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ЗАПИСНИК
СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 11. фебруара 2022. године у Народном позоришту у Ужицу
са почетком у 10,00 часова.
Седницом је председавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и
констатовао да седници присуствује 50 одборника и да постоји кворум за рад и
пуноважно одлучивање.
Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Љиљана
Кузмановић, Душица Васић, Марија Благојевић, Драган Катић, Дејан Јовановић, Бојана
Гудурић, Драган Миливојевић.
Седници нису присуствовали одборници: Марија Благојевић, Радомир Бојовић,
Душица Васић, Маја Вермезовић, Милован Веснић, Стефан Грујић, Бојана Гудурић,
Дејан Јовановић, Драган Катић, Михаило Крстић, Љиљана Кузмановић, Драган
Миливојевић, Драган Миливојевић и Тијана Томашевић.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић
Радивојевић, заменик градоначелнице 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 истакао да су уз позив за седницу достављени и
Записници са 12. и 13.седнице Скупштине града.
Записник са 13.седнице Скупштине града је усвојен са 39 гласова „за“.
Записник са 14.седнице Скупштине града је усвојен са 40 гласова „за“.
Председник Скупштине је предложио допуну дневног реда и то:

да се као 23. тачка дневног реда разматра
ГРАД УЖИЦЕ
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА
2021. ГОДИНУ.
да се као 24. тачка дневног реда разматра
ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ НАТАШИ ВУКАШИНОВИЋ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ
ФУНКЦИЈЕ.
Истакао је да је Наташа Вукашиновић предложена за заменика секретара
Изборне комисије и предложио да се ова тачка уврсти у дневни ред, јер је њено
доношење условљено усвајањем тачке о именовању Изборне комисије.
Одборник Владан Виријевић, поводом предлога за допуну дневног реда,
сугерисао је да је неопходно да се материјал за седницу доставља благовремено, како
би одборници имали довољно времена да се упознају са материјалом и о истом могли
да дискутују. Замолио је председника Скупштине да се убудуће на време припрема и
доставља материјал, а уколико то није могуће да се исти одложи за неку од наредних
седница.
Одборник Драгослав Поњавић, предложио је допуну дневног реда и то да се за
одређену категорију грађана уведу социјалне карте. Истакао је да су пензије веома
мале, да су пољопривредне пензије око 13 хиљада динара, од чега не може да се
преживи. Навео је да већина грађана има примања испод минималног Републичког
просека и да не види разлог зашто се избегава увођење социјалних карата.
Одборница Слађана Станковић, предложила је допуну дневног реда, да се
пољопривредним произвођачима доделе субвенције од града. Сматра да грађани са села
и пољопривредни произвођачи нису довољно информисани о условима и начину
остваривања права на субвенције. Позвала је већника задуженог за пољопривреду да
јавно изнесе услове и омогући свима пољопривредну субвенцију а не само
пољопривредницима из владајуће коалиције.
Скупштина је са 41 гласом''за'' усвојила предлог да се као 23. тачка дневног
реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ.
Скупштина је са 41 гласом''за'' усвојила предлог да се као 24. тачка дневног
реда разматра ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ НАТАШИ ВУКАШИНОВИЋ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ
ФУНКЦИЈЕ.
Председник Скупштине, истакао је да се о предлогу одборника Владана
Виријевића не може гласати, да је исти разумео као сугестију и напоменуо да се на
састану представника одборничких група причало о тој теми али да представник
његове одборничке групе из оправданих разлога није био присутан. Везано за
социјалне карте напоменуо је да иста није у надлежности Града већ Републике. Што се
тиче предлога одборнице Слађане Станковић, прдложио је да се за следећу седницу
Скупштине припреми потпуна информација, као и то да ће већник Кузмановић
појаснити и дати све информације.
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Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 1 гласом „против“ усвојила дневни ред у
целини.
ДНЕВНИ РЕД
1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ДOНOШEЊУ ПЛAНA ДEТAЉНE РEГУЛAЦИJE
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ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
НАРОДНОГ
МУЗЕЈА
УЖИЦЕ
ЗА
2022.ГОДИНУ
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА
2022.ГОДИНУ
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА
2022.ГОДИНУ
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА
2022.ГОДИНУ
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ
ЗА 2022.ГОДИНУ
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ
ГАЛЕРИЈЕ
УЖИЦЕ
ЗА
2022.ГОДИНУ
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
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ЗА 2022.ГОДИНУ
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ГРАДСКОГ
ЦЕНТРА
ЗА
УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
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17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦЕ ЗА 2022 И 2023.ГОДИНУ
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ
НАЗИВА ГРАДА УЖИЦА У ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ УГОСТИТЕЉСКЕ
РАДЊЕ У ЗЕМУНУ
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
УЖИЦА
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА УЖИЦЕ
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
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23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА
ЗА 2021. ГОДИНУ.
24. ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА
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ФУНКЦИЈЕ.

I
Милан Пејић, представник обрађивача плана, истакао је да се ради о плану
детаљне регулације, стамбено-туристичког комплекса „Калуђерске баре-југ“ Кремна,
Ужице који се нлази на катастарској општини Кремна, на територији града Ужица.
