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ЗАПИСНИК
СА XIX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Седница је одржана 30. јуна 2022. године у Великој сали Градске куће са почетком
у 10,00 часова.
Седницом је преседавао Бранислав Митровић, председник Скупштине града и
констатовао да седници присуствује 53 одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно
одлучивање.
Спреченост да присуствују седници пријавили су одборници: Стефан Грујић,
Љиљана Кузмановић, Мирјана Рацић, Иван Гујаничић, Неђо Јовановић и Драган Катић.
Седници нису присуствовали одборници: Ђорђе Богдановић, Михаило Крстић,
Дејан Крчевинац, Зорица Милошевић, Тијана Томашевић, Дарко Томић, Александар
Лазић и Горан Тошовић.
Седници су поред одборника присуствовали: градоначелница др Јелена Раковић
Радивојевић, Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице, чланови Градског већа,
начелници Градских управа, директори јавних предузећа и установа чији се материјали
разматрају и представници средстава јавног информисања.
Председник Скупштине је подсетио одборнике да је у материјалу за седницу
информативно достављена информација о реализацији јавног уговора о поверавању
обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица ради
упознавања са досадашњом реализацијом уговорених обавеза.
Председник Скупштине је изнео да је дневни ред достављен уз позив за седницу и
предложио измену и допуну дневног реда и то:
да се са предложеног дневног реда повуче 13.тачка дневног реда и то
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ САРАДЊИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МОКРА ГОРА РЕПУБЛИКА СРБИЈА СА ОПШТИНОМ СОЛЧАВА РЕПУБЛИКА
СЛОВЕНИЈА
да се као 7. тачка дневног реда разматра
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Председник Скупштине је образлажући хитност у разматрању нагласио да је
oдлука Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ донета након заказивања седнице Скупштине, а
да би се наставило одрживо пословање предузећа потребно је да се тачка уврсти у
дневни ред.
да се као 14. тачка дневног реда разматра
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА
ЗАМЕНУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Председник Скупштине је образлажући хитност у разматрању навео да истиче
уговор који се односи на одржавање јавне расвете и због трајања поступка избора новог
јавног партнера, предложио је да се ова тачка уврсти у дневни ред.
да се као 15. тачка дневног реда разматра
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ
ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Председник Скупштине је образлажући хитност у разматрању навео да због
захтева родитеља да се отвори издвојено одељење Музичке школе из Ужица у Ариљу,
потребно је да се тачка уврсти у дневни ред, како би се пре септембра месеца ушло у
процедуру за отварање исте.
да се као 23. тачка дневног реда разматра
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ
Председник Скупштине је образлажући хитност у разматрању, изнео да је
председница Надзорног одбора поднела оставку, да је члан Надзорног одбора из реда
запослених поднела захтев за мировање радног односа, па је неопходно да се именују два
нова лица како би Надзорни одбор могао да функционише.
Скупштина је са 39 гласова „за“ усвојила предлог да се као 13. тачка дневног реда
повуче Предлог одлуке о приступању сарадњи месне заједнице Мокра Гора Република
Србија са општином Солчава Република Словенија.
Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила предлог да се као 7. тачка дневног реда
разматра Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈКП
„Дубоко“ Ужице за 2022.годину
Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила предлог да се као 14. тачка дневног реда
разматра Предлог одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за реализацију пројекта јавно приватног партнерства без елемената
концесије за замену, реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на
територији града Ужица
Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила предлог да се као 15. тачка дневног реда
разматра Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју
града Ужица
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Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила предлог да се као 23. тачка дневног реда
разматра Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног
одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице.
Скупштина је са 40 гласова „за“ усвојила дневни ред у целини.
ДНЕВНИ РЕД
1. ИЗВЕШТАЈ О
2021.ГОДИНУ

ПОСЛОВАЊУ

ЈКП

„БИОКТОШ“

УЖИЦЕ

ЗА

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
УЖИЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ УЖИЦЕ ЗА
2021.ГОДИНУ
6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА
2022. ГОДИНУ
8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „СТАН“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ ЗА 2022.
ГОДИНУ
-

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ ЗА
2022. ГОДИНУ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О УСТУПАЊУ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ САРАДЊИ СА ЗАДУЖБИНОМ
„МУЗЕЈ ПРОРОКА ТАРАБИЋА''
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТАВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
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15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА

ЈАВНИХ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“
УЖИЦЕ
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДИРЕКТОРА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

ДУЖНОСТИ

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ СТАНА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО
ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦ. БР. 6868 КО УЖИЦЕ
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АУТЕНТИЧНОМ ТУМАЧЕЊУ
ДОКУМЕНАТА

ПЛАНСКИХ

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ
I
Председник Скупштине је поводом разматрања Извештаја о пословању јавних
предузећа за 2021.годину, изнео да је Кориснички савет јавних служби града Ужица на
седници одржаној 28. јуна 2022. године, разматрао и једногласно прихватио Извештаје о
пословању свих јавих предузећа чији је оснивач град Ужице, а који се налазе на дневном
реду данашње седнице.
Наташа Миловић-Стефановић, в.д. директора ЈКП „Биоктош“ поводом Извештаја
о пословању ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2021.годину је истакла да и поред смањеног броја
запослених због пандемије корона вируса ЈКП „Биоктош“у 2021.години пословало
позитивно. Навела је да ЈКП „Биоктош“ има 213 запослених, 191 радник је у сталном
радном односу а 22 на привремено-повременим пословима или запослено преко агенција.
У свом излагању је изнела да су приходи у 2021. години 456 милиона 898 хиљада и 743
динара, расходи 455 милиона 141 хиљада и 784 динара тако да је нето добит 2 милиона
291 хиљада 428 динара која ће бити распоређена у складу са одлуком града Ужица и
одлуком Надзорног одбора ЈКП „Биоктош“. Истакла је да је набављен камион смећар у
износу од 10 милиона 970 хиљада динара, нови контејнери вредности 3 милиона 487
хиљада 750 динара, урађена је надоградња за камион смећар од 2 милиона 200 динара и за
радну јединицу одржавање јавне хигијене и набављен усисивач за лишће у вредности од 2
милиона динара. Навела је да су почетком септембра 2019.године започети радови на
другој фази реконструкције пијаце који су завршени у 2020. години, тако да је добијена
могућност измештања робне пијаце „Међај“ у нови простор од 600 квадрата укупне
површине, са 20 локала у приземљу и 19 локала на спрату чија је укупна вредност
изведених радова 45 милиона динара. Истакла је да су у току 2020. године започети
радови на изградњи Управне зграде на Сарића осоју која је изгорела у пожару. Навела је
да је зграда у употреби од 2021. године за коју је „Биоктош“ издвојио 11 милиона динара
а град Ужице 10 милиона динара, тако да је укупна вредност радова 21 милион динара.
