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ЗАПИСНИК
СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 9. јуна 2022. године у Великој сали града Ужица 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.
Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Петар Богдановић,
Милијана Катић, Јелена Кондић, Слађана Станковић и Драган Миливојевић.
Седници нису присуствовали одборници: Ђорђе Богдановић, Маја Вермезовић,
Милован Јевтић, Михаило Крстић,Дејан Крчевинац,Дарко Томић и Горан Тошовић.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница докторка Јелена
Раковић Радивојевић, заменик градоначелнице Драгољуб Стојадиновић, чланови
Градског већа, директори Јавних предузећа и установа чији се материјали разматрају,
начелници Градских управа, као и представници средстава јавног информисања.
Председник Скупштине је констатовао да је уз позив за седницу достављен
записник са седамнаесте седнице Скупштине града и да у складу са чланом 61.
Пословника Скупштине града нису достављене примедбе на записник.
Скупштина је са 50 гласова „за“ усвојила Записник са седамнаесте седнице
Скупштине града.
Председник скупштине је констатовао да је дневни ред достављен уз позив за
седницу и предложио допуну дневног реда и то:
да се као 9. тачка дневног разматра
-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
УЖИЦА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГУВЕРНИЈЕ АСУАНА-ГРАДА АСУАНААРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПАТ,
да се као 19.тачка дневног реда разматра
-ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ

ДУЖНОСТИ

Председник Скупштине је образложио допуну дневног реда.
Одборник Владан Виријевић је предложио да се 3. тачка Предлог одлуке о
изенама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2022. годину - Ребаланс буџета
повуче са дневног реда и помери за наредну седницу Скупштине града. Истакао је да је
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разлог за повлачење преобимност материјала који износи неколико хиљада страна.
Нагласио је да се материјал доставља 7 дана пред седницу и да је законски рок
испоштован али да је немогуће спремити толики материјал за 7 дана како би одборници
активно учествовали у раду Скупштине. Такође је истакао да се материјал за
Скупштину доставља раније, бар 15 дана, а не да се чека задњи дан за достављање
материјала. Нагласио је да је прекршен члан 129. Пословник који се тиче Одборничких
питања. Истакао је да се приликом постављања одборничког питања одборник изјасни
да ли жели да се на одборничко питање одговори усмено или у писаној форми,
непосредно њему на седници или ван Скупштине. Нагласио је да се на питање које је
постављено између две седнице, одговор по правилу доставља на првој наредној
седници. Истакао је да се на одборничко питање постављено на седници одговара ако је
могуће на истој седници, ако то није могуће на првој наредној. Нагласио је да је на
прошлој седници поставио одборничко питање, али да до дана данашњег није добио
одговор на постављено одборничко питање.
Председник Скупштине Бранислав Митровић је истакао да га је секретар
Скупштине управо обавестила да је одговор на одборничко питање достављен, па је
замолио одборника Виријевића да погледа приспеле мејлове.
Одборник Владан Виријевић истакао је да по члану 126. Пословника одборник
има право да буде обавештен о свим питањима чије му је познавање потребно ради
вршења функције одборника. Нагласио је да је у материјалу који је достављен за ову
седницу Скупштине, није јасно видљив, а тиче се табела у делу Ребаланса буџета.
Скупштина је са 45 гласова „за“ усвојила предлог да се као тачка 9. разматра
Предлог одлуке о успостављању сарадње између града Ужица-Република Србија и
гуверније Асуана-града Асуана- Арапска Република Египат.
Скупштина је са 42 гласа „за“ усвојила предлог да се као тачка 19. разматра
Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад
Ужице.
Скупштина са 11 гласова „за“ и 41 гласом „против“ није прихватила предлог да
се тачка 3. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за
2022.годину (Ребаланс I) повуче са дневног реда.
Скупшина је са 42 гласа „за“ и 7 гласова „против“ усвојила дневни ред у
целини.
ДНЕВНИ РЕД
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13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРЧАГОВО“ У УЖИЦУ
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАСАРНА IV ПУК“ У КРЧАГОВУ I
ФАЗА, У УЖИЦУ
15. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО
ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ,
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1397 КО УЖИЦЕ
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 221 КО УЖИЦЕ
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2234 КО УЖИЦЕ
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7120/2 КО УЖИЦЕ
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ
РЕАЛНОГ УДЕЛА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/2 КО УЖИЦЕ И КАТ.
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/3 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА УЖИЦА РЕАЛНОГ УДЕЛА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/1 КО
УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА ПУТЕМ
ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2028.ГОДИНА.
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19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
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КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА

I
Председник Скупштине Бранислав Митровић је након уводног образложења на
Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине истакао да је на
претходној седници Скупштине одборници Весни Петрић, утврђен престанак мандата.
Нагласио је да је Изборна комисија доделила уверење следећем кандидату са листе
коме мандат није био додељен, а то је Душку Љујићу. Истакао је да је Душко Љујић
доставио потписану изјаву да не прихвата мандат одборника.
Нагласио је да је Изборна комисија града Ужица на седници одржаној 27. маја
2022.године издала Уверење о избору за одборника Скупштине града Ужица, Живани
Видаковић, као следећем кандидату са изборне листе, која је потписала изјаву да
прихвата мандат одборника Скупштине града Ужица.
Истакао је да је Административно мандатна комисија на седници одржаној 30.
маја 2022. године, разматрала уверење Изборне комисије града Ужица и предложила
Скупштини да потврди мандат одборници Живани Видаковић, са изборне листе
Александар Вучић – за нашу децу.
Скупштина је са 52 гласа „за“ усвојила Предлог одлуке о потврђивању мандата
одборника Скупштине града.
Одборница Живана Видаковић је положила и потписала заклетву.

II
Председник Скупштине Бранислав Митровић је истакао да је Комисија за буџет
и финансије на седници одржаној 8. јуна 2022. године, разматрала Предлог одлуке и са
4 гласа „за“ и 1 гласом „против“ прихватила Предлог одлуке о завршном рачуну
буџета Града Ужица за 2021. годину са Извештајем о ревизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Ужица за 2021. годину.
Миодраг Петковић, члан Градског већа, је након уводног образложења Предлога
одлуке о завршном рачуну буџета Града Ужица за 2021. годину са Извештајем о
ревизији консолидованих финансијских Извештаја завршног рачуна буџета Града
Ужица за 2021. годину, нагласио да је законски основ за доношење документа Закон о
локалној самоуправи, Закон о буџетском систему и Статут града Ужица. Истакао је да
уз завршни рачун дат и консолидовани извештај ревизије о завршном рачуну за прошлу
годину који садржи 5 обавезних образаца и 7 извештаја које садрже свеобухватне
анализе о стању буџета на дан 31.12.2021. године. Нагласио је да су укупни приходи
били 3 милијарде и 473 милиона динара прошле године, да су укупни расходи око 3
милијарде и 185 милиона динара и да је суфицит непуних 289 милиона динара. Истакао
је да је у билансу стања утврђен укупан износ и активе и пасиве на нивоу око 7,35
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милијарди динара са око 5,2 милиона ванбилансне активе и пасиве. Нагласио је да је у
обрасцу биланса прихода и расхода утврђен суфицит непуних 289 милиона динара, а да
су у обрасцу број 3 који представља извештај о капиталним расходима и финансирању
утврђена примања од 61,7 милиона динара и од непуно 530 милиона издатака, мањак
примања од 468 милиона динара и да је све што је финансирано у делу капиталних
улагања највећим делом финансирано из текућих прихода. Истакао је да су у обрасцу
број 4 приказани новчани токови и да су укупни новчани приливи били 3,35 милијарде
динара, а одливи 3,18 милијарди динара и на крају године 31.децембра 2021.године на
располагању је било скоро 296 милиона динара на рачуну градског буџета. Нагласио је
да образац 5 показује консолидацију буџета и свих буџетских корисника како у
приходима тако и у расходима. Истакао је да је у последњем делу одлуке дат табеларни
приказ извршења буџета по свим позицијама, а након тога дата је програмска табела,
извршење буџета по програмима и наравно извршење родно одговорног програмског
буџета. Нагласио је да су приказане табеле за сваког буџетског корисника потпуно,
јасно и транспарентно. Навео је да је као и у сваком буџету било одређених одступања.
Нагласио је да се један део одступања односи на мање извршене расходе услед године
која је била оптерећена пандемијом па самим тим су били и трошкови који нису
извршени, а који се уобичајено извршавају. Истакао је да је скоро 400 милиона
инвестиција оних чистих које се укњиже, заврше, плате, испуне све формалне услове и
које имају све књиговодствене услове да заврше у књиговодственој документацији.
Нагласио је да је у предходној години, било само 4 донације и да су све оне набројане у
одлуци, ко је донатор, који је износ и број уговора и која је намена те донације и оне су
наменски све потрошене. Истакао је да је претходне године сервисирано 5 кредита од
којих је један истекао у 2021. години, а да је на име отплате кредита укупно дато око
141,6 милиона динара с тим што је на име отплате главнице било непуно 137 милиона
динара и нешто више од 4 милиона динара на име камате. Нагласио је да се ради о
кредитима који су узети у ранијем периоду за инфраструктурне радове у нашем граду и
по овом односу главнице и камате видимо да су они узимани по веома ниским
каматним стопама. Истакао је да се у 2021. години као ни у овој години Град није
кредитно задуживао и да нема намеру ни у блиској будућности. Нагласио је да је
остатак дуга по основу кредита на дан 31.12.2021. године 210,8 милиона динара.
Истакао је да кад се погледа укупан буџет и подаци о завршном рачуну као и подаци
који су везани за ребаланс, види се да је локална самоуправа и град мало задужен и да
има одличан кредитни потенцијал за будуће стратешки важне пројекте који би дошли
на ред уколико би се одлучили за тај извор финансирања. Нагласио је да су за сталне и
текуће буџетске резерве опредељена средства у укупном износу од 52 милиона динара,
а да је око 50-так милиона динара било исплата из текуће и сталне буџетске резерве.
Истакао је да је извештај екстерне ревизије саставни део одлуке где је добијен
квалификовани извештај уз указивање на имовинска питања која локална самоуправа у
наредном периоду треба да решава. Нагласио је да су неке ствари већ прошле године
решене када је реч о укњижавању и евидентирању имовине, али да има и формалних
ствари које ће се решавати у складу са Законом о јавној својини у наредном периоду.
Истакао је да смо направили озбиљне помаке у првом делу ове године када је у питању
евидентирање имовине. Нагласио је да су дати и прегледи свих субвенција. Истакао је
да је било око 136,5 милиона субвенција из буџета а да су оне због ковида биле
неопходне за функционисање „Великог парка“, Дечијег одмаралишта „Златибор“, ЈКП
„Дубоко“, али и субвенције за пољопривреду и за туристичке организације. Нагласио
је да је у табели трошења наменских јавних прихода из сопствених прихода, приказано
трошење средстава добијених из различитих министарстава. Истакао је да је град имао
приличну подршку министарстава када су у питању пројекти који се реализују у Граду.
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Истакао је да су добијена средства из Министарства културе, Министарства трговине и
туризма, Министарства државне управе и локалне самоуправе, из Комесаријата за
избеглице, Министарства заштита животне средине, Кабинета министра без портфеља,
Министарства просвете, Министарства за бригу о селу, Миистарства рударства и и
енергетике, омладине и спорта. Нагласио је да је било око 30 позиција разних
трансфера од стране Републике и ресорних министарстава. Истакао је да су овако
остварени приходи прошле године када се преведу у проценте били 99,5%, што значи
скоро 100% извршење буџета на страни прихода. Нагласио је да су у јуну и септембру
била два ребаланса буџета, када је било додатно увећање буџета што је веома важан
податак који говори о једном квалитету, озбиљном приступу и пре свега о начину
планирања и управо ови подаци у завршном рачуну показују да је Град на добром путу.