Везано за саму процедуру израде плана рекао је да је израда плана започета на основу
Скупштинске одлуке, да је урађен материјал за јавни увид који је трајао 15 дана. Потом
су прибављени сви неопходни услови од надлежних органа и Комисија за планове
града Ужица донела је закључак, којим је упутила план на даљу процедуру. Навео је
даље да је урађен нацрт плана који је био изложен на јавном увиду 30 дана. Истакао је
да је план урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, подзаконским актима,
као и да је плански основ Просторни план града Ужица из 2010 године, али и основни
плански основ је просторни план подручја посебне намене парка природе „ШарганМокра Гора“, који је Влада усвојила уредбом. Напоменуо је да су планом обухваћене
две катастарске парцеле и да површина обухвата око 3,5 хектара са путем, фронт
парцеле је око 100 метара и налази се оо 1,5 километара од Калуђерских бара према
Пониквама са десне стране. Планом је дефинисан путни правац, по просторном плану
града Ужица, као путни правац који повезује Јелову Гору, Кадињачу, Буганову бару,
Поникве, Калуђерске баре, као туристички центар, а затим се продужава ка Митровцу,
Заовинама . Напоменуо је да постоји могућност повезивања две општине преко
Секулића, Награмка, Змајевца, Вукићевца до Мокре Горе. Навео је да је то туристички
пут и ако по категоизацији путева туристички пут не постоји, али се на њему налазе
туристички центри. Пут је поприлично узак, али је рађена експропријација и тај путни
појас је широк око 300, 400 метара, док је Град асфалтирао један део путног правца и
њиме пролази водоводна мрежа чиме се стичу услови за прикључење на водовод и
канализацију. Истакао је везано за услове електродистрибуције да ће се правити
трансформаторска станица 2 пута 1000 кило волт ампера у грађевинском и у
електромонтажном смислу. Инвеститор ће бити у обавези да опреми комунално ту
локацију изградњом биоротора као савременог начина пречишћавања отпадних вода.
Навео је да је решење започето као урбанистички пројекат са параметрима максималне
изграђености око 40%, ограничена је спратност на приземље спрат и два поткровља, са
разруђеним габаритом и објектима павиљонског типа. Напоменуо је да се ради о плану
детаљне регулације који нема обавезу да садржи идејно решење, али да ће се кроз даљу
разраду прибавити сви неопходни услови, јер Србија воде дају услове на генералне
планове а потез се шири у трећој зони заштите акумулације Врутци, па ће се сагледати
утицај воде на објекте и утицај објеката на воде и вршиће се процена утицаја на
животну средину.
Одборник Александар Вучићевић, изнео је чињеницу да је надлежна Градска
управа прописала услове за формирање грађевинске парцеле за простор нове изградње
и предвиђено је да за парцеле постоје нормативи, минимално 80 квадрата по једном
лежају, што значи да је за етно селонеопходно купити 1 хектар, за хотел 30 ари, а за
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апартмански блок 20 ари. Поставио је питање с обзиром да је планирано привремено
решење пречишћавање отпадних вода у сливу реке Пилице, до када ће то решење да
траје? Поставио је и питање да ли постоји сагласност суседне општине Бајина Башта,
када она исту није могла ни дати јер се налази у в. д. Стању?
Одборник Дејан Крчевинац, изнео је да није најбоље разумео представника
обрађивача плана, сматра да град нема ни потребне стазе за шетњу и да је овај план
само основ за градњу у Парку природе. Везано за спратност будућих објеката истакао је
да се по његовом мишљењу не исплати таква изградња па да ће се бесправно градити
објекти веће спратности.
Милан Пејић, представник обрађивача, захвалио се на питањима и појаснио да је
Комисија за планове три ута гледала план, да су добијени услови од водовода Бајина
Башта и да се не ради о Националном парку већ се граничи са њим. Навео је да је
општина Бајина Башта добила средства за изградњу постројења отпадних вода и да ће и
део ужичка коса односно креманска коса бити прикључени на то постројење.
Помоћник градоначелнице, Предраг Гавовић, истакао је да је план урађен у
складу са Законом и да ће у план генералне регулације Калуђерске Баре који обухвата
око 300 хектара бити имплементиран и предмени план и да ће у њега бити укључена
целокупна инфраструктура отпадних вода. Напоменуо је да Град има веома добру
сарадњу са општином Бајина Башта без обзира на њен статус и да ће у будућности бити
закључен спразум о сарадњи. Замолио је све да се укључе у израду планова јер сви
подједнако треба да учествују и буду укључени.
Одборник Александар Вучићевић, осврнуо се на излагање претходника и рекао
да је веома битно да гарђани знају да општина Бајина Башта док је у в.д. статусу нема
право одлучивања и поздравио представника обрађивача плана истакавши да сматра да
је веома добро то што ће будући инвеститори морати прво да реше проблем отпадних
вода па тек након добијања дозвола да граде објекте.
Одборник Дејан Крчевинац, истакао је да би било потребно да за неку наредну
седницу Скупштине неко прикаже пројекат за пречишћавање отпадних вода, како би се
упознали колики је то објекат, на којој површини се налази, јер је потребно да проток
буде 6 до 7 пута већи него што је сада. Сматра да ће инвестиција пречишћавања
отпадних вода коштати инвеститора као и сама инвестиција у објекат.
Милан Пејић, представник обрађивача, навео је да ће сва спорна питања бити
решена планом детаљне регулације Калуђерске баре , али да је и он сам присталица
руралног туризма. Истакао је да сматра да је неопходан високоорганизовани туизам,
како би се довели гости и да ће таквих садржаја бити све више на подручју Кремана и
Мокре Горе, али кроз контролисане услове и легалне процедуре.
Скупштина је са 41 гласом ''за'' усвојила предлог oдлуке o дoнoшeњу плaнa
дeтaљнe рeгулaциje стaмбeнo туристички кoмплeкс „Кaлуђeрскe бaрe-jуг“ Крeмнa,
Ужицe
II
Градски већник Срђан Недељковић, навео је да је Информација о степену
усклађености обавезан документ по Закону о јавним предузећима који се доставља
квартално 4 пута годишње и након усвајања на Скупштини доставља се Министарству
привреде. Истакао је да су надзорни одбори 8 јавних предузећа усвојили кварталне
извештаје о степену усклађености плнираних и реализованих активности у оквиру
плана и програма пословања и у законском року исте доставили Градској управи за
инфраструктуру и развој. Напоменуо је да су два предузећа искзала губитак а то су
јавно комунално предузеће „Дубоко“ и јавно предузеће „Велики Парк“.