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Истакла је да се предузеће сада налази у трећој фази реконструкције „Зелене пијаце“ са
партерним уређењем које обухвата простор од 1274 м2 за 165 тезги испод настрешице.
Навела је да је град Ужице за овај пројекат издвојио 32 милиона динара, а „Биоктош“
остатак средстава до укупне вредности радова у износу од 60 милиона динара. Објаснила
је да је тренутно пијаца измештена на простор испред Градског стадиона. На крају свог
излагања је истакла да је Извештај независног ревизора дао позитивно мишљење на
Годишњи извештај о пословању ЈКП „Биоктош“ за 2021.годину.
Одборник Александар Вучићевић, је нагласио да Српска странка „Заветници“
неће гласати за Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину а као разлоге је навео:
повећање цена изношења смећа и погребних услуга у време ковида 19 у новембру
2021.године, мањи приходи ЈКП „Биоктоша“ у 2021.години за 8 милиона динара, умањен
износ средстава од милион динара за набавку радних одела и обуће, умањен износ од
860 хиљада динара за набавку ауто гума, смањене нето зараде за 5 милиона динара.
Поставио је и питање у вези остварених трошкова у износу 350 хиљада динара за превоз
који није планиран и који су судски спорови који се воде против ЈКП ''Биоктош'' који
нису завршени а износе већ сада 3 милиона и 406 хиљада динара?
Одборник Владан Виријевић, замолио је директора или другог представника
ЈКП „Биоктош“ да одговори на постављена питања колеге одборника и објасни који је то
превоз који није планиран а остварен а износи 350 хиљада динара, и зашто су приходи
мањи за 8 милиона динара од планираног износа? Истакао је да је требало да се нађе боље
решење за измештање зелене пијаце како би сви закупци добили тезге а по његовом
мишљењу није леп призор да на самом уласку у град поред Градског стадиона, једног
велелепног здања, буде постављена зелена пијаца. Нагласио је да се нада да ће рокови
реконструкције пијаце бити испоштовани.
Петар Богдановић, заменик председника Скупштине, похвалио је руководство и
раднике ЈКП „Биоктош“ зато што они свој посао обављају на високом нивоу. Истакао је да
се нада да ће после његовог излагања колеге одборници добити одговоре на своја
постављена питања која се односе на пословање ЈКП „Биоктош“. Нагласио је да 33
радника и 15 возача ЈКП „Биоктош“ раде у три смене, 2 групе у ноћној а друге у дневној.
Истакао је да они сакупљају и врше транспорт комуналног отпада стамбеног и пословног
простора за 19400 домаћинстава, 1910 правних лица на подручју града, општине Севојна
и сеоских насеља, празнe 1700 малих контејнера, 2500 канти за суви и исто толико канти
за мокри отпад и одржавају јавну хигијену што подразумева ручно и машинско чишћење
јавних површина као и прање улица. Истакао је да се послови врше по програму
одржавања које усваја Градско веће и Скупштина и да је Буџет града за 2022. годину
планирао да издвоји 75 милиона динара за ове послове. Похвалио је рад и других радних
јединица као што су: радна јединица за одржавање зелених површина, радна јединица
гробље, радна јединица паркинг сервис и радна јединица пијаца. Истакао је да су
покренути или реализовани бројни пројекти у току претходних и у току текуће године а
то су: пројекат прекограничне сарадње за кабасти отпад где су укључени РРА, ЈКП
„Дубоко“ и град Тузла који је започет у новембру 2021.године и трајаће годину дана.
Нагласио је да је овим пројектом депонија „Дубоко“ добила 20 наранџастих контејнера од
3,5 и 7м3 који се постављају на 20 локација у граду и Севојну задњи викенд у месецу до
понедељка а по сеоским месним заједницама постављаће се једном у три месеца- први
викенд. Овим путем апеловао је на несавесне грађане да не бацају кабасти отпад поред
контејнера већ да се придруже акцији „За леп и чист град“ и користе расположиве посуде
за депоновање кабастог отпада. Истакао је да су у пројекат СУБРЕК који је започет
2019.године укључени ЈКП „Дубоко“, град Тузла, град Ужице и ЈКП „Биоктош“ и да је
Предузеће кроз овај пројекат добило 5000 канти: 2500 за суви и 2500 за мешани отпад и
на тај начин обезбедило потребе бацања отпада за 2500 домаћинстава. Нагласио је да
пројектом ТИПА 2017, донацијом ЕУ, донирано преко 5350 канти од 240 л за суви отпад,
570 контејнера за суви отпад, 124 жута контејнера за стакло и да су већ стигла 2 камиона
смећара од 16 м3 са потисном плочом за сабијање отпада. Истакао је да је град набавио 11
полуподземних контејнера од финске фирме „Молок“ шест по 5м3 и пет по 3м3 који ће у
наредном периоду бити постављени.
Одборник Аврам Илић, је питао како ће се решити проблем ненаплаћеног
потраживања за фактурисаих 10 милиона 117 хиљада и 900 динара од којих је само
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милион и 414 динара наплаћено и да ли се то потраживање односи на казне за неплаћени
паркинг чији је износ 1.000,00 динара?
Одборник Александар Вучићевић је питао шта би се догодило са пословањем
ЈКП „Биоктош“ да није преузело посао депоновања отпада од ЈКП „Дубоко“ од
2017.године и тако приходовало преко 30 милиона динара?
Оливер Ристановић, извршни директор ЈКП „Биоктош“је истакао да приходи у
2021.години нису много мањи ако се узме у обзир да је било време короне и да није
одржан пролећни вашар, да сале за издавање нису радиле и да је јесењи вашар одржан са
нижим ценама услуга. Објаснио је да се износ остварених а непланираних трошкова
превоза од 350.000,00 динара односи на трошкове службе брзе поште за испоруку делова
за поправку возила како би се возни парк у што краћем року оспособио и тако на време
одговорило захтевима грађана. Одговорио је да се ненаплаћена потраживања односе на
наплату услуга паркинг сервиса од 2017. године и да се неће дозволити да она застаре,
већ ће доћи на наплату преко система извршења.
Одборник Владан Виријевић је истакао да су трошкови за услуге брзе поште у
износу од 350.000,00 динара превисоки и сматра да сигурно постоји бољи, јефтинији и
бржи начин за решавање набавке ауто делова за возни парк.
