је 

питање наталитета, једно од најважнијих питања. Изградња обилазнице и завршетак 

аутопута су такође значајне за Град, али сматра да треба да постоји и стратегија развоја 

сеоских месних заједница. Истакао је и да није асфалтиран пут Торине-Метаљка у МЗ 

Каран и сматра да градоначелница треба да подржи изградњу пута, јер ту има и доста 

младих људи који ту оснивају своје породице и приватни бизнис. Здрава Србија ће 

подржати све оно што је од значаја како за град Ужице, тако и за Златиборски округ.  

Председник Скупштине је истакао да је у одговору на одборничко питање 

децидно образложено зашто су радови на изградњи пута Торине-Метаљка стопирани.  

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да с обзиром на положај Града велики 

број људи живи на стрмим странама и у јесен и зими велики број људи доживи падове 

и преломе, што их избаци из нормалног живота и по годину дана. Више пута је 

говорила да Граду фале рукохвати, а у стрмим улицама нема саобраћаја и мора се 

тражити начин како помоћи грађанима који живе на стрмим странама да се спусте до 

Града. Један од највећих проблема који ће ескалирати су мигранти који се стално 

виђају по Граду, а од грађана Мокре горе, Биоске и Кремана је добила информације да 
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они већ имају проблема са мигрантима. Како су затворени прихватни центри у 

Војводини стижу гласови да ће они бити смештени на Пониквама. Сматра да сви треба 

да буду јасни и децидни и да заузму становиште да граду Ужицу мигранти не требају. 

Истакла је да познаје доста мајки који имају троје деце, а немају посао и обично живе 

као подстанари. Сматра да би било добро када би такве мајке добиле националну 

пензију и да им се обезбеди кров над главом да не стрепе да ће бити избачене на улицу. 

На крају је замолила да се јавна имовина Града комплетно сабере, попише да се боље 

расподели да би и други могли живети од тога.  

Слободан Шиљковић, члан Градског већа је истакао да је један од проблема 

града Ужица проблем паркирања, али да постоје и одређени планови да би се овај 

проблем решио. На дневном нивоу кроз Град процилкулише око 27.000 аутомобила, а 

постоји и званичан податак Полицијске управе да ће се овај број из године у годину 

повећавати. Направљен је стратешки план са Канцеларијом за пројекте, који имају 

потребна искуства и за коју се нада да ће и фанансијски помоћи приликом градње 

гараже. Раде си и анализе стања, анализе доступности паркинг места, али и бројни 

послови у циљу унапређења паркиралишта града Ужица. Спровођењем јавне набавке 

фирма из Београда је добила рок од шест месеци да направи идејно решење паркирања 

у Ужицу. Планирана је изградња гараже која би била између аутобуске и железничке 

станице, која ће бити спратности 5+3 односно 5+4 и бројаће од 120 до 150 паркинг 

места зависно од спратности. Припреме су већ почеле и неколико пута су боравили у 

паркинг сервису у Београду, да би се видело како то у Београду функционише и како би 

видели искуства да би ово питање на прави начин решили.  

Одборница Радмила Смиљанић је истакла да се становници Града који живе у 

вишим крајевима не могу се увек довести кући и остављају аутомобиле на стрмим 

улицама као што су на пример улице Арсенија Чарнојевића, Жупана Брајана, 

Шумдијска и Ерска, на који начин се због тога у поменутим улицама загуши саобраћај. 

Сматра да се може изнаћи неко решење како би грађани могли да се паркирају на 

нешто већем простору. 

Скупштина је са 46 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о приступању 

изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028 године. 

 

Председник Скупштине је предложио, а у складу са договором са 

председницима одборничких група да се не иде на редовну паузу у 13,00 часова, већ да 

Скупштина настави са радом по дневном реду, док се не исцрпи дневни ред. 

Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 1 гласом „против“ усвојила предлог да се не 

иде на редовну паузу у 13,00 часова, већ да Скупштина настави са радом по дневном 

реду. 