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Одборник Радиша Маријановић, осврнуо се на излагање одборника Виријевића
са почетка седнице и истакао да је Скупштина законом обавезна да се бави
информацијом о степену усклађености а да је већ усвојила програме пословања јавних
предузећа. Напоменуо је да се већ раније јављао проблем са Законом о јавним
предузећима и око оснивања ЈКП „Дубоко“ и именовања надзорног одбора. Навео је да
предузећа нису могла пре првог фебруара доставити материјал Градској управи, јер је
неопходно усвојии попис да би се
утврдили приходи и расходи. Навео је да је
неопходно да неки будући посланици Народне Скупштине утичу на промену Закона
јавним предузећима. Изнео је свој лични став и изјаснио се да га радује финансијски
резултат јавног комуналног предузећа „Нискоградња“ имајући у виду да је добит
неколико пута већа у односу на планирану, док је и јавно комунално предузеће
„Дубоко“ реално проценило и плански ушло у губитак. Везано за ЈП „Велики парк“
Ужице, сматра да не може да се из извештаја види шта се догоило са губитком и да ће
се јасно видети из коначног извештаја о пословању.
Одборник, Александар Вучићевић, истакао је да његова одборничка група не
може гласати за Информацију, јер од укупно 8 јавних предузећа 2 послују са губитком.
Навео је и да је ЈП „Водовод“ у 2021 години остварило добит од 3 милиона динара,
док је у 2020. Години пословало са губитком од 25 милиона динара. Даље је навео да је
ЈП „Велики парк“ из буџета града дбило средства у износу од 90 милиона динара и у
задњем кварталу је одобрено још 1 милион. У извештају се наводи да предузеће није
могло да смањи трошкове мазута, електричне енергије, да је Градски базен привремено
затворен у периоду од јануара 2021. године до априла 2021. године, али су запослени
спасиоци примали накнаду у износу од 100% као и накнаду за превоз, па је позвао
директора ЈП „Велики парк“ да образложи извештај.
Директор ЈП „Велики парк“ , Бранко Богићевић, осврнуо се на излагање претходника и
навео да се пред одборницима налази последњи квартал из кога се може видети да је
предузеће пословало са губитком у износу од нешто више од 4 милиона динара. Навео
је да је од града тражено 5 милиона динара, али да је град финасирао предузеће са
једним милионом. Истакао је да предузеће није могло да усклади трошкове са
приходима, да су залихе мазута потрошене и да је било неопходно набавити још једну
цистерну мазута, као и то да су спортски објекти укључујући и базен морали бити
одржавани. Навео је да је остварено 72% прихода, али и да трошкови за запослене у
износу од 100% укључују плаћена одсуства , смањене плате и неплаћена одсутва.
Одборник, Драгослав Поњавић, нагласио је да жели да искористи присуство
директора ЈКП „Водовод“ и истакао да је неопходно да се замени водоводна мрежа, тј
да се замене азбестне цеви чија је употреба 2015 године у Републици Србији забрањена
јер уколико та цев пукне испушта канцерогене материје.
Директор ЈКп „Водовод“ Душко Љујић, навео је да у ужички водовод након
забране употребе азбестних цеви ни једна цев није уграђена, све су цеви уграђене много
раније. Напоменуо је да свака цев има свој биофилм , који спречава продирање азбеста
у воду, јер азбест не може из цеви доћи до славине у воду већ мора бити директно
убачен.
Одборница Слађана Станковић, везано за пословање ЈКП „Нискоградња“
Ужице, истакла је да и поред позитивног финансијског пословања то предузеће не
послује најбоље из разлога што се лоше одржавају путеви и улице у надлежности тог
предузећа. Навела је да је да су путни праваци Ужице –Дрежник и Терзије –Чаковина у
јако лошем стању и након санације па је поставила питање руководству да ли
неопходно да мештани буду припадници одређене партије да би оставрили право на
санацију својих путних праваца?
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Одборник, Александар Вучићевић, обратио се директору ЈП „Велики парк“ да не
жели да економски анализира пословање тог предузећа и поставио питање директору
ЈКП „Водовод“ како мисли да покрије губитак од 25 милиона динара из 2020. године?
Директорка ЈКП „Нискоградња“ , Снежана Милутиновић, нагласила је да ЈКП
„Нискоградња“ никога на терену није условљавала да буде припадник било које
политичке партије. Што се тиче квалитета изведених радова, нагласила је да се изводе
различите врсте радова, санације, крпљење ударних рупа, одржавање улица, што није
исто као и целокупна реконструкција. Истакла је да се приликом санације и одржавања
услед леда и других фактора јављају нове ударне рупе.
Градски већник, Владимир Синђелић, истакао је да су грађани у последњих 6-7
година похвално причали о ЈКП „Нискоградња“ и када се ради о ургентном одржавању
тада није лошији квалитет радова већ то није исто што и целокупна реконструкција.
Навео је да како грађани тако и мештани сеоских месних заједница имају иста права без
обзира на политичку припадност и да се путеви реконструишу и одржавају у складу са
планом и програмом месних заједница.
Одборница Слађана Станковић, осврнула се на излагање већника и нагласила да
је стање на терену заиста другачије, да би мештани из њеног краја квалитетније
урадили санацију рупа. Напоменула је да је услед падавина зимско чишћење путева
било нередовно и да деца нису имала превоз до школе јер су путеви били непроходни.