Оливер Ристановић, извршни директор је појаснио да у трошкове остварених а
непланираних трошкова превоза
улазе и трошкови ангажовања приватне фирме
„Конкордија“ за превоз покојника јер преминули од корене превожени су засебним
возилом тако да је и то један од разлога због чега су трошкови превоза увећани.
Скупштина је са 41 гласом „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2021. годину
II
Наташа Миловић-Стефановић, в.д. директора ЈКП „Биоктош“ у вези са
Предлогом решења о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈКП
„Биоктош“ Ужице за 2022. годину је истакла да је друга измена пословања проистекла из
промене очекиваних прихода и расхода у односу на Програм за 2022. годину. Нагласила је
да је ребалансом буџета Града предузећу „Биоктош“ додељено 8 милиона динара: 5
милиона динара за јавну хигијену а 3 милиона динара за РЈ Зеленило. Навела је да се
очекује приход од 3 милиона динара од паркинг сервиса. Истакла је да су и расходи
повећани у односу на планиране, а посебно из разлога што је Анексом број 4 Правилника
о раду који је ступио на снагу 7.јуна 2022.године предвиђено да се увећа исплата топлог
оброка, регреса и јубиларних награда у односу на до тада важеће, тако да је регрес
повећан са 75% просека Републике на 80%, јубиларне награде процентуално по годинама
више него што су биле према Правилнику о раду и топли оброк са 175 на 280 динара по
дану.
Одборник Александар Вучићевић je нагласио да Српска странка „Заветници“
неће гласати за другу измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2022. годину.
Истакао је да је у првој измени у пословању у априлу месецу 2022. године „Биоктош“ из
буџета града добио 12 милиона динара за трећу фазу покривања зелене пијаце „Липа“ па
сматра да закупци када буду после 4 месеца вратили тезге на прекривени пијац, не би
требало да плаћају закуп тезге, зато што су они градили, учествовали у покривању пијаце,
јер је 12 милиона динара њихов новац из буџета. Нагласио је да грађани Ужица својим
новцем од 8 милиона динара плаћају услуге одржавања града који је другим ребалансом
додељен радној јединици за хигијену и радној јединици „Зеленило“. Истакао је да је уз
повећање цена горива сваких 5 до 7 дана, као и уз свакодневни раст других цена, нереалан
износ планиране добити за 2022. годину од 32 милиона динара.
Одборник Владан Виријевић, нагласио је да не види разлог узимања субвенција
од града ако је планирана добит 32 милиона динара на крају 2022.године. Истакао је да би
требало да директорка одговори на питање да ли постоји план, ако се оствари добит, да се
врате средства која су узета од града Ужица?
Милка Топаловић, руководилац финансијске службе у ЈКП „Биоктош“ је
објаснила да је по Закону о предузећима, ЈКП „Биоктош“ сврстано у мало предузеће које
донације, субвенције приказује као приход, док се као трошак приказује само део
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амортизације која припада тој години. Нагласила је да је висока добит проистекла због
великих донација. Навела је да се у 2022. години очекује донација по основу новог
програма за контејнере и канте, тако да ће и добит бити висока као и порез на добит који
се по Закону мора платити. Истакла је да је једини начин да се променом Закона олакша
пословање малих предузећа.
Скупштина је са 41 гласом „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Предлог решења
о давању сагласности на другу измену програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице за
2022. годину.
Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“, образлажући Извештај о пословању ЈКП
„Водовод“ Ужице за 2021.годину је истакао да је током 2021. године предузеће
обезбедило несметано водоснабдевање свим грађанима и привреди Ужица и да проблема
није било, сем мањих кварова. Нагласио је да град Ужице неће имати ни у 2022. години ни
у будућности проблеме са водоснабдевањем јер су обезбеђени сви потребни ресурси.
Истакао је да је током 2022. године у имовину ЈКП„Водовод“ уложено преко 50 милиона
динара из сопствених средстава у реконструкцију водоводних линија и опрему. Навео је
да су најзначајнији радови у току 2021.године били следећи: реконструкција водоводне
линије фи 250 у Улици браће Чолића у Севојну у дужини од 500м, изградња пумпне
станице „Старо Доварје“ која омогућава спајање ниске и високе зоне и на тај начин
Крчагово је обезбеђено као и привредна зона и болница. Објаснио је да ће пумпна
станица омогућити и лагоднију и редовнију реконструкцију високе зоне која предстоји у
неком наредном периоду. Истакао је да се ради редован мониторинг акумулације Врутци
и да је све у најбољем реду. Нагласио је да је при крају израда елабората у зонама
санитарне заштите за изворишта Живковића врело, Ћебића врело, Поточање, Рујевац и
Дервента и да је то једно велико улагање у очување водних ресурса града Ужица јер се са
тих 5 изворишта снабдева од 7 до 8 хиљада грађана. Истакао је да је при крају израда
пројектно-техничке документације за водоснабдевање Јелове Горе што ће значајно
допринети њеном развоју. Нагласио је да је започета израда пројектно-техничке
докуметације за израду фотонапонске електране водовод Церовића брдо снаге 530
киловата.
Одборник Аврам Илић је похвалио пројекат замене магистралног цевовода у
Севојну. Питао је да ли ће улица у којој је рађена реконструкција цевовода бити
асфалтирана у пуном профилу након завршетка радова?
Одборник Владан Виријевић питао је шта је изведено од радова у претходној
години и да ли постоји дугорочно решење за санацију језера Врутци ?
Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ захвалио се одборнику Авраму Илићу на
лепим речима и подсетио да је изградња магистралног цевовода фи 450 завршена, да су
стигле позитивне и добре анализе од Завода за јавно здравље и да ће радови на
превезивању бочних линија трајати до 1.септембра текуће године. Навео је да су замењене
и азбестне цеви фи 100 у истој дужини, у истим улицама, тј.у Улици Хероја Дејовића и
Улици Александра Вучковића и да су радови што се тиче водоснабдевања завршени за
дуги низ година. Истакао је да ће град радити на томе да се обезбеде средства за
реконструкцију обе те улице у пуном профилу пре почетка зиме. Нагласио је да је језеро
Врутци остало природно станиште разних врста алги, модрозелених, силикатних и цијано
бактерија као што су многа светска језера. Дао је објашњење да је једна група биолога
тврдила да су те алге индикатор чистих вода па су као образложење својих идеја
наводили Женевско језеро и језера у Финској која су пуна цијано бактерија, Бледско
језеро које је пре 4 године имало исте те алге. Нагласио је да се честим обиласцима
Врутака налазе риболовачке замке са рибом а примећено је присуство рачића који су
индикатор чисте воде. Објаснио је да се најлошији слој алги испушта преко биолошког
минимума низ Ђетињу и да све оне одлазе у Међувршје где се уједно и слива
канализација из Ужица, Пожеге, Ариља и Ивањице. Нагласио је да у Међувршју које је
много више загађеније од Врутака, није примећено присуство алги и цијано бактерија.