Нагласио је да је добро што у буџету доминирају текући приходи и они су убедљиво
највећи у структури буџета, док нема специјалних прихода од продаје. Истакао је да је
инкасирано око 41 милион динара прошле године стављајући слободне локације у
функцију, а да се ове године очекује нешто већи приход. Нагласио је да структуру
прихода текућих у односу на укупне приходе, износи готово 60% и да су приходи од
пореза на доходак грађана у таквој години пандемије и са свим осталим проблемима у
суштини очувани. Нагласио је да Град ради тако да то што инкасира у оквиру пореза на
имовину настоји да врати у град грађанима и привреди, а да кад се говори о укупним
приходима да се ништа из буџета не може озбиљно урадити ако се не остваре
квалитетни приходи, а они се не остварују ако нема здраве привреде, грађана који раде
и њихове зараде да би платили порезе на имовину. Истакао је, поређења ради, да је
порез на доходак грађана пре 5 година био око 1 милијарду и 300 милиона динара, а да
је у прошлој години дошао на ниво од скоро 2 милијарде динара, с тим што ће ове
године ти приходи бити још већи. Истакао је да када се ради о расходној страни буџета
она се никада не изврши 100%. Нагласио је да се у нови инвестициони циклус ушло у
другом кварталу са расписивањем тендера јер се није смело на почетку године
ризиковати, али да се касније сустигло са инвестицијама које су планиране. Истакао је
да се кренуло и са пројектима који су везани за јавно здравље, финансирање пројектно
техничке документације за реконструкцију Здравственог центра, што је инвестиција
важна за град, регион, државу али пре свега важна за грађане. Нагласио је да се са
финансирањем наставља и ове године и да се очекује почетак самих радова ускоро.
Истакао је да се наставило и поред такве године са финансирањем из буџета у област
заштите животне средине, област екологије пре свега субвенције за област енергетске
ефикасности и да је по први пут добијена озбиљна подршка министарства. Нагласио је
да је кренуо концепт са нивоа државе који је подржавала локална самоуправа за
одређене субвенције. Истакао је да су велика новчана средства издвојена за субвенције
у области заштите животне средине , да је потрошено око 67 милиона динара, од чега
се 57-58 милиона динара односи на чисте субвенције грађанима али из техничких
разлога грађани нису могли до краја године да искористе сва средства, па остатак
средстава користе у овој години. Нагласио је да се наставило са подршком сектора
образовања и предшколске установе, где је за предшколско образовање опредељено 375
милиона динара. Буџетом је опредељено 165 милиона динара за сектор образовања за
основне и средње школе а за културу преко 220 милиона динара. Истакао је да је за
социјалну политику и дечију заштиту издвојено око 120 милиона подршке. Нагласио је
да се улагало у спортску инфраструктуру и да је поред тих улагања издвојено за област
спорта око 57 милиона динара. Истакао је да је сам пакет подршке директних
субвенција пољопривредницима прошле године износио 37 милиона динара. Нагласио
је да је за област комуналне делатности издвојено више од 360 милиона динара.
Истакао је да када се сумирају сви резултати да је било 91 % извршења расхода, а да је
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на приходној страни извршење буџета готово 100% и да је оно што је остало на рачуну
са суфицитом који је остварен резервисано за пројекте који ће да се реализују у овој
години.
Одборник Александар Вучићевић је нагласио да Српска странка „Заветници“
неће гласати за Завршни рачун буџета града Ужица за 2021. годину. Истакао је да би
приходовани део новца који је дошао из Републике дошао грађанима на овај или на
онај начин. Навео је да велики број капиталних пројеката није завршен у 2021. години и
да их нема у ребалансу буџета за 2022. годину. Нагласио је да је настао неки суфицит
од 289 милиона, није цео, али да има дела суфицита на капиталним пројектима који
нису завршени као на пример изградња станова за војску. Истакао је да је планирано у
буџету 1 милион и 800 хиљада динара, 1 милион и 400 хиљада динара је испуњено, тј.
58%. Истакао је да је други капитални пројекат- реконструкција Градског малог базена,
21 милион динара је планирано, 12 милиона динара је извршење, то је неких 56%,
капитални пројекат изградња путева са удружењем грађана, 84 милиона динара то је
неких 75%, инфраструктурни пројекти извршење 12 милиона, то је неких 61%.
Нагласио је да је за фекални колектор у Турици, 22 милиона динара планирано, 12
милиона динара је извршење, то је неких 58%, изградња резервоара Волујац,
планирано је 4 милиона, извршење је нула, Лужничка долина, изградња водовода, 4
милиона то је неких 51 %, извршење водовод Дрежник, преко 3 милиона динара је
планирано, 1,5 милион динара је извршење, то је неких 42%. Истакао је да ако се
укључи и водовод Љубање планом буџета за 2021.годину је био 8 милиона динара,
извршење 24% па се тако долази до суфицита од 289 милиона динара.
Одборник Аврам Илић је истакао да одборничка група „Здрава Србија“ није
подржала буџет у 2021. годину, тако да не може подржати ни завршни рачун у 2021.
годину. Нагласио је да буџет из 2021. године није подржан из разлога што је више
потрошачки него развојни. Истакао је да како тада нису гласали за буџет, тако сада
неће гласати за завршни рачун.
Одборник Радиша Марјановић је нагласио да Скупштина треба да усвоји
завршни рачун буџета за прошлу годину јер он даје добар резултат и да одборнички
клуб Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије даје подршку овом акту.
Нагласио је да у билансу стања има салдо готовине, на рачуну око 287 милиона динара,
а да је од прилике толики и суфицит. Истакао је да ће се из ових пренетих средстава
финансирати текуће обавезе које нису ни физички могле бити плаћене у прошлој
години, а то су најчешће рачуни за услуге струје, комуналне услуге како корисника
тако и директно града Ужица и индиректних корисника буџета града свега 95 милиона
динара, а то је група конта 25 у билансу. Нагласио је да та разлика остаје између
средстава на рачуну, односно суфицита и текућих обавеза, и да даје простор за оно што
видимо у оквиру наредне тачке, а то је ребаланс буџета, да се остави простора управо за
капитална улагања, односно за уравнотежење буџета за ову годину и то је 190 милиона
динара. Истакао је да га је посебно обрадовало мишљење ревизорске куће јер је
исказано мишљење врло позитивно и да се из тог мишљења види да је у завршној фази
оно питање које већ ревизија неколико година уназад истиче да сва имовина Законом о
јавној својини није укњижена на титулара град Ужице. Нагласио је да ту спада имовина
свих предузећа којима је оснивач град Ужице и да се из извештаја види да је то обимно
питање и да се руководство њему посебно посветило, ангажована су и одређена лица из
струке да би се сва имовина - јавна својина исказала у завршном рачуну. Нагласио је
потребу да се усагласе оснивачки улози свих јавних предузећа јер постоје неслагања
као нпр код ЈКП ''Дубоко'' јер је у пословним књигама оснивачки улог 274 милиона
динара, а по упису у АПР-у он је 129 милиона. Нагласио је да су ревизорске куће
нашле око 86 милиона динара опреме, наводећи да су то рачунари, који су
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амортизовани, који су још у функцији, па нису могли да потврде да је то заиста тако
али да ће то моћи да се потврди када јавни сектор буде почео да примењује
међународне стандарде рачуноводства за јавни сектор, као што то ради привреда у
претходних 15-ак година. Нвео је да се то одлаже јер међународни стандарди
дозвољавају да се процени таква имовина на крају њеног века, књиговодствене
амортизације прописане правилницима и да се на крају поново њена вредност искаже у
билансу као да је набављена. Нагласио је да за сада прописи о буџетском
рачуноводству то не дозвољавају, него кад се заврши амортизација та опрема има
вредност нула, а иста може да се користи јер има своју употребну и функционалну
вредност. На крају је истакао да ће одборнички клуб Социјалистичке партије Србије и
Јединствене Србије подржати и завршни рачун и ребаланс буџета јер су повезани
документи.
Одборник Владан Виријевић нагласио је још једном да би Председник
Скупштине и преставници власти због обима, материјал требало да достављају раније,
а не 7 дана пред седницу. Истакао је да је мало нејасно да ли је остало 296 милиона
динара, јер се помиње нека бројка од 289 милиона динара и да се мора навести тачна
цифра. Сматра да нема разлога ни основа да се пренесе скоро 300 милиона динара у
наредну годину, а да се оставе пројекти неурађени и незавршени. Поводом поређења
већника Петковића у приходима од пореза од пре 5 година када је било 1 милијарда и
300 милиона динара, а да је сада то 2 милијарде динара, па је упитао колика је разлика у
ценама од пре 5 година те сматра да се у наплати пореза не види да је била нека
разлика. Поставио је питање шта се догађа са пројектом енергетске ефикасности и
управљања енергијом пошто је извршење било нула у претходној години, и зашто није
реализован тај пројекат, као и пројекат примарне сепарације отпада? Нагласио је да је
за материјал планирано 7 милиона и 250 хиљада динара, а да је извршење нула. Истакао
је да је за смањење загађености за специјализоване услуге, предвиђено 80 милиона
динара, извршење свега 57 милиона динара, односно 71%. Навео је да је за спровођење
омладинске политике Град годинама уназад издвајао изузетно мала средства, а да је у
2021.години предвиђено 2 милиона динара, од чега је извршено 1,5 милион динара.
Истакао је да град ни ових 2 милиона није могао да да младима за разноразне пројекте
које пишу. Нагласио је да сигурно није случај да млади нису имали довољно пројеката,
јер су млади у Ужицу креативни и имају идеја, а да с друге стране Град није изашао у
сусрет и није им расподелио мизерна средства од 2 милиона које је издвојио. Такође је
пoставио питање у вези програма за повећање безбедности у саобраћају за који је
укупно пројектом предвиђено 24,5 милиона динара, а извршено је 13,5 милиона динара
свега 55% , због чега овај пројекат није завршен до краја?
Миодраг Петковић, члан Градског већа је нагласио да се нужно не планира
суфицит на почетку године у овим износима, већ да је важно да се што више уради и да
је још важније да у резерви има нешто средстава. Истакао је да ће сав суфицит бити
потрошен за пројекте који ће се реализовати у Граду. Поводом изградње станова за
војску навео је да је то дугорочно питање које ће се решавати у већем обиму али још
увек није ''зрело'' да се уђе у реализацију тог пројекта. У вези питања реконструкције
малог базена и примедбе да је било лоше извршење 56 %, навео је да су по први пут
одвојена озбиљна средства за његову
реконструкцију и да ће се ускоро та
реконструкција завршити на задовољство свих суграђана. Поводом извршења буџета са
позиције ''удруживања са грађанима'', објаснио је да ти пројекти не зависе само од
Града већ доста зависи и од самих грађана и решавања имовинско правних односа и
уплате њиховог дела за одређене инвестиције. Објаснио је у вези позиције
инфраструктурних пројеката, да је 12 милиона динара један део средстава и односи се
на игралиште на Тари које је Град финансирао, а део који није извршен су била
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практично резервна средства и објаснио да када Град добија средства од Министарства
увек мора да има опредељен одређени износ за тај пројекат како би се уколико има
потребе додала одређена средства а пројекат привео крају. По питању Турице истакао
је да је то пројекат који грађани Турице чекају више деценија, и да то није само просто
комунално питање, да је тo питање заштите животне средине, реке Ђетиње, Градске
плаже и да се коначно ушло у реализацију овог пројекта прошле године и ове године ће
се планирани радови завршити, а они су планирани да се раде у две године. Истакао је
да по питању реализације пројеката који се односе на водоводе, да никада ниједан
водовод неће бити споран у било ком селу када се испуне технички услови, када се
реше сви имовинско - правни односи и када грађани обаве оно што је до њих, а град ће
из буџета то и подржати. Не слаже се са констатацијом да је буџет потрошачки.
Поводом констатације да је материјал преобиман, истакао је да се Одлука о завршном
рачуну припрема на око 240 страна и да је то прописана методологија. Нагласио је да
има довољно времена да се материјал прочита и да је то један квалитетан материјал о
коме може да се квалитетно расправља. У вези констатације да Град не утиче на 700
милиона веће приходе који долазе од пореза на доходак грађана, већ да је то питање
државе, нагласио је да је то показатељ добре макроекономска ситуације и стабилности
државних финансија, што се одражава и на привреднике, па и на повећање плата
запосленних у приватном сектору. Поводом питања извршења на позиција „СЕКО“
пројекта, примарне селекције и сепарације отпада, објаснио је да су то планирана
учешћа, а да реализација тих пројеката није зависила од Града већ да су то пројекти
који ће се остварити кроз стране донације. Нагласио је да када је реч о позицији
смањења аерозагађености резервисано је више средстава за ту позицију и та позиција се
односи на оне мере којима се субвенционишу грађани, да се субвенције додељују на
основу спроведених јавних конкурса и да је реч о квалитетним мерама. Поводом
издвајања града за омладинску политику, нагласио је да ће се ова позиција само
увећавати из године у годину и да за младе новца неће мањкати. Објаснио је да програм
безбедности у саобрћају није извршен 100%, а да је то онај део који се тиче наплате
казни и да Град сарађује са Агенцијом за безбедност саобраћаја. Нагласио је да је један
од пројеката који може да се подведе под инфраструктурни пројекат безбедности
саобраћаја и степениште које повезује део града од Градског базена према школи
''Миодраг В. Матић''.