      XX 

Слободан Грбић, члан Градског већа је детаљно образложио Предлог локалног 

акционог плана за запошљавање за 2021. годину и истакао да је усклађен са 

Националним планом за запошљавање. Овај план се реализује уз помоћ средстава 

Републике и локалне самоуправе. Планирана средства износе 17 милиона и 300 хиљада 

динара, од чега је Град определио 9 милиона, а са републичког нивоа су планирана 

средства у износу од 8 милиона и 300 хиљада динара. Акценат је посебно стављен на 

запошљавање особа са инвалидитетом, јер спадају у категорију теже запошљиве 

категорије становника, а биће ангажовања особа и на јавним радовима.  

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

плана запошљавања града Ужица за 2021.годину. 

 

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

правне послове изградњу је образложио Предлог одлуке о престанку заштите стабла 

Мечје леске-диволеске која се налази у Мајданској улици у Ужицу и истакао да су у 

току предходне године стручни сарадници Завода за заштиту изласком на терен 

утврдили да је стабло Мечје леске изгубило својства због којих је било заштићено. 

Завод је предложио да се донесе акт о престанку заштите стабла Мечје леске. 

Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о престанку заштите 

стабла мечје леске-диволеске која се налази у Мајданској улици у Ужицу. 

 

 XXII 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице и истакла да је реч о Одлуци која је донесена 

спровођењем активности из Локалног антикорупцијског плана. Нови чланови у Одлуци 

се односе највише на део постојања сукоба интереса. Све што Комисија буде радила 

приликом спровођења Конкурса за именовање директора биће обајвљено и доступно на 

сајту Града.  

Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице. 

 XXIII 

Слађана Станић, секретар Скупштине је образложила Предлог одлуке о 

расписивању јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градска топлана Ужице“, ЈП 

„Ужице развој“, ЈП „Стан“ и ЈП „Велики парк“ и истакла да директорима поменутих 

предузећа мандат истиче у октобру ове године, а да је Законом о јавним предузећима 

прописано да се поступак за именовање директора покреће шест месеци пре истека 

мандата на места на која су именовани, због чега се и предлаже покретање јавног 

конкурса.  

Скупштина је са 41 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор директора ЈКП „Градска топлана Ужице“. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор директора ЈП „Ужице развој“. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор директора ЈП „Стан“. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор директора ЈП „Велики парк“. 

 

XXIV 

Ратко Трмчић, члан Градског већа је детаљно образложио Предлог решења о 

именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању и истакао да се пред одборницима налази решење о именовању Милене 

Вићевић за директора Регионалног центра. Законом о јавним установама прописано је 

да директора установе именује и разрешава оснивач на период од четири године. 

Управни одбор Регионалног центра је расписао конкурс и достављена је само једна 

пријава Милене Вићевић. Управни одбор је предложио да се Милена Вићевић која 

испуњава све услове, именује за директора.  

Скупштина је са 37 гласова ''за'' и 7 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

решења о именовању директора Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању. 

XXV 
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Слађана Станић секретар Скупштине је образложила Предлог решења о 

образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Ужице и истакла да је Комисији која је до сада спроводила 

конкурсе истекао мандат, па је потребно именовати нову. Предложено је да председник 

Комисије буде Биљана Стеванетић, дипломирани правник, заменик Радмила Баћковић 

Шојић, дипломирани економиста, а Данка Антонијевић, Катарина Остојић и Бојана 

Нешић за чланове Комисије, јер испуњавају све прописане услове.  

Скупштина је са 40 гласова ''за'' и 6 „уздржаних“ гласова усвојила Предлог 

решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице. 

XXVI 
Иван Станисављевић, члан Градског већа је образложио Предлог решења о 

разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице и 

истакао да је господин Селаковић, досадашњи члан Надзорног одбора поднео оставку, 

јер је именован за државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, па је на његово место предложено да се именује Небојша Брзаковић. 

Скупштина је са 42 гласа ''за'' и 4 „уздржана“ гласа усвојила Предлог решења 

о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице 

XXVII 
Ратко Трмчић, члан Градског већа је образложио Предлог решења о разрешењу 

и именовању председника Надзорног одбора Народног позоришта Ужице и истакао да 

се Јелена Кузмановић разрешава функције председника, а да се предлаже именовање 

Тамаре Бајровић.  

Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 7 „уздржаних “ гласова усвојила Предлог 

решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Народног позоришта 

Ужице. 