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Истакао је да је једини проблем на Врутцима што несавесни грађани викендом у
огромним количинама остављају смеће па је овог пута упутио апел свима да сви могу
доћи на Врутке али да понесу своје са собом када пођу кући, односно да не остављају
смеће иза себе.
Скупштина је са 41 гласом „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈКП „Водовод“ Ужице за 2021.годину.

IV
Бранко Филиповић, директор ЈКП „Градска топлана Ужице“ је поводом
Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2021.годину нагласио да је 2021.
година за „Градску топлану Ужице“ била специфична и као таква да је била пуна изазова
за руководство, које је успешно завршило пословну годину. Истакао је да је производња
била повећана на 204 грејна дана што је за 23 дана више од законских минималних 181
дан. Навео је да је реализација увећана за 2000 м2 конзума, а све то је резултирало
увећаним приходима од 1% у односу на планиране. Нагласио је да није задовољан
наплатом по утрошку јер грађани само неких 10% услуге плаћају на тај начин за разлику
од градских установа и школа које ту врсту услуге плаћају 100% по утрошку. Истакао је
да у неком будућем периоду уз повољне кредите треба улагати у секундарне инсталације
зграда што би резултирало као уштеда за грађане. Навео је да су остварени приходи
усклађени са планираним, да су расходи за 5% већи у односу на претходну годину али да
су успели да их задрже на 5%. Финансијски је повећана укупна потрошња мазута и гаса у
2021. години за 11,69 % у односу на 2020. годину због раста цена енергената. Измењена је
финансијска структура енергената у односу на претходну годину и то: учешће мазута је
повећано у 2021. години за 36% у односу на 2020. годину, а учешће гаса је повећано за 2%
у односу на 2020. годину. Трошкови пелета су повећани за 4 % у односу на 2020.годину.
На крају излагања је нагласио да је остварена мала нето добит од 960 хиљада динара, али
циљ није било остваривање добити, већ пружање квалитетне услуге грађанима.
Одборник Александар Вучићевић је истакао да Српска странка „Заветници“ неће
гласати за Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2021. годину, јер су
пословни приходи који су проистекли из основне делатности предузећа смањени за 850
хиљада динара, остали приходи за 1 милион и 600 хиљада динара а дуговања за грејање у
2021. години износе 189 милиона динара. Питао је директора, које мере ће предузети за
хроничне неплатише чији се број сваког месеца повећава, ако у програму за одложено
плаћање дуговања стоји нула јер нико не жели да уђе у програм? Истакао је да од 10
планираних инвестиција у 2021.години није завршено 8. Питао је да ли ће бити продужен
уговор са ЕПС-ом након 2022. године и да ли ће грађани имати сигурно грејање
предстојеће зимске сезоне?
Бранко Филиповић, директор ЈКП „Градска топлана Ужице“ је потврдио да је дуг
од 189 милиона динара према „Градској топлани Ужице“ веома велики и да су то од 4 до
5 месечних реализација. Нагласио је да су сви корисници утужени, да се не дозвољава да
дуг застари али дефинитивно у законским оквирима веома тешко је наплатити дуговања,
неки судски спорови трају дуго и без стављања забележби на непокретности. Истакао је да
се на жалост кредитирају несавесне платише али не може се дозволити да неко остане без
„крова над главом“ тако да наследници који буду преузимали станове, мораће да измире
та дуговања. Нагласио је да су све инвестиције планиране и да ће у једном моменту бити
реализоване али не може се дозволити да инвестирање у одређене пројекте угрози
пословање предузећа, када се оствари једна инвестиција прелази се на другу и тако редом.
Навео је да је уредбом Владе Републике Србије уговор са ЕПС-ом продужен до краја
августа ове године и да ће тада бити одлучено да ли ће бити промена или ће остати
постојећа цена струје за привредне субјекте у Републици Србији. Истакао је да као
директор ради на планирању предстојеће грејне сезоне и да сматра да ће је потпуно
спремно дочекати захваљујући унутрашњим резервама и помоћи државе, а која ће цена
бити предпоставља да у у овом моменту нико не може знати јер је велика енергетска
криза.
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Скупштина је са 40 гласова „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2021.годину
V
Снежана Милутиновић, директорка ЈКП „Нискоградња“ Ужице, је поводом
Извештаја о пословању ЈКП „Нискоградња“ Ужице за 2021. годину навела да су
пословни приходи, приходи од поправке и санације путева и улица, приходи од изградње
путева и приходи од продаје асфалта, бетона и некатегорисаних камених материјала,
нешто већи у односу на план и износе 437 милиона динара, да их пословни расходи прате,
тако да је предузеће у 2021.години пословало са 10 милиона добити. Истакла је да је у
прошлој години предузеће зановило део механизације која је планирана и неопходна за
што ефикасније обављање основне делатности предузећа.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да нема примедби на финансијско
пословање предузећа „Нискоградња“ већ на квалитет изведених радова на путевима.
Истакао је да су чланови странке „Заветници“ направили једну акцију пре 7 до 10 дана,
посетили сеоске и градске путеве и са 50 локација фотографијама приказали тренутно
стање оштећених градских улица и сеоских путева. Навео је да су фотографије достављене
Градоначелници и да ће бити достављене и директорци ЈКП„Нискоградња“ па се нада да
ће сви заједно учинити све неопходно како би се улице и путеви довели у најбоље стање.
Одборница Слађана Станковић је нагласила да се не би сложила са колегом
Виријевићем, истакла је да су рупе саниране, напуњене ризлом али да су велике кише
разнеле ризлу и да се поступак санирања рупа мора поновити. Навела је да грађани
морају сами решавати овакве врсте проблема јер сматра да ЈКП „Нискоградња“ то не ради
на прави начин.