Навела је да су у зимском периоду мештани и по 50 позива дневно упућивали ЈКП
„Нискоградња“ али да путеви нису били очишћени. За крај је истакла да су то
дугорочни проблеми, који се морају решавати трајно а не само у предизборној и
изборној години.
Градски већник, Владимир Синђелић, навео је да излагања одборнице нису
тачна, јер су се путеви и улице у зимском периоду одрћавали по налогу ЈП „Ужице
развој“ , па самим тим је то предузеће имало дежурну службу којој су се пријављивали
захтеви за чишћење. Напоменуо је да постоје приоритети првог другог и трећег реда и
да се снег чистио по приоритетима, као и то да ни једна улица није остала неочишћена.
Истакао је да су службе радиле пуним капацитето као и то да су мештанима дељени
раоници и нафта за чишћење.
Директорка ЈКП „Нискоградња“ , Снежана Милутиновић, везано за проблем
чишћења снега истакла је да се радници ЈКП „Нискоградња“ на терену сусрећу са
бројним проблемима и да од паркираних аутомобила није могуће проћи градским
улицама. Навела је да се прилоком чишћења предузеће држи плана и програма и да се
морају поштовати приоритети.
Одборник, Драгослав Поњавић, обратио се директору ЈКП „Водовод“ и истакао
да сматра да су азбестне цеви веома опасне, као то да мештани Кремана желе да добију
инфорацију колико је коштао водовод у Кремнима.
Председник Скупштине, објаснио је да је тренутно на дневном реду
информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град
Ужице, за период од 01.01. до 31.12.2021. године и да дозвољава одборницима да
постављају питања директорима, али да се држе дневног реда.
Директор ЈКП „Водовод“ Душко Љујић, одговорио је да водовод Кремна није у
надлежности тог предузећа . Везано за губитак навео је да је предузеће са мо 2016, 2021
и 2022 године остварило добит, ранијих година је пословало са губитком али не због
лошег пословања већ због високе цене воде и оперативних трошкова. Нагласио је да се
губитак покривао на терет капитала и када је то могуће од остварених прихода.
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Одборник Аврам Илић, навео је да његова одборничка група не може подржати
информацију јер су два предузећа пословала са губитком, као и то да се то годинама
уназад понавља да јкп „Дубоко“ из године у годину иде у минус а да се по том питању
не налази решење. Везано за путеве сматра да је неопходно да се грађанима под
једнаким условима омогући изградња и реконструкција путева, а не да неки грађани
морају да улажу сопствена средства док други не. Истакао је да је у периоду када нема
падавина неопходно уклонити вишак ризле са путева.
Заменик градоначелнице Драгољуб Стојадиновић, навео је да разуме одборнике
када се позивају на изборе али је нагласио да је непримерено износити наводе да су
грађани условљени да буду припадници политичке партије. Истакао је да се никада
више путева није изградило , да се све ради јавно и транспарентно и замолио присутне
да са говорнице износе само оне ствари које су битне за грађане Ужица.
Скупштина је са 41 гласом ''за'' 7 гласова „против“ усвојила Информацију о
степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се
примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице, за период од
01.01. до 31.12.2021. године
III
Директорка Народног музеја, Славица Стефановић, образлажући програм навела
је да је исти ураћен у складу са Законом о заштити културних активности, да су њиме
предвиђене бројне програмске активности, радионице, промоције. Истакла је да је
територијална надлежност коју музеј покрива проширена на Прибој и Пријепоље, па
Народни музеј Ужице покрива 10 општина Златиборског округа и град Ужице. Као
важне активности истакла је изложбе и навела да ће Народни музеј конкурисати код
надлежног министарства за пројекте енергетске санације, музејског наслеђа, издавачке
делатности и за бројне друге пројекте. Навела је да ће у току 2022 године конкурисати
важним пројектом а то је конверзације црквене књиге из 16. века, Јеванђеља из
Мркшине цркве. Навела је да се у сарадњи са градским руководством ради на
реализацији пројекта музејског депоа , као и то да је извршена санација објекта 2
Народног музеја, а да ће се конкурисати и за субвенцију енергетске ефикасности како
би била замењена столарија и на другој згради. Навела је низ значајних јубилеја у 2022
години као што је 50 година од изласка првог броја Ужичког зборника, 30 година
Јокановића куће, старе Градске куће с краја 19. века и 10 година завичајног музеја у
Новој Вароши. Истакла је и значајан пројекат дигитализације , а то је пројекат
дигиталног културног водича за меморијале ослободилачких ратова Краљевине Србије
од 1912-1918 века. За крај излагања навела је да се припрема 67. међународни сајам
књига.
Одборник Александар Вучићевић, поставио је питање везано за план какви су
стали приходи из општине Нова Варош, наведени у плану? Истакао је у планунису
планирани приходи од улазница на хидроцентралу, па је поставио питање да ли се
планира реконструкција исте имајући у виду да је са електропривредом Србије 2019
године потписан протокол о сарадњи.
Одборник Радиша Маријановић, честитао је директорци на примљеној Вуковој
награди, и сматра да је то признање како лично тако и колективно за град, као и орден
који јој је доделио председник Републике. Поменуо је и остале установе културе града
Ужица и истакао да би град требао да дође до фототипског издања Каранског
јеванђеља, што је озбиљан пројекат како за музеј тако и Народну библиотеку. За крај је
навео да ће његова одборничка група подржати програме свих установа.