Слободан Шиљковић, члан Градског већа истакао је да је 2021. године Агенција
за безбедност саобраћаја планирала да уради нови правилник и упутства детаљна за све
градове на који начин се могу трошити средства и зашта се могу трошити средства, и да
се тај правилник прошле године чекао мало дуже због усаглашавања на Скупштини
Републике Србије, а да је донет у другој половини прошле године. Нагласио је да је
само 15% градова у Србији добило сагласност, међу којима је и Ужице и да је требало
направити предлог и план програма што је урадио Савет за безбедност града Ужица.
Истакао је да је требало добити најпре позитивно мишљење Агенције, затим позитивну
одлуку Градског већа, а затим поново послати Агенцији на коначну сагласност тако да
је поступак завршен тек у августу прошле године. Нагласио је да се након тога кренуло
са реализацијом, а да се од Агенције за безбедност саобраћаја добило позитивно
мишљење и сагласност за пешачку стазу од Медицинске школе према Крчагову.
Истакао је да је тај пројекат износио 7 милиона динара а да је реализације позиције за
саобраћај била преко 84%. Нагласио је да су на одређеним државним правцима,
започети пројекти али нису још завршени јер се чекала дозвола ''Путева Србије''. Навео
је да је мишљења да ће се у 2022.години опредељени новац у износу од 32,6 милиона
динара у потпуности искористити.
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Одборница Бранка Будимир је истакла да ће се пре него што пређе на мере
енергетске ефикасности осврнути на једну област коју често користи када прилази било
којој проблематици, а то је Масловљева хијерархија потреба. Нагласила је да пре него
што се почне говорити о било којој потреби, мора се задовољити основ егзистенцијалне
потребе. Истакла је да ово помиње из разлога што је руководство града препознало
управо овакав приступ решавања свих проблема. Нагласила је да се не може
приступити било ком решавању проблема уколико нисмо здрави, уколико не удишемо
чист ваздух, уколико се не хранимо, немамо довољно течности. Истакла је да када су у
питању мере енергетске ефикасности да је око 60 милиона динара одређено за пројекат
о мерама енергетске ефикасности, а да се за ову годину предвиђа да то буде чак око 100
милиона динара. Нагласила је да је иницијативу руководства града Ужица за мере
енергетске ефикасности, које доприносе повећању квалитета ваздуха, увидела и Влада
Републике Србије узимањем учешћа у субвенционисању кроз ресорна министарстава
поготово Министарство за заштиту животне средине и Министарство рударства и
енергетике. Истакла је да се не може оспорити чињеница да је крајем 2021. године
смањен број ''чађавих'' дана, као и да је смањено присуство штетних честица. Нагласила
је да према подацима које можемо видети на сајту града Ужица, видимо да је било дана
када је присуство загађених честица било испод дозвољеног, а то је 39,6, а дозвољена
граница је била 40. Истакла је да је ово директан доказ да мере дају ефекта, да ово није
само прича и да има тенденција да се овај тренд настави. Нагласила је да се као и сваки
вишедеценијски проблем ни проблем загађености ваздуха не може решити преко ноћи,
ни преко године, већ преко одређеног низа година, и да ће са овим залагањима врло
брзо доћи до задовољавајућег нивоа квалитета ваздуха. Истакла је да ће подржати
Одлуку о Завршном рачуну буџета Града Ужица за 2021. годину јер и ако је буџет био
потрошачки он је и развојни. Нагласила је да је недостатак сваког буџета што је
ограничен, а релокација средстава је извршена према приоритетима.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да би се осврнуо на излагање колеге
Петковића, који је изнео да треба имати у резерви средства. Истакао је да већ има у
резерви 300 милиона динара али да нема сврхе пренети их у наредну годину како би се
покрио дефицит који би настао у наредној години. Нагласио је да би буџет био у
дефициту да није било ових пренетих средстава и да средства која се планирају сваке
године у буџету не треба да служе за покривање дефицита у наредним годинама.
Истакао је да се станови за војску чекају на неком вишем нивоу и да сваке године
постоји планирана позиција - станови за војску. Нагласио је да не зна шта се чека 10,
20,30 година да људи коначно добију те повлашћене станове и да стварно то није у реду
према њима. Нагласио је да се базен чека деценију и дуже. Истакао је да ће увек да
подржи добар пројекат али да је све то превише споро јер се реконструкција једног
базена ради 2 - 3 године. Нагласио је да скоро 95% рокова није испоштовано и да се за
добар део пројеката креће са радовима у року, али када је у питању реализација сваки
пројекат се пролонгира. Истакао је да је обећано да ће колектор у Турици бити готов
прошле године и да се дошло у средину ове године, а да колектор још није урађен.
Нагласио је да га интересује што се тиче пројекта „СЕКО“ зашто су изостале
инвестиције и због чега и зашто се упорно сваке године одвајају средства за пројекат за
који се зна да неће бити урађен? Истакао је да не види разлог да се у буџету планира
позиција за коју се унапред зна да неће бити реализована, већ да је боље та средства
распоредити негде у неки инфраструктурни пројекат који би могао да се уради.
Поводом конкурса за мере енергетске ефикасности истакао је да грађани нису стигли из
техничких разлога да искористе субвенцију, па је нагласио да ако је проблем у самој
докуметацији и конкурсима, треба преиспитати документацију и прилагодити услове
како би што већи број грађана искористио сва средства која су предвиђена. Нагласио је
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да је много пута помињан азил за псе и да је око 36 милиона динара дато из буџета на
новчане казне и пенале: за падове на леду, уједе паса луталица и истакао да би се,
колико је до сада дато пара за те казне и пенале, до сада направило 10 азила за псе.
Поводом дискусије о смањеној загађености ваздуха, сматра да је промењено место
мерне станице, а да је субјективни осећај загађености ваздуха исти. Слаже се да не
може ништа преко ноћи да се уради, и подсетио да је ова власт 10 година у граду и да
то није преко ноћи, тако да је имало времена да се неке ствари конкретно промене и
ураде.
Миодраг Петковић, члан Градског већа је нагласио да је тачно да је иста власт
дужи низ година „води“ Град, и могло би се рећи да то није без разлога. Истакао је да
је очигледно да се има поверење у садашњу власт али да ће се трудити да буду још
бољи и да ће се радити ефикасније. Нагласио је да када се ради више, више проблема
има са извођачима али да се морају поштовати све законске процедуре и да некада
жалбе, отежавају цео процес, да се некада покаже на терену да је потребно још нешто
урадити, тако да су све то разлози за одређена кашњења, а да ће се Град трудити да та
кашњења буду сведена на најмању могућу меру. Нагласио је да када су у питању
страни пројекти који су започети а тичу се пре свега енергетске реконструкције јавних
установа, Град није могао знати када ће кренути реализација тих пројеката, јер тендери
нису објављени у Граду али да је Град био у обавези да определи учешће које је мало у
односу на целокупни пројекат. Истакао је да што се тиче смањења загађености,
објављују се јавни позиви на време, да су добро конципирани, јер да није тако не би
држава радила по Ужичком моделу. Нагласио је да ту нема никаквих кашњења локалне
самоуправе, новац чека, свако ко се пријави, средства се одобре у оном моменту када је
спреман да уђе у своју инвестицију, а учешће локалне самоуправе га чека у буџету.
Истакао је да жели да похвали све људе који се баве овом темом, а то је мала стручна
служба која изнесе поприлично велики посао у интересу свих. Нагласио је да што се
тиче разлике суфицита и стања готовине на рачуну буџета, да је то техничка ствар јер је
једно суфицит, а друго је стање готовине које обухвата и средства на консолидованом
рачуну трезора, а овде се та разлика односи на депозите за разноразне ствари који нису
примарни.
Нада Јовичић, чланица Градског већа је појаснила у вези питања пројеката
енергетске ефикасности и донаторских пројеката, а посебно пројекте које спроводи
Град у оквиру сарадње са ресорним министарством, односно са Министарством за
заштиту животне средине и Министарством рударства и енергетике. Истакла је да што
се тиче донаторског пројекта као што је пројекат примарне сепарације отпада који ће
већим делом бити спроведен у току ове године, а који је почео у току 2017. године он
започиње са Уговором и Меморандумом потписаним још 2019. године. Нагласила је да
је на основу таквог документа град Ужице морао да издвоји, односно да планира
одређена средства односно да обезбеди кофинансирање 15%, и да би средства требало
да буду искоришћена у току 2022. године. Објаснила је да је „СЕКО“ пројекат који је
захтеван и не спроводи се у једној години, али сматра да ће се са реализацијом започети
у 2022.години, а да је Град био у обавези да у буџету, на самом старту, обезбеди
позицију са 20% кофинансирања пројекта. Истакла је да се стање са загађењем ваздуха
побољшава и изнела податке Завода за јавно здравље према којима је за 2020. годину
било 99 дана загађења за време грејне сезоне, а за 2021.години по извештају Завода за
јавно здравље било је 84 дана на годишњем нивоу и 9 дана загађења ван грејне сезоне,
што значи да није само грејна сезона у питању већ је у питању и саобраћај. Нагласила је
да Завод за јавно здравље тврди да мере енергетске ефикасности дају ефекта. Поводом
мерних станица, објаснила је да се резултати мере на дневном нивоу а да се са
аутоматске мерне станице у Омладинској улици, резултати приказују на дисплеју на
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Тргу, па грађани увек могу да знају какав је квалитет ваздуха у датом тренутку. Са
реализацијом пројеката измештања теретног саобраћаја из центра града, изградњом
обилазице и другим пројектима, ова мерна станица ће показивати боље резултате, јер
ће се загађење од саобраћаја смањити.
Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је нагласила да је ово управо
тренутак да сумирамо резултате, оне које смо имали прошле године и упоредимо са
оним што смо планирали, са оним што смо реализовали и да дамо информацију свим
грађанима Ужица као и читавој јавности о томе како функционише Управа за
финансије, односно какво је стање градског буџета и какви су подаци везани за
завршни рачун. Истакла је да када се погледају подаци везани за завршни рачун, добро
се види да су приходи, реализовани тако рећи 100% и да су 18% реализовани, односно
остварени већи приходи у односу на претходну годину. Нагласила је да се уз једно
добро планирање и реализацију буџета без обзира на све последице и на сва очекивања
успело издвојити финансијских средстава за све потребе као и за рад јавних предузећа
и установа, односно за њихово нормално функционисање. Истакла је да је захваљујући
стабилности буџета Град имао висок степен ликвидности и да је захваљујући добрим
пројектима кроз снажну подршку свих ресорних министарстава Град отишао један
корак напред. Нагласила је да је град Ужице, град који предњачи и да увек на стручним
скуповима буде пример добре праксе што се тиче енергетске ефикасности и што се
тиче свих мера које град субвенционише годинама уназад. Истакла је да се посебна
пажња поклања области заштите животне средине и мерама енергетске ефикасности.