XXVIII 
Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању једног члана Комисије за прописе. 

Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању два члана Комисије за друштвене делатности. 

Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању једног члана Комисије за пољопривреду. 

Скупштина је са 48 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника Комисије за представке и притужбе. 

XXIX 

Скупштина је са 40 гласова ''за'', 1 гласом „против“ и 6 „уздржаних“ гласова 

дала позитивно мишљења на обављање друге јавне функције. 

 

                                       ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

Одборница Радмила Смиљанић  је поставила следећа одборничка питања: 

1.Број становника града Ужица укључујући градске месне заједница, сеоске 

месне заједнице и градску општину Севојно са месечним примањима од 20.000-30.000 

динара, број становника који имају примања од 15.000-20.000 динара, број становника 

са месечним примањима од 10.000-15.000 динара, број становника са месечним 

примањима од 5.000-10.000 динара, број становника са месечним примањима до 

5.000,00 динара и број становника без месечних примања? 

2.Колико је оболелих од Ковида 19 са територије града Ужица након вакцине и 

ревакцине (навести посебно за сваку врсту вакцине)? 
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3.Колико је умрлих са територије града Ужица од Ковида 19 после вакцинације 

и ревакцинације (навести посебно за сваку врсту вакцине)? 

4.Да ли су здравствени радници који у граду врше пропаганду вакцинације 

против Ковида 19 спремни да сносе одговорност за евентуалне штетне и погубне 

ефекте вакцина на примаоце? 

5.  Колико има НВО на територији града Ужица, колико имају запослених, по 

ком плану и програму раде, ко је њихов оснивач, колики су њихови буџети са 

објашњењем како се финансирају и колико новца добијају из буџета Града? 

6. Из службе за катастар непокретности затражити податак о томе која се 

имовина води на ЈП „Стан“. 

7.Број домаћинстава којима је исечена струја због немогућности плаћања рачуна 

за струју у граду Ужицу укључујући градске, сеоске месне заједнице и градску 

Општину Севојно? 

8.Како се планира обезбедити безбедан живот на територији града Ужица и како 

одбранити имовину и животе породице и како се бранити  услед све већег броја 

миграната у Граду? 

9.Да ли је тачно да се велики број миграната планира населити на Пониквама и 

како грађани да се понашају када им се мигранти појаве пред кућом? 

Др Јелена Раковић Радивојевић је позвала све суграђане да се вакцинишу, јер је 

то једини начин да се сви врате нормалном животу. 

Одборник Радиша Марјановић је подржао градоначелницу да сви треба да се 

вакцинишу и истакао да је његово искуство са вакцином врло позитивно. Питао је 

везано за Правилник за спровођење мера енергетске ефикасности зашто се по основу 

члана 3. став 1. тачка 5. не прихватају трошкови набавке, материјала и опреме који 

настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 

субвенцију енергетске ефикасности? Сматра да тако постављени критеријуми нису 

добри и да су дискриминаторски, јер не могу сви грађани да учествују на Конкурсу. 

Нада Јовичић, члан Градског већа је истакла да је на Правилник за 

суфинансирање пројекта енергетске ефикасности сагласност дало Министарство за 

заштиту животне средине. Објаснила је да поменути члан од почетка стоји у 

Правилнику и да он није новина. У Правилнику је одређен систем бодовања и Комисија 

неће признати трошкове за радове који су одрађени раније. Разлог за то је што су 

радови можда урађени и пре неколико година, а Комисија то не може да зна нити у тако 

нешто има увид. Увид се једино има у тренутно стање и у оно што ће се финансирати, а 

не у оно што је одрађено.  

Одборник Аврам Илић је поставио једно одборничко питање: 

1.Када се планира да се продужи аутобуска линија до обилазнице у Котроману у 

месној заједници Мокра гора, како би и мештани удаљених засеока  могли да користе 

приградски превоз? 

Владимир Сиђелић, члан Градског већа је истако да се ушло у процедуру 

сређивања окретнице, јер је постојећа окретница небезбедна, па је дат налог да се 

прошири. За нешто више од месец дана треба да се направи нови план превоза и тада  

ће аутобуси имати маршуту до границе. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

Слађана Станић             Бранислав Митровић 
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________________________        __________________________ 