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Директорка Народног музеја, Славица Стефановић истакла је да Народни музеј
и завичајно одељење имају веома добру сарадњу и да се у Новој Вароши налази веома
битна поставка из 2018 године , која је отворена поводм стогодишњице рођења Петра
Бојовића. Објаснила је да се у Новој Вароши налази један запослени етнолог и
финансира се из буџета општине Нова Варош, док су приходи од улазница и продатих
публикација. Везано за хидроцентарлу истакла је да су посете још увек забрањене.
Скупштина је са 41 гласом ''за'' и 2 „уздржана“ гласа усвојила Предлог
решења о давању сагласности на годишњи програм пословања Народног музеја Ужице
за 2022.годину
IV
Директор Народног позоришта, Зоран Стаматовић, истакао је да се пред
одборницима налази план усклађен са буџетским могућностима Града. Навео је да је
урађен мали број представа, два фестивала, од којих је један Југословенски позоришни
фестивал а други ревије представа за децу.
Одборница Драгана Шиљак, навела је да је предвиђени буџет од 4 милиона и
хиљаду динара веома мали износ и да у средства опредељена за постизање енергетске
ефикасности не улази и санација кровне конструкције. Навела је да нису одобрена
средства за реконструкцију грејног система , за капитално одржавање и да је веома
важно издвојити више средстава за установу културе Народно позориште.
Одборник Неђо Јовановћ, истакао је да је заиста неопходно издвојити више
средстава за једну такву установу и изразио захвалност и подршку Народном
позоришту за пословање у веома тешким финансијским и условима пандемије. Навео
је да ће његова одборничка група подржати план и програм установе Народно
позориште.
Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Народног позоришта Ужице за
2022.годину
V
Директорка Народне библиотеке Ужице, образложила је план и програм и
истакла да су планиране бојне активности , набавка обрада чување и давање на
коришћење књига, листова часописа и друге грађе. Истакла је да је планирана набавка
око 5 хиљада књига и за ову намену су одвојена средства из буџета града од 1 милион и
99 хиљада динара.Истакла је да је планирано око 8 хиљда корисника у свим одељењима
и око 80 хиљада посета, да библотека изда око 220 хиљада јединица библиотечке грађе
и увођење старе и ретке књиге са подручја Златиборског округа, као и наставак
дигитализације библиотечке грађе. Подсетила је да је прошле године издата докторска
дисертација Милана Кашанина о Белој цркви Каранској из 1928 године, а у Белој цркви
Каранској пронађено је преко 20 старих књига штампаних пре 1867 године, које су
уведене у регистар културних добара.Планирана је реализација традиционалне
манифестације књижевни конкурс Милутин Ускоковић, одзиви пауну, ликовни
конкурс. Навела је да је за април месец планирана изложба о Милораду Павићу
библиотеке града Беогрда, као и то да су у плану бројне књижевне вечери, књижевно
вече о Маги Мгазиновић када ће се обележити 140 година од њеног рођења. Затим
промоција Миљенка Верговића, Милосава Тешића, традиционално промоција
добитника Нинове награде. Нагласила је да је то ове године Милена Марковић и
бројне активности за децу и младе попут креативних радионица, разних
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информатичких обука које су планиране не само у библиотеци Ужице, већ и у огранку
у Севојну Везано за реконструкциј зграде библиотеке нагласила је да је потребна
замена дотрајале столарије која датира од још из шездесетих година прошлог века.
Фасада преставља опасност и за пролазнике али и за запослене а такође потребно је
решити и власничке односе унутар зграде библиотеке. Оно што је још недостатак
планирано је уз неки пројекат можда увођење видео надзора јер се дешавају често
инциденти испред зграде библиотеке, као и систем за дојаву пожара. Библиотека ће
наставити пројекте Библиотека за све. Достављање књига удаљеним сеоским
подручјима Кремнима, Мокрој Гори, Биосци итд, наставак пројекта библиотерапија
коју сунфинансира град Ужице, библиотерапија у Дому за старе на Забучју. И још је
напоменула да је библиотека матична библиотека за све библиотеке у Златиборском
округу било да су то јавне, школске, специјалне којих је на крају 2021.године било 84.
За крај је истакла да ће и у наредном периоду наставити да кординира, усавршава и
прати њихов рад.
Одборница Драгана Шиљак, истакла је да је Народна библиотека треба да набави 7,5
хиљада књига годишње. Финансијским планом за 2022.годину из буџета града
предвиђен је износ од 1 милион и 99 хиљада динара што је недовољно за испуњење
захтева стандарда. Други проблем представља дотрајала фасада. Ранијих година је на
згради библиотеке вршена реконструкција крова али није урађена фасада која отпада и
преставља потенцијалну опасност за пролазнике. Указала је на значај културе и
образовања и на вредност улагања и одржавања Народне библиотеке.
Миодраг Петковић, члан Градског већа истакао је чињениццу да је Ужице град који
предњачи када је издвајање за културу у питању и то издвајање из укупног буџета је у
износа од 7%. Наравно та укупна издвајања из градског буџета за културу
подразумевају и финансирање људи који раде у установама Такође, један део тих
улагања је и за пројекте који се реализују у установама културе, а трећи део јесте,
инвестициона улагања везана за реконструкцију зграда и објеката установа. За крај је
истакао да је чињеница да последњих година држава улаже значајна средства и та
улагања никада нису била већа.
Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Народне библиотеке
Ужице за
2022.годину.