Снежана Милутиновић, директорка ЈКП „Нискоградња“ Ужице, захвалила се на
фотографијама оштећених путева и улица и нагласила да разуме незадовољство грађана
јер су се ударне рупе појавиле након временских неприлика због самог терена. Навела је
улице у којима су од марта месеца, како је време дозвољавало рађене санације :Улица Иве
Андрића, Радничка, Бањичка, Момчила Тешића, део улице М.Тешића у Севојну, Југ
Богданова, Малише Атанацковића, Кнеза Лазара, Димитрија Туцовића, Марије Маге
Магазиновић, Браће Чолића, Хероја Дејовића, Миливоја Марића, Браће Николића. У
нешто обимнијем делу у априлу месецу рађена су већа пресвлачења у месној заједници
Бела Земља у насељу Попова Вода 1500 м², затим Моравски пут за Трнавце око 1500 м²,
Улица Проте Матије Смиљанића око 2000 м², путни правац Поточање-Крвавци 2200 м²,
Гајеви само 8м² али су радови у току. Истакла је да су радови изведени у мају месецу у
следећим улицама: Ужичких хероја, Слободана Секулића, Норвешких интернираца,
Видовданска, Наде Матић, Миловића клупе, Улица Крцунова, Улица Коштичка, Улица
Вука Караџића, Улица Београдска, Улица Наде Матић. Нагласила је да је поправка
ударних рупа у току, санација већег дела коловоза, и верује да ће ЈКП „Нискоградња“ у
сарадњи са градским руководством и предузећем „Ужице развој“ наставити да решава све
настале проблеме у граду везане за путну инфраструктуру.
Одборник Аврам Илић је истакао да је пут од Поточања према Кошути који
повезује месне заједнице Поточање, Дрежник и Равни у веома лошем стању и да га је
што пре потребно санирати због велике фреквенције како путничких аутомобила тако и
пољопривредних машина јер се становништво са наведене територије масовно бави
пољопривредном производњом.
Срђан Недељковић, члан Градског већа је истакао да је стање у граду у вези са
санацијама рупа на путевима доста боље него што је било претходних година јер се ради
даноноћно. Нагласио је да се тражи модел, како је и истакао директор ЈКП „Водовод“да се
улице у Севојну, Хероја Дејовића и Александра Вучковића асфалтирају у пуном профилу
као и друге градске улице и путеви у сеоским месним заједницама. Нагласио је да
достављене фотографије ударних рупа могу бити реалне само ако приказују стварно
стање без икаквог увећања, јер није исто фотографисати са висине и прићи и увеличати
фотографију.
Одборник Владан Виријевић је истакао да су фотографије рупа на улицама
достављене Градоначелници преко писарнице пре 10 дана и да нису увеличане већ су
реалне и представљају праву слику улица без икакве манипулације и прикупљања
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политичких поена. Нагласио је да су биле само добре намере странке „Заветници“ да се
постојећи проблеми што пре реше јер су посећени путеви, направљене фотографије и
достављене Градској управи. Навео је за пример Солунску улицу према Царини која је у
веома лошем стању, низ коју једва може да се сиђе већим путничким возилом. Истакао је
да стоји на располагању увек уколико неко жели да посети места са фотографија како би
се заједно уверили да је стање на терену такво какво је и на фотографијама. Нагласио је да
има још доста тога да се уради и да треба што пре радити јер је све у интересу грађана
Ужица и да не жели да прикупља никакве политичке поене већ само жели да град буде
лепши и бољи.
Одборник Драгослав Поњавић је питао када ће се асфалтирати пут у МЗ Каран
који је насут јаловином у дужини од 5 км а радови на њему су започети 90-их година
прошлог века?
Владан Синђелић, члан Градског већа је истакао да се од пре 5-6 година санирање
улица ради доста квалитетније. Нагласио је да је рупа на путевима било и да ће их увек
бити и да би руководство града било најсрећније када би то био једини проблем. Навео је
да је у Солунској улици рађена реконструкција водоводне мреже која је после радова
остала у веома лошем стању. Нагласио је да треба неко време да прође како би настало
природно слегање, прикључци са стране да се ураде, и тек тада да се улица уради у пуном
профилу. Истакао је да је таква ситуација и у Улици Милоша Божановића где је рађен
гасовод и да ће и та улица бити завршена у пуном профилу са заменом подлоге . Навео је
да је санација Влајковог пута вишегодишњи проблем и нада се да ће Градско руководство
на челу са Градоначелницом успети да ове године добије новац од Републике Србије и
„Путева Србије“, јер град Ужице нема толико новца, да би се исти асфалтирао у пуном
профилу у дужини од 5 до 6 км и ширини 6 м. Нагласио је да грађани информације које се
односе на санацију путева треба да траже од ресорних већника, градоначелнице, заменика
градоначелнице а не од директорице ЈКП „Нискоградња“ јер је предузеће само извођач
радова које налоге за извођење радова добија од ЈП „Ужице –развој“, управљача пута.
Навео је да је по налогу Градоначелнице за санирање путева на локацији Граница после
елементарне непогоде издвојено 1 милион и 400 хиљада динара.
Одборник Владан Виријевић је истакао да је путни правац Рибашевина, Каран,
Луново Село и после санације у лошем стању што се види и на фотографијама које су
достављене Градоначелници. Замолио је руководство града да апелује на ЈП „Путеви
Србије“ ако је то већ у њиховој надлежности, да се тај путни правац поново уради.
Истакао је да не започиње никакве политичке теме већ само износи чињенице да се све
може радити брже и квалитетније.
Скупштина је са 41 гласом „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈКП „Нискоградња“ Ужице за 2021.годину.
VI
Момир Миловановић, в.д.директора ЈКП „Дубоко“ је образлажући Извештај о
пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021.годину нагласио да је сав отпад који је
сакупљен на територији 9 локалних самоуправа превежен на депонију ЈКП„Дубоко“
што је задатак и циљ предузећа. Истакао је да је у току 2021. године примљено 96.399,17
тона комуналног отпада укупно, од чега је 20.986,71 тона од града Ужица. Навео је да је у
Извештају приказано колико је од сваког оснивача допремљено отпада по месецима а
колико укупно на годишњем нивоу. Нагласио је да је у табели број 5 у Извештају
приказано стање опреме са којом предузеће располаже: камиони, приколице, радне
машине, у табели 7 приказан је број пређених километара ( 516.619,00 км) и потрошња
горива (232.746,88 литара) камиона са приколицом и соло камиона. Истакао је да је у
току 2021. године отпад превожен више са соло камионима него у претходној години јер
јер зима рано почела и дуго трајала па је превоз камионима са приколицама преко
Кадињаче био забрањен. Навео је да су у табели 10 приказане количине отпада које су
третиране у центру за селекцију, укупно 13.828,55 тона, од којих 4.772,83 тоне као
примарно селектовани отпад а 9.055,72 тона као помешани комунални отпад. Изнео је
да је у табели број 18 приказан број радних дана, просечан број извршилаца, ефективно
радно време линије, број сати застоја у центру за секундарну селекцију, у табели број 19
10

приказане су количине издвојених секундарних сировина у 2021.години. Истакао је да је
у табели број 25 приказано 710 анализа праћења загађења животне средине као што су :
испитивање површинских вода, подземних вода, мерење амбијенталног ваздуха, буке и
свих параметара на које закон обавезује. Приказана је старосна структура, структура
према годинама стажа и према полу. Нагласио је да су у табели број 30 приказане
упоредне анализе по врстама боловања од 2018, 2019, 2020, 2021. године, где се може
видети да је у просеку 22 извршиоца било на боловању што отежава испуњење захтева
технолошког процеса. Навео је да су у Извештају приказане инвестиције које су
реализоване у 2021. години. Истакао је да је главни приход ЈКП „Дубоко“ приход од
депоновања отпада и да је главни разлог негативног пословања ниска цена депоновања
отпада.