Нагласила је да се локална самоуправа и те како бави тим проблемима јер проблем
загађености У Ужицу постоји већ дужи временски период.Истакла је да се у току
прошле године субвенционисало 57 милиона динара грађанима града Ужица, за неке од
мера енергетске ефикасности.Нагласила је да су та средства за ову годину још повећана
и да се наставља даље на свим активностима везаним не само за субвенционисање
индивидуалних ложишта већ и за субвенционисање енергетске санације,
реконструкције и обнове јавних објеката, вртића, школа и установа, па је у вези с тим
подсетила да је реализован пројекат гасног генератора у вртићу „Бамби“, вредности 6
милиона динара. У циљу очувањa јавног здравља суграђана у току прошле године из
буџета града Ужица финансирана је куповина санитетског возила за Дом здравља
„Ужице“, а издвојена су и посебна средства за медицинску опрему. Истакла је да се
никако не сме заборавити да град Ужице финансира пројекат од националног значаја у
вредности од 80 милиона евра и то финансирање пројектно-техничке документације за
реконструкцију Опште болнице Ужице, а која се на задовољство свих грађана, приводи
крају. Нагласила је да је више од 120 милиона динара одвојено из буџета за област
социјалне и дечије заштите, док је 375 милиона динара опредељено за нормално
функционисање и рад предшколске установе, као и за инвестиције. Истакала је да је
више од 165 милиона динара издвојено из буџета за функционисање основног и
средњег образовања, а 220 милиона динара за функционисање установа културе и за
остале културне манифестације. Навела је да су прошле године субвенционисани са 37
милиона динара пољопривредници, а да ће се ове године издвојити много већа средства
за ту област. Нагласила је да је прошле године што се тиче спорта и улагања у спортску
инфраструктуру и реконструкцију већ постојећих спортских терена и изградња нових,
завршена спортска хала у Крчагову и хала у Севојну и оне ће свакако омасовити спорт
у Граду. Истакла је да су из буџета града издвојена средства али и да је добијена
значајна подршка из ресорних министарстава за наставак радова на Старом граду у
оквиру чега је добијено додатних 10 милиона динара за геомеханичка и геотехничка
испитивања тла и за изградњу будућег пешачког моста од златиборског магистралног
пута до Старог града. У 2021.години, у области комуналне делатности и комуналне
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инфраструктуре издвојено је више од 360 милиона динара, а улагало се у пројекте
кишне и фекалне канализације и ширила водоводна мрежа али се кренуло и са
реализацијом вишегодишњег проблема која се тиче фекалне канализације у Турици, где
је завршен фекални колектор, препумпна станица, јавни позив за прикључење, где су се
две улице, негде око 90 домаћинстава, прикључили на секундарну канализациону
мрежу. Нагласила је да се улагало доста у саобраћајну и путну инфраструктуру, и
истакла да су подједнако важна улагања како у самом центру града, тако и у градској
општини Севојно као и у свим месним заједницама. Подсетила је да је у току прошле
године урађен кружни ток код Народног музеја и да је извршена комплетна
реконструкција улице од Народног музеја до врха Доварја. Истакла је да се кренуло у
изградњу базена на плажи и да је изградња базена на Плажи пројекат који се ради у две
фазе, а да никада није речено да ће тај дечији базен бити завршен у току прошле
године. Истакла је да је прошла буџетска година била добра за град Ужице,
реализовано је доста ствари, приходовало се много више и да се у највећој мери
остварило оно што је и планирано, а оно што је најважније и најбитније то је да се
колико толико унапредио квалитет и услови живота суграђана.
Скупштина је са 43 гласа „за“ и 12 гласова „против“ усвојила Предлог
одлуке о завршном рачуну буџета Града Ужица за 2021. годину са Извештајем о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града
Ужица за 2021. годину.
III
Председник скупштине Бранислав Митровић је истакао да је Комисија за буџет
и финансије на седници одржаној 8. јуна 2022.године, разматрала и са 4 гласа „за“ и 1
гласом „против“ прихватила Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Ужица за 2022. годину (Ребаланс I).
Миодраг Петковић, члан Градског већа је након уводног образложења на
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2022. годину
(Ребаланс I) нагласио да је у децембру месецу прошле године усвојен буџет за 2022.
годину и износ усвојеног буџета је био 3 милијарде и 773 милиона динара. Истакао је
да је у међувремену буџет приходован додатним средствима од стране ресорних
министарстава. Нагласио је да је у међувремену направљена анализа остварења
прихода, усвојен завршни рачун и први ребаланс и када се све то сабере предлог буџета
је 4 милијарде и 205 милиона динара, што је за 432 милиона динара већи буџет него
што је планиран у децембру. Нагласио је да је један део већ приходован од стране
државе а да су процене да се до краја године може остварити око 206 милиона динара
више прихода него што је планирано и то пре свега по основу текућих прихода,
односно пореза на доходак грађана и од продаје парцела. Објаснио је да је то око 11,3 %
већи буџет од буџета који је планиран и усвојен у децембру месецу прошле године.
Што се тиче средстава из Републике, истакао је да је добијено 110 милиона динара за
санацију клизишта у Улици Светозара Марковића, 30 милиона динара од Министарства
за заштиту животне средине за мере енергетске ефикасности и смањења аеро загађења
које мере ће се спроводити у овој години, а добијен је и један пројекат од 8,5 милиона
динара који се тиче дезинфекције водоводне мреже и свих расположивих резервоара у
граду, добијено је 3 милиона динара подршке за Регионалну развојну агенцију, 7
милиона динара за конверзију односно за гасни генератор у хали „Велики парк“.
Истакао је да се наставља са подршком у области задравства које је битно промењено у
односу када је усвајан основни буџет. Нагласио је да се креће и са реконструкцијом
АТД-а за шта је добијена додатна подршка од 200 хиљада долара за ове намене од
стране програма ЕУ ПРО ПЛУС, а део средстава ће се инвестирати из буџета. Истакао
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је да се завршава гасна котларница у Дому здравља и Центру за мајку и дете и да је то
такође важан пројекат. Истакао је да је за програм социјалне и дечије заштите
ребалансом додато још 3 милиона динара. Нагласио је да када је у питању свака
новорођена беба у граду дуплиран је износ, а по питању незапослене породиље и мајке
са троје и више деце повећана су једнократна давања из буџета, дуплирана је накнада
која је први пут уведена прошле године за ђаке прваке, подељена су дечија седишта,
повећана су давања ђацима за школски прибор. Истакао је да је овим ребалансом у
области предшколске установе додато око 6 - 7 милиона динара, у области образовања
додато је око 23 милиона динара и то пре свега 13 милиона динара као подршка за
основне школе, 10-ак милиона динара за средње школе, и то за повећане трошкове
функционисања јер је чињеница да су они већи од прошле године са пандемијом и са
макроекономским комешањем у свету, тако да се ребалансом морало додати за
функционисање предшколске установе, за основно образовање, за установе културе око
10 милиона динара. Нагласио је да када се говори о овим обласима, кренула је
реконструкција Основне школе у Крвавцима, реконструкција вртића „Полетарац“, ОШ
„Нада Матић“, реконструкција ОШ у Гостиници, биће и у Карану, тако да се кренуло са
важним пројектима. Истакао је да се пуна подршка даје и за област спорта за посебне
програме за функционисање у области спорта, за туризам, унапређује се пољопривреда,
више се улаже за комуналне делатности, више се улаже за програме саобраћаја,
саобраћајне инфраструктуре, за пројекте који се воде под програмом становања и
урбанизма, а односе се на читав сет пројеката за уређење града и других пројеката на
јавним објектима, око 120 милиона динара за текуће поправке и одржавање путева и да
је то суштина предложеног ребаланса. Објаснио је да смо имали буџет који је био око
3,77 милијарди динара, да је предложени буџет 4,21 милијарда динара и да је разлика
432 милиона динара, једним делом за већ добијена средства, а другим делом за боље
остварење прихода.
Одборник Аврам Илић нагласио је да је у првом кварталу дошло до повећања
плата у јавном сектору и то се одразило да се порез на зараде увећа, и да је то увећање
5,5 % у односу на планиране приходе од зарада. Истакао је да оно што се може
подржати овим ребалансом јесте улагање Владе и да се не може рећи да је лоше, 110
милиона за санацију клизишта у улици у Коштици али са друге стране тај приход од
пореза како је распоређен и како су у класификацијама групе измењене, то се не може
подржати, јер је више средстава отишло на саме расходе. Нагласио је да група 421стални трошкови, повећана 18 милиона динара, 10 милиона новчане казне и пенали, а 8
милиона динара за измирење ПДВ-а, и да су то расходи где је отишло доста средстава.
Истакао је да је ово била изборна година и да је у дилеми да ли је овај буџет на почетку
године планиран у неком предизборном духу па је сад у ребалансу све промењено.
Истакао је да када све ово помиње превасходно мисли на реконструкцију Ратарске
улице где је било опредељено 8 милиона а сада је укинута позиција, као и за изградњу
резервоара у Волујцу и још неких пар група где је новац ''скинут''. Нагласио је да ће се
добар део од пореза на зараде прелити на повећање плата и на повећање обавеза за
порезе и да Одборничка група Здраве Србије не може подржати ребаланс буџета.
Одборник Владан Виријевић је истакао да ни он није знао да је била јавна
расправа о ребалансу па истиче да вероватно ни грађани нису били упознати. Сматра да
се не обавештавају грађани о јавним расправама као ни о конкурсима за директоре, и да
такве информације имају само они који су блиски политичким партијама. Нагласио је
да што се тиче самог буџета који се ради кроз нови програм- софтер ИСИБ, многе се
ствари нису видљиве. Истакао је да је некада постојала табела где су били приказани
упоредни подаци колике су позиције биле планиране, колико је промењено плус или
минус и колико је било на крају. Нагласио је да се сада само виде ''плусеви и минуси'',
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ада се не види колико је било планирано и колико ће на крају да буде извршено.
Истакао је да има одборника који се баве буџетом и припремају се детаљно па је
затражио да се врате табеле које су биле или макар неке приближне, да би могли да се
виде сви подаци у табелама. Навео је да је реалност таква да није пренетих средстава из
прошле године, буџет би био у дефициту и то око 193 милиона динара. Нагласио је да
су субвенције за пољопривреду повећане само 200 хиљада динара што је мало. Истакао
је да се градоначелница хвали са 37 милиона динара субвенције које су дате у прошлој
години, што је такође мало. Нагласио је да противградни стрелци немају адекватне
накнаде и да треба да се размисли о повећању накнаде а не да раде за 4-5 хиљада
динара. Навео је позиције које су склоњене са овим ребалансом или нису извршене или
су умањене или су остављене за наредну годину да се ураде су реконструкција у Улици
Димитрија Туцовића 12 милиона динара, реконструкција у Ратарској улици, изградња и
асвалтирање пута Калдрма -Тара 15 милиона динара смањено, Брана Врутци - Крнда
смањено 3 милиона динара, изградња и асвалтирање чувеног Бановског пута смањено 3
милина динара. Нагласио је да људи 10 година планирају да се Бановски пут асвалтира
и опет се смањују средства. Истакао је да се константно стављају неке позиције за које
се зна да се неће рализовати па се са тих позиција пребацује на позиције које су
потребне. Нагласио је да захтева да му се образложи зашто су изградња нових и
реконструкција старих стајалишта смањена милион динара, инфраструктурни пројекти
смањени за 11 милиона 885 хиљада динара, изградња резервоара Волујац смањена 5
милиона динара, неће се кренути са радовима за изградњу станова за потребе војске,
израда планске пројектне документације смањена за 10 милиона динара, не види се у
буџету пројектна документација за Здравствени центар која је повећана за 20 милиона
динара, изградња гасне котларнице за Центар за мајку и дете смањено за 2 милиона
динара. Истакао је да се дају неке нове субвенције јавним предузећима на пример
субвенција за Велики парк који је већ био губиташ коме се даје нових 3 милиона
динара ребалансом. Нагласио је да га интересује група 482 која је увећана за 8 милиона
динара где је предвиђено за измирење ПДВ-а, иако се зна да је ПДВ исти и чувене
казне и пенали који су увећани за још 10 милиона динара. Истакао је да је потребно да
се уради азил за псе и ако не постоји пројекат да се направи пројекат јер ко год изађе на
улицу има проблем са псима луталицама. Поставио је питање зашто је у Медицинској
школи приказано повећање трошкова службених путовања у земљи и где то путује
Медицинска школа, а не и остале школе јер ни једна друга средња школа није
приказала трошкове службених путовања. Истакао је да се изузетно споро раде
пројекти и да је у току реконструкција предшколске установе „Полетарац“ чији
завршетак је био планиран до краја јуна па је поставио питање када ће то бити готово?
Нагласио је да су за реализоване пројекте заслужни грађани овог града јер се то ради са
средствима овога града и Републике Србије. Истакао је да су грађани заслужни за све
ово што постоји, а да власт служи да спроведе вољу и жељу грађана у дело.
Одборник Александар Вучићевић је нагласио да је у децембру 2021.године када
је донет Буџет за 2022. годину у висини од 3 милијарде 773 милиона динара рекао да
буџет није одржив и да је очекиван био његов ребаланс или измена. Истакао је да би
волео да се објасни дефицит у буџету који је приказан у децембру 168 милиона динара.