VI
Директор Историјског архива Жељко Марковић, објаснио је да је ступањем на снагу
новог Закона о архивској грађи и делатности чиме је значајно проширена надлежност
Историјског архива , па
та установа сада прати 5 хиљада регистратура на
терену.Планирана су нових 5 издања редовног часописа Историјска баштина, доктора
Срећка Стопића.Навео је да је следећа књига коју ће издати Историјски архив књига од
Василија Стефановића, прерађено издање на савременом књижевном језику, уз чију
промоцију ће Данило Томић приредити гуслање.Истакао је добру сарадњу са
Босанским архивом, који прерађује рукопис који се односи на Ужице. Навео је да се по
први пут објављује грсђа која има укупно око 600, 700 докумената, али да су
прерађивачи захтевали хонораре, па је установа конкурисала код турске развојне
агенције „ТИКА“, која би требало да обезбеди средства за хонораре. Подсетио је да је
установа у поступку прерађивања грађе за наредни период о Турској тврђави ,
непокривени период живота града Ужица. Посебно је истакао да ће Архив објавити
књигу од Дејана Ђерића „Дужина заклетве“, у којој је попис свих страдалих у
југословенској војсци од 41 до 51 године. Истакао је да ће се у априлу месецу одржати
изложба Архива Босне и Херцеговине, поводом дана архива, са посебним освртом на
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сарајевски атентат и Гаврила Принципа. За крај је истакао да се планира набавка бук
скенера, , који отвара могућност да у дигиталном облику установа има све матичне
књиге које се чувају у архиву , као и пружање услуга трећим лицима.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Историјског архива Ужице за 2022.годину
VII
Директор Градског културног центра , Филип Баралић, истакао је поводом плана да
установа планира да одржи велики број културних манифестација и догађаја који се
финансирају из буџета Града. Због великог броја догађаја који се реализују у току
године рекао је да је немогуће све предвидети поланирати у самом програму. Навео је
низ значајних планираних манифестација, као што су 51. Смотра рецитатора песниче
народа мог, 40. Јубиларна смотра аматерског народног стварачлаштва у Равнима,
Културно лето, Шесто вече гуслара. Истакао је као важан програм Дечији културни
центар, као и манифестацију Ужички стрип, најавио концерте и мултимедијалну
изложбу у сарадњи са југословенском кинотеком на тему Србија и Срби на филму у
првом светском рату. Везано за улчагања навео је да су изведени радови на
громобранској инсталацији, чиме су се стекли услови за реконструкцију инсталације у
самом клуби Градског културног центра.
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Градског културног центра Ужице за
2022.годину
VIII
Директор Градске галерије, Зоран Цветић, поводом плана истакао је да су
планирана средства у износу од 7 милиона и 250 хиљада и да је већи део средстав
анамењен за трошкове, текуће одржавање, од којих је 1 милион и 200 хиљада динара
планирано за програме у оквиру којих ће се представити око 90 професионалих аутора
из области ликовне, примењене и савремене мултимедијалне уметности.Навео је да
Уметничка школа обележава јубилеј од 20 година образовног рада , па је планиран
мултимедијални програм, који промовише рад школе. Поставка излижбе обухватиће
радове ученика из фонда школе. Планирана је и изложба фотографија Мирослава
Предојевића под називом „Такав живот“, која бележи живот обичних људи и њихове
свакодневнице, излижба београдског вајара Дејана Тривунца, изложба објеката
новосадског уметника Арпада Пулаје. Додао је да ће своје радове по први пут
представити три младе уметнице Теодора Ракетић, Теодора Николић и Бојана
Бојчић.Планом је предвиђено да се у Градској галерији реализује изложба слика
Милице Лазаревић Сипровски из Београда. Планиран је и едукативни програм
„Дохвати уметност“ , који се годинама уназад реализује са ужичким основним школама
и предшколским установама, па је у складу са тим аплицирано код надлежног
министарства за пријем једног уредникса дечијих и омладинских програма. Напоменуо
је да су у установи тренутно запослена само два лица и да установа планира да настави
са ревитализацијом постојећег објекта како би се побољшала безбедност и
функционалност објекта, па је за ту намену планиран износ од 300 хиљада динара.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању сагласности на
годишњи програм пословања Градске галерије Ужице за 2022.годину
IX
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Директорка Туристичке организације Ужице, Данијела Ђорђевић, Арсић, навела
је да је Туристичка организација добила сагласност на план од Туристичке
организације Србије. Истакла је да Туристичка организација Ужице, поред своје
основне делатности управља и туристичко-информативним центром, Коначиштем
градом, спомеником природе Потпећка пећина, и археолошким парком Стапарк у
Стапарима.Навела је да је отворен и Стари град за посетиоце и да је ангажован један
стручан водич, док улазнице нису наплаћиване. Указала је на препоруку министарства
да је неопходно узети учешће на сајмовима туризма како би се организација опоравила
од последица пандемије.Планирано је и реализовано путовање на светску изложбу
експо Дубаи, где се Туристичка организација Дрбије представила са Мокром Гором.
Планом су предвиђене и организације посета Старом граду Љубљана, Цеље, Голубац,
које се финансирају од стране ресорног министарства. Потписан је и протокол о
сарадњи са Новим садом , јер поред Мокре Горе Ужице има и Злакусу, која се од
прошле године нашла на УНЕСКО листи. Везано за буџет организације истакла је да је
реалан и да прати програм и активности, да су у организацији запослена два лица на
неодређено 4 лчица на одређено време и 4 лица су ангажована преко агенције за људске
ресурсе.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Градске галерије Ужице за 2022.годину
X
Директор Туристичке организације регија Западне Србије, Мирослав Рађен , поводом
плана промотивних активности истакао је наступе на сајмовима, сајам у југоисточној
Европи на којем организација активно учествује. Планиране су промоције на тржишту
бивших југословенских република. Навео је да је сарадња са медијима на завидном
нивоу и да се планира промоција књиге „Стари градови Србије“ на чијој се насловној
страни налази Стари град града Ужица. Планирана је израда промотивних филмова у
трајању од једног минута, као и анкетирање туриста на тему како је корона утицала на
путовања, у чему ће поред туристичких радника учествовати и студенти и
средњошколци. Навео је да ће организација организовати и туристичку конференцију
Западна Србија. Везано за пројекте истакао је да се конкурисало код ресорног
министарства са пројектом за унапређење туристичке инфраструктуре , и навео да је у
плану конкурисање код страних донаторсских организација и страних амбасада. За
крај је навео да је финансијски план у скаладу са буџетом којим организација
располаже.