Одборник Александар Вучићевић је нагласио да Српска странка „Заветници“
неће гласати за пословање ЈКП „Дубоко“ за 2021. годину. Навео је да је Извештај за 2021.
годину ЈКП „Дубоко“ јако обиман на 132 стране, са доста чињеница али без идеја за
решавање дугогодишњег негативног пословања предузећа. Истакао је да је предузеће
завршило пословну годину са губитком од 4 милиона 631 хиљаду динара. Навео је да је
његово мишљење да су у Извештају прецењени пословни приходи од 2014-2016.године у
износу 191 милион динара. Питао је да ли је добар степен наплате потраживања у 2021.
години од 65% и да ли је могуће враћање услуге наплате депоновања отпада ЈКП
„Дубоко“ која је додељено ЈКП „Биоктош“ још 2017. године? Предложио је да се
приходом који је остварило ЈКП „Биоктош“ у 2021. години , једним делом покрије
губитак ЈКП „Дубоко“. Истакао је да треба смањити потрошњу горива како би се смањили
и укупни трошкови јер сматра да је превише да 4 путнича аутомобила потроше 8000 л
горива годишње што је у новчаном износу 1 милион и 300 хиљада динара. Нагласио је да
треба да се повећају плате у ЈКП „Дубоко“ али не сада, јер је губитак предузећа велики.
Одборник Владан Виријевић је предложио да директор ЈКП „Дубоко“ поднесе
оставку на место директора предузећа јер је предузеће у 2021. години имало лоше
резултате пословања као и неколико година уназад. Поучен изјавом да ће се мењати
кадрови који немају резултате у пословању као што је учињено са директором ЈП „Велики
парк“, истакао је да ће његова странка увек подржати такве промене и да је заиста
потребно да руководство смени директора ЈКП „Дубоко“ јер годинама предузеће послује
са губитком.
Момир Миловановић, в.д. директора ЈКП „Дубоко“ је истакао да су дуговања из
периода када је предузеће вршило наплату услуге депоновања смећа износила 9 милиона
и 800 хиљада динара да је најбоље решење да се наплата врши преко обједињеног
система наплате СОН-а и да на тај начин наплата потраживања функционише и даље.
Истакао је да постоји више разлога због којих је потрошња горива велика. Нагласио је да
предузеће има 4 путничка возила и да једно од њих возило пик-ап свакодневно сакупља
отпад по граду и допрема га на депонију ЈКП „Дубоко“ која се налази ван града Ужица.
Навео је да се тим возилом 4-5 пута у току дана сакупља стакло по угоститељским
објектима и испред тржних центара да би селекцијом отпада на лицу места добили што
квалитетније сировине и тако селектовано допремили на депонију. Нагласио је да је добро
познато да предузеће има 9 оснивача који су територијално удаљени, да је 108 дана
редовних извештавања, редовне седнице скупштине, посете купцима, добављачима што је
још један од разлога повећане потрошње горива.
Скупштина је са 37 гласова „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021.годину
VII
Момир Миловановић, в.д. директора ЈКП „Дубоко“ у вези са првом изменом
годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину истакао је да су
економске промене као што су раст цена електричне енергије, горива и резервних делова
од априла 2022. године условиле измену програма пословања за текућу 2022. годину.
Нагласио је да је предузеће својим програмом пословања планирало позитивно пословање
за 2022. годину, али да нема те привредне делатности која може да надокнади 18 милиона
динара разлике у цени горива и 7,5-8 милиона динара разлике у цени за електричну
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енергију. Истакао је да је на другој страни пословања предложено увећање прихода за 22
милиона динара због више цене секундарних сировина на тржишту. Нагласио је да је
купљена машина шредер преко пројекта прекограничне сарадње Тузла-Ужице. Навео је да
је од рада машине за третирање кабастог отпада планирано 9 милиона динара додатног
прихода. Истакао је да машина ради у Косјерићу а затим прелази у Чачак где ће се
третирати 13 хиљада м³ кабастог отпада, од тог посла се очекује приход од 7 милиона
динара. Нагласио је да је у претходним годинама много уложено у предузеће а да ће
резултати бити видни у наредних 36 месеци. Сматра да ће предузеће бити један од
најсавременијих центара у бившој СФРЈ и да неће заостајати ни за другим регионалним
центрима у Европи. Навео је да је у 2021. години у стабилизацију испод пута депоније
уложено 800 хиљада евра, у пројекат зацељење Турског потока уложено 1 милион и 700
хиљада евра. Истакао је да је урађен пројекат, набављен материјал за изградњу ћелије 1
чија ће запремина бити око 150.000 м³ и урађен је пројекат за стабилизацију испод ћелије
2 за чију изградњу је урађена процена вредности изградње као и ћелије 3. Навео је да
треба урадити и стабилизацију изнад пута што подразумева стабилизацију постојећег
дела депоније где је већ одложено око 900 хиљада тона комуналног отпада. Истакао је да
пројекат постоји, да су одређени извођачи радова и да је неопходно именовати надзор.
Нагласио је да је урађен пројекат за пречишћавање депонијских вода са постројењем на
бази реверсне осмозе где ће вода која излази из тела депоније бити пречишћена и
пуштена у Турски поток са квалитетом воде пре уласка у депонију. Истакао је и пројекат
за изградњу постројења за механичко-биолошки третман отпада којим је предвиђено да се
17000 т отпада третира и на тај начин ће се количина отпада смањити за наведену
количину и добијени компост ако буде задовољавајућег квалитета ће се продавати на
тржишту а ако не, користиће се за покривање самог тела депоније. Истакао је да је
предвиђена модернизација центра за селекцију за 3 милиона евра, набавка 6 нових
камиона, 3 приколице, контејнери, дезо баријера за прање камиона, уређај за мерење
радиоактивности отпада. Нагласио је да је току изградња Едукативног центра за
управљање отпадом у Србији који је јединствен у Србији а који ће за 15-20 дана бити
изграђен у ЈКП „Дубоком“ и бити отворен уз присуство Градоначелнице и Министарке за
заштиту животне средине. Истакао је да су присутне свакодневне посете ученика
средњих и основних школа, деце из вртића, студената шумарског факултета, географског
факултета из Београда, невладиних организација које се баве заштитом животне средине.