Истакао је да планирани приходи од 3 милијарде 916 милиона динара, расход 4
милијарде 107 милиона динара где је урачунат губитак од 191 милион динара. Нагласио
је да су у буџету приказана и потрошена средства у претходној години 228 милиона
динара па се тако дошло до буџета од 4 милијарде 205 милиона динара. Имајући у виду
да је у првом кварталу буџета Републике Србије приказан дефицит од 612 милиона еура
сматра да донације по свим градовима у Србији неће тећи по плану.
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Одборница Мирјана Млађеновић је нагласила да је радује што се пројекти
предвиђени буџетом за 2022. годину спроводе планираном динамиком, што су приходи
99,5%, што су расходи планирани предвиђеном динамиком, што се буџет увећава, што
нема нових кредитних задужења, и да се тај успех приписује ослушкивању градског
руководства на потребе грађана. Истакла је да се обећање које је дато грађанима
Севојна, испуњава јер су на то чекали деценију, да се ради комплетна реконструкција
магистралног челичног цевовода и комплетна нова водоводна мрежа за коју је потребно
издвојити 80 милиона динара при чему град Ужице издваја 40 милиона динара и 40
милиона динара ЈКП „Водовод“. Нагласила је да се такође ради реконструкција
амбуланте у Севојну, где је потребно урадити и унутрашње радове, дренажу и
енергетску санацију за шта је средства обезбедио Град. Истакала је да јој је посебно
драго што су радови на дечијем базену на Градској плажи започети и што се приводе
крају. Нагласила је да се улази у 3. фазу реконструкције Зелене пијаце при чему ће се
радити надкривање комплетне Зелене пијаце, партерно уређење, за шта су опредељена
средства од 60 милиона динара, а у чему учествују Град Ужице и ЈКП „Биоктош“.
Истакла је да се изградња секундарне канализационе мреже у Турици ради пуним
капацитетом за шта је одвојено 30 милиона динара и да се зна да је ово био горући
проблем грађана Ужица и свих оних који живе у Турици. Нагласила је да је веома
важно напоменути гасне генераторе који се постављају у Дому здравља, вртићу
„Полетарац“ и ЈП „Велики парк“, а за шта су средства опредељена из Града и
надлежних Министарства. Истакала је да се ради и на реализацији пројекта енергетске
санације ОШ „Наде Матић“, школе у Карану, вртића „Полетарац“ и ОШ у Крвавцима
кроз пројекат швајцарске владе и Министарства рударства и енергетике. Нагласила је
да су на мере енергетске ефикасности, којима је посвећена посебна пажња, грађани
веома позитивно реаговали и на које се одазивају када су у питању индивидуална
домаћинства и набавка котлова на гас, пелет, соларних панела, топлотних пумпи,
замена столарије, а зашта је укупно издвојено 100 милиона динара средстава који су
обезбеђена од Министарства заштите животне средине, Министарства рударства и
енергетике и града Ужица. Истакала је да је у току реконструкција и санација градских
улица и да су завршене Пожешка, Милешевска у Турици, да се ради Ратарска, а да
наредне недеље почињу радови на реконструкцији Улице Иве Андрића и да је у плану
реконструкција још неколико улица у граду као што је крак Светозара Марковића.
Нагласила је такође да се ради на асфалтирању путних праваца кроз удруживање са
грађанима за шта је издвојено 62,8 милиона динара. Истакла је да се увелико ради и на
реконструкцији сеоских путева, при чему су из одређених села изразили велико
задовољство што их је градоначелница и градско руководство посетило, ослушнуло
њихове проблеме и радило на реализацији истих. Похвалила је уређење паркинга на
Међају који је обезбедио 100 паркинг места, а који је финансиран из буџета Града.
Објаснила је да имало застоја у реализацији одређених пројеката, да неки пројекти
захтевају одређену техничку подршку, спецификацију, решење имовинско-правних
односа, временске услове и да не може све бити урађено оним континуитетом којим се
планира. Нагласила је да и сама градоначеница жели да све иде планираном
динамиком, „сад за сад“ експресно али да мултидимензионални проблеми захтевају
јако велики приступ и пажњу. Истакла је да се свакодневно ради на терену, да град
поприма нов, медеран изглед, да се решавају горући проблеми, и да се Град
прогресивно развија упркос турбулентним и нестабилним временима на које нажалост
не може да се утиче. Нагласила је да је то заслуга свих грађана Ужица, али и
руководства и из тог разлога треба да подфржати предложени Ребаланс.
Одборница Јелена Сладоје је нагласила да је била прилика да се одборници
упознају са планом финансирања намењено за реконструкцију здравствених установа у
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нашем граду. Истакала је да је већ извесно да ће за неку годину Град имати један
велики модеран, савремен здравстевени центар где ће грађани имати прилике да се
боље дијагностикују и да се боље лече. Нагласила је и да ће велики број здравствених
радника имати прилику да добију посао, да унапреде своје знање и да се додатно
едукују чиме ће се смањити могућност њиховог одласка у друге градове и друга места у
потрази за бољим условима за рад. Истакла је да јој је драго поред ове инвестиције за
улагање у Здравствени центар, да су средства одвојена и за улагање у примарну
здравстевену заштиту, пре свега Дом здравља Севојно, антитуберкулозни диспанзер и
да се нада да ће бити све више ових улагања у здравствене установе у граду.
Одборник Ненад Петровић је похвалио улагање у спорт у Граду за шта је
издвојено 70 милиона динара и да су 64 клуба добила средства за свој рад, и да је око
30% више издвојено средстава за спортске клубове. Нагласио је да су велика улагања и
у спортску инфраструктуру, и да је прошле године отворена хала у Крчагову, а да се
планира реконструкција фискултурних сала у школама. Истакао је да је Град иначе
спортским клубовима омогућио коришћење ових сала у школама у вечерњим
терминима тачније после наставе и обезбедио бесплатан лекарски преглед спортистима
у спортским клубовима. Сматра да улагања у спорт имају за циљ, промоцију и
омасовљавање спорта, и да је важно да се што више деце бави спортом и да воле спорт.
Нагласио је да је важно и корисно да се наши клубови такмиче у највишим ранговима
такмичења, због чега ће и имати подршку Града.
Одборница Марија Николић нагласила је да је евидентно да се сваке године из
буџета града Ужица издваја све више новца за потребе корисника социјалне заштите,
односно суграђана којима је та врста помоћи и потребна. Истакала је да је за похвалу
што је за текућу 2022. годину планирано повећања буџета за скоро 20 милиона динара у
односу на претходну годину. Нагласила је да је циљ увођењења нових услуга као што је
инклузивни центар, постизање квалитета на већ постојећу услугу кроз стручно
усавршавање пружалаца услуге и обезбеђивање доступности услуге за већи број
корисника. Истакла је да је Град Ужице један од ретких градова који услуге социјалне
заштите реализују кроз пројектне активности које се финансирају из буџета града.
Подржава све велике пројекте који се планирају у Граду, аутопут, обилазницу,
реконструкцију Здравственог центра, али сматра да је за један Град веома битно како
функционише систем социјалне заштите, односно колико се брине о суграђанима из
друштвено осетљивих група, а Ужице показује висок степен одговорности и подршке
грађанима који су корисници услуге социјалне заштите.
Одборник Неђо Јовановић је нагласио да ће одборничка група СПС и ЈС
подржати предлог ребаланса буџета. Истакао је нису изнете аргументоване критике
које би довеле у сумњу било који сегмент ребаланса буџета града Ужица, тако да све
оно што је од стране опозиције речено не може девалвирати квалитет Предлога.
Мишљења је да је све оно што је уложено у спорт и комплетне спортске активности у
граду Ужицу на неки начин и враћено. Нагласио је да је сатисфакција свега онога што
се дешава и што ради руководство Града у резултатима спортиста, младих људи који су
се определили да се баве спортом, нарочито врхунским спортом. Истакао је да је
градоначелница примала врхунске спортисте овог града који су својим резултатима
овековечили овај град и на неки начин утрли стазе неким новим младим генерацијама
спортиста да наставе њиховим путем. Нагласио је да све што је речено, а везано за
спорт само треба одржати и наставити путем даљих афирмација и даљих улагања.
Истакао је да је азил за псе само један мали сегмент решења проблема када су у питању
уједи паса и да се могу направити три азила у граду Ужицу по правилима по којима се
азили праве и сви ће азили бити попуњени истог дана, али да то није решење проблема.
Сматра да је првенствено проблем што не постоји довољна свест власника паса да
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схвате шта је њихова одговорност према псима, а она подразумева да су дужни да
негују, збрињавају, одржавају, лече своје псе а нарочито да воде рачуна о потенцијалној
опасности по околину, нарочито суграђане. Мишљења је да је едукација с једне стране,
власника паса, а са друге стране повећати степен одговорности кроз санкционисање,
повећавање казни и устројавање нових казни па самим тим сиситематизација како
прекршаја тако и кривичних дела био искорак, односно и један степен ка решавању
овог проблема. Нагласио је да је у прошлој години било регистровано 170 напада паса
на животиње, а преко 250 на људе, чиме су се отворила врата правном путу за решење
тог проблема без обзира да ли је то миран начин или судски начин, што мултиплицира
трошкове не само накнаде штете већ и трошкове поступка, због чега се мора
приступити решавању овог проблема на мултидисциплинаран начин, посветити му се,
значајно више од обичне приче да се отвори азил. Истакао је да је колега Виријевић
имао апсолутно добру намеру када је дао такав предлог али сматра да тако једнострано
посматрање проблема без ширине приступа, неће довести до квалитетног решавања
проблема.
Одборник Владан Виријевић нагласио је даље његова дискусија није ни
популистичка ни политичка када се јасно прецизирају позиције где је било смањења и
шта није урађено. Не слаже се са дискусијом одборник Јовановића у вези проблема
паса луталица и да изградња азила за псе ништа битно неће урадити, а што се тиче
промене свести сматра да то иде поприлично споро и тешко јер променити нечију свест
је један од тежих сегмената који треба урадити.
Одборник Аврам Илић је истакао да не може да се сложи са одборником СПС-а
да опозиција овде не износи аргументовано своје ставове. Нагласио је да је почетком
године у првом кварталу дошло до повећања плата што се одразило да буде повећан и
порез на зараде, што ће се касније одразити да буду и већа издавања буџета на плате.
Истакао је да се зна да 23-24% буџета иде на плате, зараде, порезе и друго. Нагласио је
да се слаже да је било неких говорника који нису аргументовано причали о буџету
града Ужица, јер аутопут није буџет града Ужица и неке друге инвестиције које се
помињу у дискусијама.
Одборник Неђо Јовановић је нагласио да грађани Ужица добро разумеју шта је
свест, а шта је савест. Нагласио је да ни у једном тренутку није рекао да је неко
несвестан јер би то било увреда, али ко нема манир и културу понашања ако држи пса,
а према њему има однос који је непримерен логично је да се позове на савест.
Нагласио је да сваки одборник, посланик, јавни функционер има онолику снагу колика
је снага његових аргумената. Истакао је да снагу аргумената не оцењују одборници, већ
грађани града Ужица, грађани Србије који својим гласовима указују поверење онима за
које сматрају да треба да донесу одлуке у њихово име. Истакао је да му је жао што су се
појавили прозвани они на које се његова критика не односи а да ће СПС увек бити у
коалицији са онима са којима дели иста размишљања, са којима дели исте вредности и
са којима ће тражити најбоље могуће начине да се задовоље интереси грађана.
Одборник Радиша Марјановић је нагласио да честитаo службама и предлагачу на
материјалу који је обиман добро урађен у складу са формом коју прописује закон којим
се уређују буџетско рачуноводство. Истакао је да овај документ може да буде и већи из
разлога што образложења помажу оним одборницима и одборницама који не познају
ову проблематику па могу из образложења да виде о чему се ради. Навео је да је
промењена форма ребаласа буџета, па се сад не виде плусеви и минусеви али оно што је
суштина је да буџет није у дефициту, односно није у губитку. Нагласио је да се у
негативном контексту до краја ове године мора бавити ребалансом буџета из разлога
што се не зна шта ће бити на тржишту. Истакао је да је претходних година био
поборник тога да се кроз кредитно задужење улаже у капиталне инвестиције, али да
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овога пута не препоручује јер сваким даном на тржишту капитала расту камате и више
нико не може да буде сигуран чему то води. Нагласио је да је 191 милион динара из
члана 2. за сада добро што је тако и да тако треба и да остане као и да ће СПС увек
гласати за буџет када је он у интересу грађана.