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западне
Стрбије за 2022.годину
XI
Директорка Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
Милена Вићевић, поводом плана навела је да ће се центар базирати на одржавање
обука, семинара и стручних скупова за запослене у образовању, а затим и на
активности које су усмерене на унапређење квалитета васпитно образовног процеса,
првенствено кроз реализацију пројекта у оквиру јавног позива Центра за промоцију
науке науке. Све ће активности уколико буде потребе реализовати он лајн.
Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на годишњи програм пословања Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2022.годину
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XII
Директорка Градског центра за услуге социјалне заштите, Драгица
Милосављевић истакла је да ће се центар бавити унапређењем услуга социјалне
заштите, прибављањем неопходних лиценци, ангажовањем већег броја геренто
домаћица и проширењем капацитета услуге на услуге сеоског подручја. Истакла је да
се разматра могућност отварања дневног боравка за одрасле. Навела је да центар пружа
и услугу личног пратиоца за децу школског узраста, као и у услугу Саветовалишта за
породицу у којој учествују психотарапеути. Планирано је увођење и модела групног
третмана са починиоцима насиља и увођење физикалне терапије која ће се пружати 5
пута седмично као вид подршке особама са инвалидитетом. Нагласила је да се наставља
са пружањем персоналне асистенције становање уз подршку као и услуга прилагођеног
превозника за кориснике дневног боравка. За крај је истакла да је планирано решавање
проблема везаних за простор Градског центра.
Скупштина је са 34 гласа „за“ усвојила Предлог решења о давању сагласности
на годишњи програм пословања Градског центра за услуге социјалне заштите за
2022.годину
XIII
Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,
Предраг Милутиновић, истакао је да се предлог одлуке односи на израду плана
генералне регулације Кремна и обухватни простор ће бити 593 хектара, који припада
КО Кремна. Плански основ за израду је просторни план за подручје посебне намене
парка природе Шарган- Мокра Гора, средства за израду плана су обезбеђена из
Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре. Носилац израде плана је
Градска управа за урбанизам. Нагласио је да је потребна стратешка процена утицаја на
животну средину код израде овог плана. Спроведена је процедура на основу Закона о
планирању и изградњи и предложио да Скупштина донесе ову одлуку.
Одборник Љубодраг Ђурђић, поводом плана истакао је да сје њиме обухваћено
подручје у коме ће се приоритетно заштитити слив реке Ђетиње, док други део
предвиђа развој туризма и обухвата изградњу нових путева, саобраћајница. Сматра да
је оваквим планом неопходно допринети развоју руралних подручја и да је похвално
што је Градска комисија успела да обезбеди средства из ресорног министарства, што је
олакшавајућа околност за буџет и навео да ће његова одборничка група подржати
такав план.
Помоћник градоначелнице, Предраг Гавовић, захвалио се на доброј сарадњи
сектору за просторно планирање, који је успео да обезбеди неколико десетина милиона
за изградњу и нагласио да је реч о великој површини од око 100 хектара, која ће бити
урбанистички уређена. Навео је да поред циља да се развије туризам циљ је и да се
побољшају услови живота грађана са териорије Мокре Горе и Кремана.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању изради
плана генералне регулације „Кремна“, град Ужице
XIV
Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,
Предраг Милутиновић, истакао је да се предлог ове одлуке односи на доношење плана
генералне регулације Мокра Гора. Овим планом се обухвата подручје од 335 хектара
које припада КО Мокра Гора. Циљ израде плана је рационално уређење и коришћење
простора у оквиру плана и заштите животне средине, издавања локацијских услова,
грађевинских дозвола. Средства за израду плана су исто обезбеђена из Министарства
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грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Потребна је израда стратешке процене
утицаја на животну средину код израде плана, испоштоване су све одредбе Закона о
планирању и изградњи, па је предложио Скупштини да донесе одлуку.

(ПАУЗА)
XV
Начелник Градске управа за послове ограна града, општу управу и друштвене
делатности Милан Станимировић, истакао је да је за ову тачку дневног реда достављен
предлог одлуке о условима купопродаје станова за избеглице и интерно расељена лица
којом се уређује право откупа станова од стране избеглица и интерно расељених лица
који те станове користе, на основу закљученог уговора о закупу са градом Ужице.
Навео је да је одлуком прописано подношење захтева, начин обрачуна откупне цене као
и време откупа и да је обавезно успостављање хипотеке док се предметни стан не
откупи у целини.
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о условима
купопродаје станова за избеглице и интерно расељена лица.

XVI
Члан Градског већа Слободан Грбић, дао је образложење о Предлогу акционог
плана за развој палијативног збрињавања у граду Ужицу за период од 2022-2026.
године. Захвалио се људима из Белхолписа који су помогли при изради овог документа
као и представницима цивилног друштва и релевантним установима Градском центру
за пружање услуга социјалне заштите, Општој болници Ужице, Дому здравља. Истакао
је да ће Град доношењем ове одлуке имати могућност да приступи разним фондовима
који би омогућили неопходна средства да се прошире капацитети, да се опреме
простори где ће бити палијативно смештени пацијенти али и за едукацију и обуку људи
који раде у тим установама. Навео је да то неће бити само ограничено на Општу
болницу и Здравствени центар већ да постоје идеје и да се прошири и на нека домска
одељења.