Навео је да је набављена најсавременија машина телехендер чија је вредност 131 хиљада
евра која ће олакшати функционисање и рад предузећа.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да директор ЈКП „Дубоко“ треба да
наведе разлоге због чега ће предузеће и у 2022. години пословати са планираним губитком
од 15 милиона динара, чак више и у односу на 2021. годину који је износио 8 милиона
динара. Истакао је да губитак у предузећу због раста цена у привреди до краја године
може бити и већи и да то може тако да функционише све док је град у могућности да
покрива губитак предузећа. Навео је да је 26.маја Градско веће града Ужица дало
сагласност на измењен Правилник о раду за ЈКП „Дубоко“ Ужице тако да је наведеним
Правилником увећана основна зарада запослених за 3%, накнада за топли оброк увећана је
са 250 динара на 400 динара са припадајућим порезом и доприносима, увећано је право на
висину накнаде за регрес и коришћење годишњег одмора са 75% од просечне зараде на
80%, динамика и исплате јубиларних награда. Истакао је да би заиста волео да радници у
ЈКП „Дубоко“ имају веће плате али када имају директора који предузеће константно води
у губитак, не може се ни очекивати повећање плата. Нагласио је да садашњег директора
не познаје лично и да му се извињава, али на основу података који су наведени у
Извештају о пословању, позива градско руководство да смени директора ЈКП „Дубоко“
јер сигурно постоји неко ко би посао директора боље обављао. Питао је када се планира
постављање спалионице у ЈКП „Дубоко“?
Момир Миловановић, в.д. директора ЈКП „Дубоко“ је навео да су све промене
које је усвојило Градско веће града Ужица 26.маја 2022. године у складу са Законом
Републике Србије. Нагласио је да треба да будемо захвални радницима који раде у
депонији јер је посао примарне селекције отпада веома захтеван и тежак. Истакао је да се
у предузећу предузимају све мере како би се посао обавио и да не постоји руководилац
који би успео да својим активностима покрије губитак од 18 милиона динара који је
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настао након раста цена енергената у последњим месецима. Нагласио је да гарантује да
није било поремећаја на тржишту да би предузеће по први пут од када је основано од
2005. године пословало позитивно. Истакао је да су сви пројекти који су планирани у фази
извођења, да се очекује реализација уговора који је потписан са Министарством за
заштиту животне средине и Европском банком за обнову и развој којим би ЈКП
„Дубоко“ добило 17 милиона динара за модернизацију производње. Навео је да предузеће
из године у години у већој мери успева да наплати своја потраживања 100% која су
стара од 8 до 9 година, најчешће кроз тужбе као што је то случај са општином Бајина
Башта. Истакао је да је веома сложен посао бити на челу једног предузећа у овом тренутку
када се и резервни део чека из иностранства и по четири месеца за поправку машине или
камиона а отпад се мора превести у току дана. Нагласио је да многи и даље не разумеју
како функционишу предузећа и да је најлакше оптужити појединца за грешке.
Одборник Александар Вучићевић је истакао да никада предузеће за депоновање
отпада не би отворио у граду Ужицу, а као боље решење наводи отварање базена,
спортских терена, спортских удружења од стране 9 оснивача. Нагласио је да је потрошња
8 хиљада литара бензина за путничка возила у току 2021. године изузетно велика и да
треба гледати на све могуће начине да се уштеди како би предузеће позитивно пословало.
Одборник Владан Виријевић је изнео да је предузеће ЈКП „Дубоко“ једини
губиташ у 2021. години и да предузеће тако послује годинама уназад. Истакао је да не
види никакво оправдање за такво пословање па предлаже директору да поднесе оставку.
Навео је да има доста способних људи који ће сигурно посао директора боље обављати.
Момир Миловановић, в.д. директора ЈКП „Дубоко“ је нагласио да предузеће у
току године сав отпад из 9 општина превезе на депонију „Дубоко“ и да је мисија за коју
је предузеће основано 100% испуњена. Истакао је да предузеће има најнижу цену
депоновања смећа у региону у поређењу на Словенијом, Храватском и Паризом где
најнижа цена депоновања смећа износи од 82 евра/т до 140 евра/т. Изнео је да је главни
приход предузећа ЈКП „Дубоко“ приход од депоновања, а главни разлог негативног
пословања ниска цена депоновања смећа. Навео је да предузеће не дугује ни једном
раднику, нити добављачу. Истакао је да предузеће нема могућности да набавља и занавља
опрему из сопствених средстава јер је опрема за комунални сектор изузетно скупа и
набавља се искључиво у иностранству. Као пример наводи набавку камиона којих нема у
слободној продаји, производња МАН камиона је обустављена или је набавка могућа са
роком испоруке од 100 дана до 3 године. Нагласио је да је предузеће у 2019. години
добило 31 милион за пројекте који су реализовани у 2020.и 2021.години, у 2020. години 96
милиона и у децембру 2021.године, тј. 17.децембра 17 милиона евра. Навео је да је
обављен велики посао како би расположиви новац могао да се повуче. Истакао је да је у
току избор консултаната јер су средства међународна, не може се утицати на брзину
динамике јер се морају испоштовати њихове процедуре, стандарди и нада се да ће у
наредних 36 месеци сви планирани пројекти бити реализовани. Нагласио је да је
набављено 6 нових камиона, 3 нове приколице,једна је испоручена, а друге две стижу у
наредних месец дана. Верује да ће резултати улагања у депонију бити видни тек у
наредном периоду.
Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је истакао да је предузеће ЈКП
„Дубоко“ из године у годину све мање у губитку и да у текућој године не би било у
губитку да није било раста цена енергената на тржишту. Нагласио је да је непристојно
говорити некоме да је неспособан за рад и прозивати га са говорнице да поднесе оставку.
Навео је да не прихвата празне савете како би требало управљати градом, већ само
конструктивне предлоге. Истакао је да кадровску политику СНС-а води СНС са својим
органима и да они оцењују да ли неко добро ради свој посао или не ради, а да је чињеница
да има доста способних људи. Нагласио је да је директор ЈКП „Дубоко“ изнео чињеницу
да ће се 17 милиона евра инвестирати у депонију што говори колико држава улаже у
депонију и какво има мишљење о руководству предузећа. Истакао је да не разуме причу
одборника Виријевића који на једној Скупштини тражи повећање плата јер су плате мале
а на другој да не треба повећавати плате јер је предузеће у губитку. Навео је да пензије и
плате расту и да је председник најавио повећање плата на нивоу целе државе и у граду
Ужицу као и повећање пензија од 19%-20%, повећање минималне зараде, повећање плата
у јавном сектору јер Ужице иде у корак са Србијом, Ужице иде напред. Похвалио је рад
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ЈКП „Нискоградња“ што се у излагању директорке могло и чути колико је урађено у
текућој години и шта још планира да се уради до краја године. Нагласио је да се са
резултатима као што су историјски буџет, урађени ауто-пут, обилазница, реконструкција
Здравственог центра треба увек хвалити, јер Србија незаустављиво иде напред.