***
Председник скупштине Бранислав Митровић је истакао да се у складу са чланом
64. Пословника, приближава редовна пауза, па ја предложио Скупштини да се редовна
пауза одржи након завршетка расправе по Предлогу одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Ужица за 2022.годину.
Скупштина је са 50 гласова „за“, усвојила предлог председника Скупштине о
померању редовне паузе.
***
Одборник Владан Виријевић је нагласио да СПС штошта подржава и да су од
90-их година на власти, изузетак неких 4-5 година на локалу а у Републици 3 године и
апсолутно се не зна шта ће бити за 2-3 месеца, каква ће Влада бити формирана јер се
80% странака није изјаснило да ли би били партнери СНС-а или не би, а да је СПС тај
који се константно нуди СНС-у и интересантно је шта ће се догодити ако не буде
саставни део власти. Истакао је да треба да се прича о буџету, а не о политичким
темама и да се то остави за неке политичке дебате.
Слободан Кузмановић, члан Градског већа је истакао да су 200 хиљада динара
наменска средства и да се исказала потреба за субвенцијама у органској пољопривреди,
и да су то средства која су опредељена за ту намену. Нагласио је да што се тиче
директних субвенција издвојено је 5 милиона динара више него претходних година, и
да је било 150 пољопривредника више који су користили у овој години субвенције.
Истакао је да су сви који су поднели захтев већ добили субвенције и није имало потребе
да се у овом ребалансу издваја више средстава. Нагласио је да ће се сразмерно
повећању буџета планирати већа средства за пољопривреду у наредној години.
Одборник Александар Вучићевић је истакао да се мора разумети да се издваја
новац по појединим позицијама. Сматра да није у реду да се позиција која је била 44
милиона динара сада увећа за 200 хиљада и да он лично не би увећавао ни за та
средства. Навео је да је за заштиту животне средине одвојен исти новац као у децембру
месецу а да је чланица Градског већа говорила да је за панеле одвојено 4 милиона
динара, што су средства за 10 људи, да по пријави може да се добије 420 хиљада динара
па ће се тим темпом цео Град покрити за неких 100 година. Наводи да је планирано 27
капиталних пројекта, а да је 24,12% умањење ребалансом на тој позицији, и да ће
капитални пројекти са пројекцијама на две или више година, у ово време кризе донети
измене, одлагања а да су сваког месеца скупљи и скупљи. Нагласио је да ће се тако
морати свака три месеца радити ребаланс буџета или у плусу или у минусу. Истакао је
да ту нема политиканства, већ да се чита само оно што је написано у ребалансу буџета.
Одборник Дејан Станковић је потврдио да је буџет за пољопривреду
поприлично велики и да постоји тенденција раста те позиције. Истакао је да постоји
добра воља у граду и разумевање за пољопривреду, према пољопривредним
произвођачима, али да су цене инпута, репроматеријала у пољопривреди ове године
велике, као и цена хране. Нагласио је да се добра воља Града у односу према
пољопривреди огледа и у чињеници да су све пољопривредне субвенције већ исплаћене
грађанима који су конкурисали. Објаснио је да постоје и комисије које обилазе
пољопривредне произвођаче и контролишу реализоваене субвенције и да у претходних
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10 година није било неких већих проблема у субвенцијама за пољопривреду што се
тиче са аспекта произвођача и града Ужица.
Слободан Кузмановић, члан Градског већа је нагласио да је Град издвојио још
4 милиона динара за субвенцију у пољопривреди и да је основан Фонд за развој
пољопривреде заједно са РРА ''Златибор'' и Фондацијом Ана и Владе Дивац.
Одборник Александар Лазић је говорећи из сфере из које долази а то је
примарна здравствена заштита односно Дом здравља Ужице, навео да је у протеклих
две године значајно уложено у Дома здравља и да је добио значајна средства којима су
обновљени возни паркови и у плану су реконструкција из АТД- и занављање опреме.
Објаснио је да се ради о милионским износима, почевши од ренген апарата, апарата за
праћење пацијената, монитора, санитетских возила, санитетске опреме, возила за кућно
лечење и да је у плану Града да до 2029. године занови комплетан возни парк на нивоу
свега што постоји у примарној здравственој заштити. На тај начин новац грађана се
користи за грађане, јер улажу у сопствено здравље. Слаже се да увек може више и боље
али да је превасходни циљ свих одборника и руководства да ослушкује грађане и да
проблем препозна и да га у што скорије време и равномерно реши.
Нада Јовичић, чланица Градског већа је поводом соларних панела објаснила да
је објављен јавни позив за учешће физичких лица у субвенционисању у ове мере
енергетске ефикасности. Истакла је да се слаже да су 4 милиона за ове намене
недовољна, али да се ради о пилот пројекту а на основу анализе наредних година ће се
издвајати већа средства. Истакла је да Град већ ради на преговорима са надлежним
министарством како би се следеће године одвојила већа средства и субвенционисао
већи број грађана Ужица. Поводом дискусије одборника да није било повећања
средстава за позицију енергетске ефикасности за индивидуална ложишта, сложила се да
је то чињеница али из разлога јер у овом тренутку није било за то потребе.
Миодраг Петковић, члан Градског већа је одговарајући на питања одборника
истакао да је на позицији заштите животне средине било 67 милиона динара а да је сада
добијено још 30 милиона динара од Министарстваза зажтиту животне средине. Сматра
да није у реду конкстатација да је 4 милиона динара за соларне панеле мало, јер се мора
узети у обзир да таква субвенција није до сада ни постојала, па је сваки корак напред,
велики. Сматра да је добро радити ребаланс буџета увек када се па макар и једном
грађанину на тај начин може помоћи. Нагласио је да промене у Ребалансу постоје на
130 позиција и да су оне у образложењу све лепо објашњене, с тим што нигде није било
умањење позиције које је довело до одустајања од битних пројеката. Поводом сталних
трошкова који су увећани за 18 милиона динара истакао је да је то добро јер је
показатељ да установе културе, предшколска установа и друге које се финансирају из
буџета града Ужица раде добро свој посао и редовно обављају делатност за коју су
основане. Објаснио је да није укинут ни пројекат Ратарске улице ни резервоар у
Волујцу већ се застало у радовима док се не реше имовинско правни односи. Објаснио
је да на плате не одлази 22% буџета већ 16,8% буџета Града. Нагласио је да ни када је
критикован буџет који је донет у децембру да није одржив, није било правих
аргумената, као што их нема ни сада када се ребалансом повећавају средства буџета.
Поводом дискусије одборника да је буџет лоше урађен и да нису транспарентни
подаци, истакао је да је управо супротно јер нови информациони систем за локалне
самоуправе предвиђа директно учитавање буџета и зато су дате табеле у којима су
одвојене позиције у којима је било промена. Поводом јавне расправе, истакао је да је на
сајту града било све транспарентно објављено и да је процес израде ребаланса буџета
трајао више од месечак дана. Поводом тога упознао је одборнике и да Град Ужице у
погледу транспарентности буџета дели прво место са Сомбором, на нивоу Републике. У
вези питања за трошкове службених путовања за Медицинску школу и зашто се
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Медицинској додаје за путовање 50 хиљада а другима не, објаснио је да се ради о
корекцији за путовања за такмичење ученика.
Одборник Владан Виријевић се осврнуо на дискусији члана Градског већа
Кузмановића да није било потребе за издвајањем додатних средстава за пољопривреду
односно пољопривреднике и сматра да за пољопривреднике увек треба да се издвајају
већа средства. Нагласио је да је јасно да је буџет у дефициту од преко 190 милиона
динара, али када се додају средства од 288 милиона динара пренета из предходне
године онда је логично да ће бити у суфициту. Не слаже се са дискусијом члана
Градског већа Петковића да нема одступања у пројектима и сматра да их има и то
поприлично, попут Ратарске, резервоара у Волујцу, реконструкције улице Димитрија
Туцовића, путног правца Калдрма-Тара, обилазнице око бране Врутци, асфалтирање
Бановског пута, изградње нових и реконструкције постојећих стајалишта, станова за
потребе војске, израда планске пројектне документације, израда котларнице и друго.
Поводом транспарентности истакао је да она може и мора да буде већа, посебно
имајући у вду да велики број грађана не користи интернет нити неке друге видове
комуникације.
Миодраг Петковић, члан Градског већа је истакао да одборник није
учествовао у расправи а имао је прилику али да то не значи да други грађани не
учествују у креирању буџета. Нагласио је да грађани на разне начине учествују у
креирању буџета и да је Град Ужице управо због тога први у Србији.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, је закључио расправу и дао
завршну реч градоначелници испред предлагача.
Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је истакла да ће Предлог
Ребаланса, на задовољство свих омогућити Граду да што пре реализује неке велике и
важне пројекте, односно да убрза реализације свих пројеката. Објаснила је да је
ребалансом, буџет који је био 3,77 милијарди, сада увећан, захваљујући управо добром
кретању прихода и додатној подршци од стране државе за пројекте у Граду тако да ће
буџет, након ребаланса бити око 4 милијарде динара. Мишљења је да је то сјајна вест за
грађане Ужица и навела да се наставља са улагањима у здравство, повећан је износ за
пројектно техничку документацију везано за Здравствени центар из разлога што је
дошло до промене, односно до проширења капацитета и неких додатних радова.
Подсетила је да је реч од пројекту вредном 80 милиона евра који финансира држава, а
град Ужице финансира пројектно - техничку документацију. Посебно је нагласила да је
за област здравства добијена велика подршка Европске уније ЕУ ПРО ПЛУС који ће
заједно са Градом Ужицем финансирати реконструкцију атитуберкулозног диспанзера
са додатним финансијским средствима која ће обухватити и одговарајућу опрему. Осим
тога од програма ЕУ ПРО ПЛУС добијена су и финансијска средства за изградњу новог
вртића у Карану. Посебни акценат је ставила на средства која се издвајају за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност а која се уз подршку ресорних
министарстава увећавају сваке године. Истакла је да ће се у току године завршити
изградња гасног генератора у Дому здравља, у Центру за мајку и дете, вредности 17
милиона динара, који је такође финансиран делом из Града, а делом из средстава
Министарства. Навела је да се ребалансом повећавају средства за 30 милиона динара за
функционисање предшколске установе, основних и средњих школа, а истакла је да ће
се поред тих средстава издвојити и средства за реконструкцију и енергетску санацију
јавних објеката, односно вртића и школа, а да су почели већ радови на реконструкцији
вртића „Полетарац“, санација школе у Крвавцима и школе „Нада Матић“ да се из
сопствених средстава реконструише школа у Гостиници, а у току су припреме за
санацију односно обнову фасаде и замену олука на ОШ „Душан Јерковић“, као и
радови на ОШ „Краља Петра II“. Нада се да ће сви наведени пројекти бити успешно
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реализовани у току године. Навела је да је издвојено додатних 3 милиона динара за
питање социјалне и дечије заштите као и нових 140 милиона динара за мере
популационе политике. У том сегменту издвајају се посебно и средства за вантелесну
оплодњу, а уведено је и низ подстицајних мера које се односе на школску децу, а
уведена је и мера да треће дете и свако наредно дете има бесплатан боравак у вртићу.
Издваја се око 10 милиона динара за функционисање програма инвестиција у
установама културе, а за област спорта средства се увећавају за додатних 4 милиона
динара. Посебно се осврнула на област комуналне инфраструктуре за коју је додатно
увећан буџет за 25 милиона што је укупно 545 милиона. Навела је и да је након година
обећања грађанима Севојна, коначно кренула реализација пројекта изградње челичног
цевовода за који су Град и ЈКП ''Водовод'' Ужице издвојили по 40 милиона динара.