Одборница Драгана Шиљак, истакла је да је одборничка група „Здрава Србија“
предлагала да треба радити на ширењу мреже онколошких служби јер је број
онколошких болесника у сталном порасту и да здравствени центри треба да се
прилагоде потребама људи који болују од најтежих болести. Даље је навела да су
предлагали да се у Здравственом центру оснује одељење за палијативно збрињавање
пацијената у терминалном стању. Истакла је да је задовољна што је предлог оснивања
одељења за палијативно збрињавање најтежих пацијената прихваћен и што ће помоћи
како пацијентима тако и њиховима породицама.
Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић навела је да у Општој болници
Ужице, већ дужи низ година, у истуреном одељењу у оквиру болнице на Савинцу
функционише палијативна нега, која збрињава 17 онколошких пацијената. Истакла је
да је број онколошких пацијената, на жалост сваким даном све већа и да ће сигурно
требати простор не само у Општој болници Ужице већ и формирање посебног одељења
за палијативно збрињавање, као и да ће Град видети да се и у другим здравственим
установама прошире капацитети.
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Скупштина је са 39 гласова ''за'', усвојила Предлог одлуке о усвајању акционог
плана за развој палијативног збрињавања у граду Ужицу за период од 2022-2026.
године.
XVII
Члан Градског већа Слободан Грбић, истакао је да је Град као и сваке године
определио одређена средства када је у питању финансирање програма активних мера
политике запошљавања. Навео је да поред ових средстава, Град сваке године користи
удружена средства заједно са Републиком и да ће ове године бити финансирана четири
програма активних мера политике запошљавања.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о усвајању Локалног
акционог плана запошљавања града Ужица за 2022. и 2023. годину.
XVIII
Члан Градског већа Слободан Грбић, истакао је да су чланови Савета за здравље
представници свих релевантних установа и да без обзира на све проблеме са којима се
сусрећу, свакодневно нађу начине и могућности да се активно укључе у рад савета.
Навео је да су у току прошле године одржане три седнице савета, на којима су
разматрани тромесечни, полугодишњи и годишњи извештаји о раду саветника за
пацијенте и да је утврђен Извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину. Истакао је
да је Град у сарадњи са СКГО приступио изради Плана јавног здравља града Ужица за
период 2022-2026. година као и да су се чланови Савета укључили у израду Плана
развоја града Ужица.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о усвајању годишњег
извештаја о раду Савета за здравље за 2021. годину.
XIX
Помоћник градоначелнице Предраг Гавовић истакао је да се ради о сагласности
на употреби имена града у називу пословног имена угоститељске радње и да ресторан
Ужице у Земуну од 2006. године, носи тај назив из АПР-а. Навео је да су се наследници
покојног власника обратили за продужење назива и сагласности како би ресторан и
даље носио назив Град Ужице односно ресторан Ужице. Сматра да се ради о
афирмационој ствари за град и да треба донети позитивно мишљење.
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о давању
сагласности на коришћење назива Града Ужица у пословном имену угоститељске
радње у Земуну.
XX
Секретар Скупштине Слађана Станић, обавестила је одборнике да је Закон о
локалним изборима усвојен 4. фебруара и да је ступио на снагу 8. фебруара 2022.
године. Истакла је да је Законом Скупштина дужна да у року од 7 дана донесе нову
одлуку о именовању нових чланова Изборне комисије Града Ужица и да је прописан
састав и начин именовања Изборне комисије. Навела је да су све одборничке групе
доставиле предлоге за чланове и заменике чланова Изборне комисије, а да је
председник Скупштине доставио предлог за секретара и заменика секретара, све у
складу са одредбама новог закона.
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Скупштина је са 40 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и
именовању чланова Изборне комисије Града Ужица у сталном саставу.

XXI
Председник скупштине Бранислав Митровић навео је да је претходном
Управном одбору Народног музеја Ужице истакао мандат и предложио нови састав
председник Миливоје Миловић, чланови Дарко Јокић, Драган Вићентић, Весна
Аћимовић и Драган Томановић.
Скупштина је са 34 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о именовању
Управног одобра Народног музеја Ужице
XXII
Председник скупштине Бранислав Митровић навео је да се разрешава Жарко
Савић, члан школског одбора као представник оснивача и да се предлаже Валентина
Аћимовић за новог члана школског одбора.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и
именовању једног члана школског одбора „Алекса Дејовић“ Севојно.
XXIII
Члан Градског већа Миодраг Петковић навео је да Град ангажује ревизора за
обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града у складу са Законом
о буџетском систему. Истакао је да је обавеза локалне самоуправе да сваке године има
ревизију завршног рачуна и да те послове ради државна ревизорска институција.
Скупштина је са 39 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о ангажовању
ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ужица за 2021.
годину.
XXIV
Секретар Скупштине Слађана Станић, навела је да Наташа Вукашиновић обавља
функцију заменика секретара Скупштине града Ужица као и да је од стране Скупштине
именована и за заменика секретара Изборне комисије. Напоменула је да је потребно да
се да позитивно мишљење како би испунила услове по чл.56 Закона о спречавању
корупције и добила сагласност од агенције за вршење друге јавне функције.
Скупштина је са 37 гласова ''за'' усвојила Предлог позитивног мишљења
заменику секретара Скупштине Наташи Вукашиновић за вршење друге јавне функције.
Председник Скупштине је закључио седницу.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Слађана Станић
________________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
__________________________
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