Истакла је да је добијена додатна подршка државе од 8,5 милиона динара намењене за
дезинфекцију и чишћење водоводног система, а да су ребалансом предвиђена и додатна
средства за уређење Грдске плаже у износу од око 13 милиона динара. Обавестила је
грађане и да се зграда бившег хотела ''Турист'' руши и да су приватна лица нашла
инвеститора за изградњу пословно-стамбеног објекта, а након завршетка тог пројекта,
Град ће моћи да реконструише и десну страну пешачке зоне на Плажи. Нагласила је да
су ребалансом опредељена средства за један важан пројекат а то је надкривање Зелене
пијаце, вредности 60 милиона динара, од чега је Град обезбедио 32 милиона динара а
ЈКП ''Биоктош'' преостала средства. Навела је и да се улази у реализацију уређења
парка испред Градског културног центра за шта је у буџету опредељено 14 милиона
динара. Обзиром да је туризам један од приоритетних праваца развоја Града унапређује
се инфраструктура Старог града, Стапарске бање, Јелове Горе, Мокре Горе као и свих
осталих локалитета у граду. Истакла је да је ребалансом опредељено додатних 120
милиона динара за текуће поправке и одржавање улица и путева а очекује се велика
подршка од „Путева Србије“ за асфалтирање Улице Димитрија Туцовића, као и
наставак радова у Ратарској улици, улици Иве Андрића и осталим улицама које су
започете. Поводом паркинга, подсетила је да се завршило обележавање 100 паркинг
места на локацији бивше робне пијаце „Међај“ а Град и даље планира и активно се бави
питањима изградње нових паркинг места. Истакла је да иако су веома сложени
геополитички и макроекономски односи, сматра да предлогом ребаланса буџета Град
прави један корак напред и позива све одборнике да подрже Предлог.
Скупштина је са 41 гласом „за“ и 3 гласа „против“ усвојила Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2022.годину (Ребаланс I).
ПАУЗА.
IV
Срђан Недељковић, члан Градског већа је након уводног образложења
Информацијe 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 01.1. до 31.3.2022. године истакао да је информација обавезан
документ Закона о јавним предузећима који се доставља квартално, односно 4 пута
годишње a која се након усвајања на седници Скупштине града доставља надлежном
Министарству за привреду. Нагласио је да је информација састављена по прописаној
форми и методологији израде, а на основу добијених података из јавних предузећа.
Истакао је да се из анализираног периода од 1.1.2022. до 31.3.2022. године види да су
ЈКП „Дубоко“, ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“, ЈП„Велики парк“ и ЈП „Стан“
пословали негативно, a да је главни разлог негативног пословања јавних предузећа,
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повећање цене инпута на тржишту. Истакао је да ће Град све учинити како би се
побољшао рад јавних предузећа и како би предузећа на крају године позитивно
пословала.
Одборник Александар Вучићевић је нагласио да је у ЈКП „Водовод“ губитак у
првом кварталу 2022. године износио 16 милиона 950 хиљада динара, док први квартал
2021. године није завршен са губитком, већ је био у суфициту. Нагласио је да је у
извештају као главни разлог губитка наведен раст цене материјала, енергије,
поскупљење хемикалија за прераду воде, и да је то поскупљење глобални проблем, а не
само проблем ЈКП ''Водовод''. Нагласио је да су поднете тужбе 9 радника за надокнаду
дела регреса за годишњи одмор и топли оброк, које сада коштају преко 5 милиона
динара и поставио питање због чега директор није плаћао регрес и топли оброк?
Поводом пословања ЈП ''Велики парк'' и исказаног губитка у првом кварталу 2022.
године, нагласио је да је планом пословања, град Ужице издвојио 100 милиона динара
за 2022. годину што је за 10 милона више него претходне године. Истакао је да је
висина губитка у првом кварталу 1 милион и 400 хиљада динара, а да су доласком
новог директора повећане плате запосленима за 3% на предлог Градске управе. Поред
тога навео је и ЈП ''Велики парк'' има 16 радника на одређено, док је у истом кварталу
прошле године је имало 12 радника. Поставио је питање како је могуће одржати
планирано пословање ЈП '' Велики парк'' а и ако послује са губитком, повећане су
плате?
Одборница Бојана Гудурић је нагласила да у извештајима који су достављени у
материјалу, већина предузећа, правда поменуте расходе, повећаним ценама енергената,
хемикалија, материјала и да је то нешто што се не може критиковати, јер је ситуација
на глобалном нивоу таква и утиче на све. Она се осврнула на активирање
алтернативних изворишта и поставила питање да ли је то и даље актуелно, докле се
стигло са ти активностима, који су циљеви постављени и каква је даље динамика јер
сматра да уколико би се растеретио систем Врутци а активирала алтернативна
изворишта која имају бољи квалитет сирове воде, самим тим би се утицало на количину
хемикалија који се користе за прераду воде, јер на цену не може да се утиче.
Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ је нагласио да се са почетка 2022.
године ушло у велике проблеме како са ценовном политиком, тако и са ковидом и да
се та два инпута одражавају на целу Србију као и на ЈКП „Водовод“. Нагласио је да је
због ковида у јануару месецу 44 радника било на боловању, што је сваки трећи радник
у ЈКП „Водоводу“. Истакао је да је цена репроматеријала и хемикалија која долази из
увоза повећана 50% али да је и поред тога грађанима испоручивана чиста вода све
време. Поводом тужби девет запослених за топли оброк и регрес, објаснио је да је
Програм пословања за 2020.годину урађен по тада важећим законским одредбама
којима није било предвиђено исплаћивање топлог оброка и регреса, док је то право
признато тек касније Колективним уговором, па самим тим ове накнаде нису
исплаћиване јер у том тренутку није била предвиђена позиција у Програму за те
намене. Међутим, девет радника је сматрало да имају право на ту накнаду, па су
поднели тужбе прошле године и суђење је још у току. Истакао је да што се тиче
алтернативних изворишта Град се враћа на Сушичка врела привремено, а да се очекује
и да ће бити побољшања квалитета сирове воде са Врутака чиме би дошло до
стабилизације утрошка хемикалија које је тренутно велико.
Весна Петрић, в.д директора ЈП „Велики парк“ је нагласила да је губитак за
први квартал 1 милион и 400 хиљада динара, а да је прошле године губитак био 2
милиона и 400 хиљада динара. Истакла је да на губитак у пословању за први квартал
утичу и временски услови који диктирају почетак радова. Нагласила је да тренутно
имају ситуације које су биле у априлу и мају, а које падају у други квартал, и да су оне
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већ дошле до 4,3 милиона динара, а да је цео други квартал 4,5 милиона динара.
Објаснила је да ће се губитак из првог квартала ''покрити'' другим кварталом, а у вези
питања већег броја запослених објаснила је да се ради о четири радника који су
примљени због нове хале у Крчагову.
Скупштина је са 36 гласова „за“ и 3 гласа „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
01.1. до 31.3.2022. године
V
Никола Максимовић, директор ЈП „Ужице развој“ Ужице је образложио Прву
измену годишњег програма пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2022. годину и
истакао да је на основу ребаланса буџета града, а у вези са колективним уговором у
делу зарада повећан топли оброк и регрес и да је то једина измена Годишњег програма
и финансијског плана.
Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на Прву измену годишњег програма пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице
за 2022. годину.
VI
Дејан Нијемчевић, директор ЈП „Стан“ је након уводног образложења
Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Стан“ о
расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину нагласио да је за 2020.
годину ЈП „Стан“ пословао са позитивним успехом и оствареним приходом од 2
милиона 184 хиљаде и 863 динара. Објаснио је да је јавно предузеће у обавези да део
добити уплати у буџет Града и то у износу од 50%, што у конкретном случају значи да
ће ЈП ''Стан'' уплатити 1 милион 92 хиљаде и 431 динар у буџет Града.
Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Стан“ Ужице о расподели добити по
финансијском извештају за 2020. годину
VII
Весна Петрић, в.д. директора ЈП „Велики парк“ је поводом Предлога одлуке о
брисању огранка Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице истакла да је огранак ЈП
„Велики парк“ под називом Велики парк ЈП Ужице - огранак „Спортисимо“ основан
одлуком Скупштине града и регистрован у АПР-у 5.5.2016. године. Нагласила је да је
огранак основан ради пружања услуга угоститељства на Градском базену. Истакла је да
огранак не ради већ дуже време, тачније од 2019. године и не обавља наведену
делатност, па се указала потреба за брисање истог.
Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о брисању огранка
Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице.
VIII
Душица Мурић, директорка Народне библиотеке Ужице је након уводног
образложења Предлога решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке
Ужице, нагласила да се измене Статута односе на конкурс за избор директора. Истакла
је да се конкурс директора расписује најкасније 60 дана пре истека мандата уз
претходну сагласност Скупштине града Ужица што није било до сада. Нагласила је да
се измене односе и на састав Управног одбора и да је по старим прописима то било 3
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представника оснивача и 2 представника запослених, а да је сада то случај 4:1.Истакла
је и да члан Управног и Надзорног одбора из реда запослених мора бити стално
запослен и из програмске делатности и да мора у саставу Управног одбора бити 40%
мање заступљеног пола.
Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању
сагласности на Статут Народне библиотеке Ужице.
IX
Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић је након уводног
образложења Предлога одлуке о успостављању сарадње између града УжицаРепублика Србија и гуверније Асуана - града Асуана - Арапска Република Египат
нагласила да се сарадња успоставља у областима економије, науке, културноуметничког и историјског наслеђа, образовања, спорта, здравства, развоја туризма,
повећање протока туризма између два града, управљања чврстим отпадом, рециклажом,
инвестиционих могућности за оба града у контексту локалних прописа и регулатива,
одрживог развоја и одговорне употребе ресурса термалних вода, програма за олакшање
обостраних посета, посебно посете инвеститора, спортских, трговинских и људских
ресурса и пољопривреде. Истакла је да ће град Ужице и град Асуан створити неопходне
услове за успостављање развоја сарадње на свим пољима који су засновани на
информацијама, знању, једнакости права, обостраном добитку који је у сагласности са
Законима Арапске Републике Египат и Републике Србије као и са међудржавним,
међувладиним и другим споразумима. Нагласила је да је Град Асуан са око 280 хиљада
становника трећи по величини град у Египту и главни град истоимене Гуверније.
Истакла је да се налази на јужној граници Египта који се сматра пролазом у Африку и
има велики историјски значај. Објаснила је да је иницијатива за успостављање сарадње
потекла приликом посете амбасадора Египта Србији и гувернера града Асуана тако да
је приликом те посете обострано изражена жеља да два града учврсте своје пријатељске
односе и размотре могућност развоја узајамне сарадње , па је Градско веће на седници
одржаној 7. јуна 2022. године утврдило Предлог одлуке о успостављању сарадње
између града Ужица и града Асуана и предлаже Скупштини да предлог размотри и
усвоји.
Скупштина је са 46 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о успостављању
сарадње између града Ужица-Република Србија и гуверније Асуана-града Асуана Арапска Република Египат.
X
Александар Тасић, руководилац одељења за управљање пројектима, у Градској
управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је након
уводног образложења Предлога одлуке о приступању изради стратегије развоја урбаног
подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта истакао да
је крајем 2021. године град Ужице аплицирао за техничку подршку и израду стратегије
на програму ЕУПРО ПЛУС који је финансиран од стране ЕУ. Нагласио је да је град
добио техничку подршку и да је сада у току процес израде стратегије који ће трајати
наредних 9 месеци уз подршку колега из програма ЕУПРО ПЛУС. Истакао је да ће
након израде стратегије град Ужице као водећи партнер на овом пројекту имати услове
да постане у још једној области регионални лидер у Златиборском округу и округу
западне Србије и Шумадије.
Одборник Радиша Марјановић је нагласио да се из одлуке не види
финансијски ефекат и сматра да су обухваћени само урбани делови Ужица, Пожеге,
Чајетине, Прибоја и Бајине Баште а прескочена рурална подручја. Мишљења је да се
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тиме праве ''острва'' и да је логичније да се обухвати целина. Сматра да се Стратегија
управо и односи на целину а да је проблем настао приликом превода јер није
прилагођен српском језику. Нагласио је да се у одлуци користе изрази чиста и праведна
енергија, а да енергија када се произведе може да буде топлотна, електрична или било
која друга, а да технологија до које се долази може бити мање или више штетна или
нештетна за животну средину. Нагласио је да га интересује шта су то ''зелена и плава
улагања'' и јесу ли то улагање у енергију биомасе и да ли се плава улагања односе
гасификацију и ветрогенераторe? Незадовољан је приступом УНОПСА, јер сматра да
је добијена само техничка подршка да се приступи изради Стратегије и да никаквих
других финансијских ефеката ни помоћи нема. Истакао је да је врло резервисан
поводом Предлога одлуке јер му личи на финансирање пројекта у установама за
спречавање епидемије и да је ЕУПРО ПЛУС нашао погодно тло да троши паре и
правда своје пословање у Београду.
Александар Тасић, руководилац одељења за управљање пројектима је истакао
да је стратегија дефинисана само на урбано подручје, а да ће се документ односити и на
урбано и на подручје у свим партнерским општинама које нису урбане. Нагласио је да
ће након израде стратегије бити дефинисани и приоритетни пројекти који се односе на
урбано и на оно што није урбано. Истакао је у вези чисте и праведне технологије, да
енергија коју добијамо може бити чиста и праведна. Нагласио је да што се тиче
УНОПС-а и програма ЕУПРО да је програм обезбедио значајна средства за реализацију
доста значајних пројеката у Ужицу као што су изградња кишне канализационе мреже у
Крчагову, реконструкција објекта Народног позоришта, а из програма ЕУПРО ПЛУС
су добијена средства за реконструкцију вртића у Карану и реконструкцију
антитуберкулозног диспанзера.
Скупштина је са 32 гласа „за“ и 4 ''уздржана'' гласа усвојила Предлог одлуке
о приступању изради стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина
Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта.
XI
Бранислав Митровић, председник Скупштине је предложио да Слободан
Кузмановић, образложи истовремено једанаесту и дванаесту тачку дневног реда
односно Предлог одлуке о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију Града Ужица за 2022. годину ради давања
државног земљишта у закуп и Предлог одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Слободан Кузмановић, члан Градског већа је образложио Предлог одлуке о
усвајању програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
територију града Ужица за 2022. годину ради давања државног земљишта у закуп и
истакао да на основу Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште
у државној својини се користи према Програму заштите, уређења и коришћења.
Нагласио је да је пре него Скупштина усвоји Програм, неопходно да га достави
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за пољопривредно
земљиште на сагласност и да је та сагласност добијена. Објаснио је да ће се након
усвајања Програма расписати оглас за давање пољопривредног земљишта у закуп, који
траје 15 година. Навео је да у складу са Предлогом одлуке о усвајању програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Ужица
за 2022. годину ради давања државног земљишта у закуп потребно донети и Одлуку о
одређивању надлежног органа за спровођење одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини. Истакао је да се одлуком одређује градоначелница града
Ужица као орган надлежан за доношење одлуке за расписивање јавног огласа за давање
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у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица за 2022.годину.
Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о усвајању Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ужица
за 2022. годину ради давања државног земљишта у закуп.

XII
Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини.
XIII
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове је након уводног образложења Предлога одлуке о
приступању изменама и допунама Плана генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу
истакао да се предметна одлука односи на део територије града Ужица у површини од
13 ари и обухвата катарстарску парцелу 1054 као и део катастарске парцеле 2075/1, обе
КО Ужице. Нагласио је да је Комисија за планове прихватила иницијативу Дејана
Вељовића да се приватним парцелама промени намена која је важећим планом
дефинисана као ветеринарска станица и да се створе услове за развој комерцијаних и
услужних делатности на предметним парцелама. Истакао је да ће финансирање плана
обезбедити Дејан Вељовић, да је носилац плана Градска управа за урбанизам, и да су
прибављени сви услови прописани законом о планирању.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању
изменама и допунама Плана генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу
XIV
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове је образложио Предлог одлуке о приступању изменама и
допунама Плана детаљне регулације „Касарна IV Пук“ у Крчагову I фаза, у Ужицу
нагласио да је Планом обухваћен део територије града Ужица у површини од 2,8
хектара и то парцеле 3820/4, 3820/9 и 3820/11 све КО Ужице. Истакао је да је циљ
израде плана да се смањи површина предвиђена за комплекс високог образовања и
промени намена за јавно грађевинско земљиште и остало земљиште са наменом за
комерцијалне делатности. Нагласио је да ће се финансирање плана обезбедити из
буџета града Ужица, обрађивач ће бити ЈП „Ужице развој“, а носилац израде плана
Градска управа за урбанизам. Истакао је да се предметне парцеле налазе у јавној
својини града Ужица и да су испуњени сви услови предвиђени Законом о планирању и
изградњи, па је предложио да Скупштина усвоји одлуку.
Одборница Бојана Гудурић је истакла да подржава измену сваке планске
документације. Нагласила је да је Крчагово једна од највећих месних заједница у
Србији, и да се једним делом састоји од индустријске зоне. Истакла је да су последњих
година ту и неки већи инвеститори па је условило добрим делом и реконструкцију
путне и друге инфраструктуре. Нагласила је да је одрађена деоница пута од „Кожаре“
па све до спајања са улицом Димитрија Туцовића, али да је у једном делу урађен
тротоар, до круга бившег „Првог партизана“, али да је тротоар до круга болнице и даље
у нивоу пута и није обезбеђен. Објаснила је да се тротоар налази поред паркинга а да је
је фреквенција саобраћаја и даље велика. Истакла је да је на раскрсници Норвешких
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интернираца и Милоша Обреновића велика фреквенција саобраћаја, и да је некад
немогуће укључити се из Норвешких интернираца у Милоша Обреновића. Предложила
је да се на потезу од Крчагова до Сењака уреде тротоари, направи пешачка стаза
озелени или поставе неки дрвореди како би људи који пешаче у том потезу, посебно
мајке са децом у колицима и особе са инвалидитетом, могли несметано да се крећу.
Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању
изменама и допунама плана детаљне регулације „Касарна IV Пук“ у Kрчагову I фаза, у
Ужицу.
XV
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове је након уводног образложења Предлога одлука о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној
цени, дела кат. парцеле број 1397 КО Ужице, дела кат. парцеле број 221 КО Ужице,
дела кат. парцеле број 2234 КО Ужице, дела кат. парцеле број 7120/2 КО Ужице
истакао да се отуђење непосредном погодбом одобрава по тржишној цени дела
непокретности у јавној својини града Ужица и то кат.парцела 1397 КО Ужице у
површини од 11 метара квадратних, кат. парцела 221 КО Ужице у површини од 68
метара квадратних, кат.парцела 2234 КО Ужице у површини од 115 метара квадратних
и да се ти делови катастарских парцела отуђују из разлога да се озаконе објекти који
постоје на тим парцелама, а да је сувласник град Ужице. Нагласио је да се отуђење
кат.парцеле 7120/2 КО Ужице, у површини од 32 м2 врши ради изградње објекта.
Истакао је да је за све делове предметних катастарских парцела прибављена тржишна
вредност, да делови кат.парцела не представљају јавно земљиште и да се могу отуђити,
а да је прибављено позитивно мишљење градског правобраниоца и нагласио да су
испуњени услови предвиђени Законом о јавној својини и Статутом града Ужица и
предложио да Скупштина усвоји одлуку.
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној
цени, дела кат. парцеле број 1397 КО Ужице.
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној
цени, дела кат. парцеле број 221 КО Ужице .
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној
цени, дела кат. парцеле број 2234 КО Ужице .
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној
цени, дела кат. парцеле број 7120/2 КО Ужице .
XVI
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове је након уводног образложења Предлога одлуке о размени
права приватне својине реалног удела на кат. парцели број 10569/2 КО Ужице и кат.
парцели број 10569/3 КО Ужице, за право јавне својине града Ужица реалног удела на
кат. парцели број 10569/1 КО Ужице, уз доплату разлике између тржишних вредности
непокретности које су предмет размене у новцу нагласио да се мења 420 m²
грађевинско земљиште у јавној својини града Ужица за 103 m² грађевинског земљишта
у приватној својини уз доплату у новцу за 326 m² која у овом моменту износи
384.852,78 динара. Истакао је да је разлог размене решавање имовинско-правних
односа ради озакоњења објеката. Нагласио је да је прибављена тржишна вредност
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објеката од стране пореске управе, позитивно мишљење градског правобранилаштва и
да су испуњени услови о планирању и изградњи објеката и Законом о јавној својини.
Скупштина је са 37 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о размени права
приватне својине реалног удела на кат. парцели број 10569/2 КО Ужице и кат. парцели
број 10569/3 КО Ужице, за право јавне својине Града Ужица реалног удела на кат.
парцели број 10569/1 КО Ужице, уз доплату разлике између тржишних вредности
непокретности које су предмет размене у новцу.
XVII
Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице је поводом Предлога одлуке о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица путем
прикупљања затворених писмених понуда, нагласио да се ради о три локације које су у
јавној својини града Ужица, од којих две локације у Севојну код „Инкубатор центра“ на
самој магистрали у Севојну и једна на локацији бивше касарне у Крчагову „IV пук“, а
које град намерава да отуђи.
Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица путем прикупљања
затворених писмених понуда.

XVIII
Бранислав Митровић, председник Скупштине је образложио Предлог одлуке о
изменама Одлуке о приступању изради Плана развоја града Ужица за период 20212028. година и нагласио да је прошле године у мају месецу донета одлука о приступању
изради Плана развоја града Ужица за период од 2021-2028.године. Истакао је да је
донет Закон о планском систему по коме се предвиђа обавеза локалних самоуправа да
усвајају планове развоја у најкраћем периоду од 7 година, а град Ужице се определио за
тај период. Истакао је да је препорука секретаријата за јавне политике била да се у
наслову одлуке наведе година почетка израде плана. Објаснио је да се у међувремену
кренуло са израдом Одлуке и да је формирано 19 тематских радних група, партнерски
форум, координациони тим и да у овом тренутку преко 400 људи учествује у изради
плана развоја: представници месних заједница, представници удружења грађана,
привредници, невладин сектор и процена је да до краја јуна месеца буде израђен нацрт
Плана развоја града Ужица. Нагласио је да је у међувремену стигла препорука да се у
наслову Плана наведе као година почетка примене 2023. године па је из тих разлога у
наслову наведено да се План развоја града Ужуца примењује од 2023-2030.године.
Истакао је да се одлуком продужава период за 6 месеци за његову израду. Нагласио је
да пре него што Веће и Скупштина усвоје план да ће се упоредо радити и средњерочни,
трогодишњи план који мора по Закону бити усвојен до 31. јануара следеће године.
Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о
приступању изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028.година.
XIX
Слободан Грбић, члан Градског већа је након уводног образложења на Предлог
решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад истакао да
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је Управни одбор Центра за социјални рад донео једногласну одлуку након завршеног
расписаног конкурса о именовању директорке Центра за социјални рад госпође Ане
Урошевић, дипломираног економисте. Нагласио је да је након тога председник
Скупштине послао допис ресорном министарству о добијању сагласности за именовану
функцију, али је због техничког мандата Владе, добијена сагласност на именовање
вршиоца дужности директора. Нагласио је да је госпођа Ана Урошевић, дипломирани
економиста већ дужи низ година ради у установама које се баве социјалном заштитом и
врши одговорну функцију, да је до сада била директор Центра за социјални рад, као и
управница Дома за стара лица на Забучју.
Скупштина је са 38 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о именовању
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад.
XX
Бранислав Митровић, председник Скупштине је поводом Предлога решења о
именовању Управног одбора Народне библиотеке Ужице истакао да је директорка
Народне библиотеке у свом излагању објаснила потребу за усвајањем овог Решења.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о именовању Управног
одбора Народне библиотеке Ужице.
XXI
Бранислав Митровић, председник Скупштине је поводом Предлога решења о
разрешењу и именовању председника Управног одбора Апотекарске установе Ужице
нагласио да се разрешава Дејан Гвозденовић досадашњи председник Управног одбора,
а да се именује Кристина Љубојевић.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог решења о разрешењу и
именовању председника Управног одбора Апотекарске установе Ужице.
XXII
Бранислав Митровић, председник Скупштине је након уводног образложења
Предлога одлуке о разрешењу и именовању једног члана Комисије за буџет и
финансије истакао да се досадашњи члан Комисије Весна Петрић разрешава због
одласка на другу функцију, а именује се Љиљана Кузмановић.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и
именовању једног члана Комисије за буџет и финансије.
XXIII
Бранислав Митровић, председник Скупштине је навео да је Предлог да се
Весна Петрић и Милан Курлагић разрешавају, а Бранка Будимир и Рајко Радосављевић
именују за чланове Комисије за сарадњу са градовима.
Скупштина је са 35 гласова ''за'' усвојила Предлог одлуке о разрешењу и
именовању два члана Комисије за сарадњу са градовима.
***
Председник скупштине Бранислав Митровић је замолио одборнике града Ужица
који су променили текуће рачуне да без одлагања нове доставе скупштинској служби.
Председник Скупштине је закључио седницу.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Слађана Станић
________________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
__________________________
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