Скупштина је са 39 гласова „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Предлог
решења о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања ЈКП
''Дубоко'' Ужице за 2022.годину.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да у члану 71. Пословника Скупштине
пише, да говорник може говорити само о питању које је на дневном реду и ако се
говорник удаљи од дневног реда председник треба да га опомене да се држи дневног реда.
Навео је да је претходни говорник причао о улицама, о ЈКП „Нискоградњи“ а тема
дневног реда је било ЈКП „Дубоко“. Истакао је да је председник Скупштине прекршио
члан 71, али да неће тражити гласање већ да жели да каже пар реченица као што је то
дозвољено претходном говорнику – заменику градоначелнице. Навео је да зна да ће му
вероватно бити искључен микрофон али да он хоће само да каже пар реченица и тако
одговори претходном говорнику.
Бранислав Митровић, председник Скупштине, као први међу једнакима у овој
Скупштини, замолио је господина Виријевића као неког ко је годинама у парламенту да
не дозволи да својим понашањем деградира рад истог парламента јер нема потребе да се
изазива било какав екцес. Истакао је да је ужичка Скупштина пристојна, да су одборници
пристојни, да је ово пристојан град, и да је господин Виријевић увек имао могућност да
каже све што жели, али тамо где нема простора да се добије реч, никад је нико неће
добити. Навео је да је господин Стојадиновић говорио о кадровској политици СНС-а у
оном тренутку када је господин Виријевић говорио о кадровској политици СНС-а као
господину Миловановићу који је делегиран испред СНС-а. Нагласио је да као председник
има право да процени када дискусија оде мало ван дневног реда да то и дозволи.
Председник Скупштине, одборнику Виријевићу није дао реч да говори о претходној
тачки дневног реда, по којој је расправа завршена и након изречене мере упозорења у
складу са чланом 82 Пословника изрекао меру одузеимања речи.
VIII
Никола Максимовић, директор ЈП „Ужице развој“, поводом Извештаја о
пословању зa 2021. годину, навео је да су у Извештају приказани комплетно сви радови
који су у опису делатности предузећа ЈП„Ужице- развој“, као што су управљање путевима
и улицама, градски и приградски превоз, урбанизам, односно израда планске и пројектне
докуметације. Навео је да су у самом извештају приказани приходи и расходи, односно
све неопходно што је потребно за функционисање и рад предузећа, као и сви радови који
су обележили претходну годину а тичу се предузећа ЈП „Ужице-развој“ а то су: радови на
кружном току, реконстреукција Улице Димитрија Туцовића, пролаз до школе „Нада
Матић“, надзор на аеродрому „Поникве“, реконструкција малог базена, канализација у
Турици, комплетна документација у вези са гасним генераторима, путна инфраструктура
која се односи на сеоске месне заједнице, на градске месне заједнице, удруживање са
грађанима као и сва документација која је неопходна за реализацију ових пројеката, затим
асфалтирање путних праваца и у граду и у селу као што су улица Браћа Чолић у Севојну,
Кршање у Мокрој Гори, Тара, Попова вода и Југ Богданова улица. Нагласио је да су на два
пројекта јако поносни а то су обилазница и Здравствени центар где су у току прошле
године учествовали у радној групи за обилазницу, где се генерално вршила и припрема
пројектне докуметације као и припремни радови и Здравствени центар где се очекује ове
године завршетак пројектне документације. Истакао је да су сви пројекти и све
инвестиције рађене у договору са градским руководством.
Одборник Владан Виријевић је изнео да председник Скупштине деградира
парламент зато што гаси микрофон а не он који жели да каже оно што мисли. Истакао је
да као опозициони одборник жели да похвали рад господина Максимовића и ЈП„Ужице
развој“ јер је једно од ретких предузећа које је добро радило и које је остварило изузетне
резултате.
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Одборник Драгослав Поњавић је поставио је питање зашто је смењен директор
који је успешно водио предузеће ЈП „Ужице развој“?
Бранислав Митровић, председник Скупштине је одговорио да је то нека од
наредних тачака дневног реда а да сада ако желе одборници могу да дискутују о
Извештају о раду ЈП „Ужице развој“ за претходну годину.
Одборник Драгослав Поњавић је још једном похвалио рад директора предузећа
„Ужице-развој“.
Скупштина је са 44 гласа „за“ усвојила Извештај о пословању ЈП „Ужице развој“
Ужице за 2021.годину.
IX
Дејан Нијемчевић, директор ЈП „Стан“ у вези Извештаја о пословању ЈП „Стан“
Ужице за 2021. годину је напоменуо да је на Извештај о пословању независна ревизорска
кућа дала позитивно мишљење. Истакао је да је ЈП „Стан“ у 2021. години извршило
одржавање 383 хиљаде м2 стамбеног и пословног простора, 3468 интервенција, део
грађевинских хитних интервенција, 52 интервенције по уговоруима закљученим у
поступку јавне набавке, као и да је одржавало 78 лифтова, што је негде око 60% лифтова
у граду. Нагласио је да је предузеће имало око 350 интервенција на лифтовима, значајно
више из године у годину јер су лифтови све старији и захтевају све веће интервенције.
Навео је да ЈП „Стан“ има 22350 корисника. Истакао је да су приходи у 2021. години већи
за 15 милиона динара него у 2020. години и износе 137 милиона 789 хиљада и да је
највеће повећање прихода од услуга стамбених заједница. Напоменуо је да предузеће има
конкуренцију на тржишту и да нису монополисти. Нагласио је да су расходи повећани
због цена грађевинског материјала тако да је пословање у 2021. години завршено са
добити од 931 хиљаду динара. Истакао је да се нада да ће се позитивно пословање
наставити и у наредној години с обзиром на потписан велики број уговора.
Одборник Аврам Илић је истакао да се његова дискусија неће односити на
Извештај о раду ЈП „Стан“ у 2021. години. Навео је да је у претходном периоду радник
ЈП „Стан“ страдао у Севојну и да очекује од надлежних институција да спроведу истрагу
што очекују и породица и пријатељи настрадалог младића, да правда буде задовољена и
да се све спроведе по прописима.
Дејан Нијемчевић, директор ЈП „Стан“ је навео да је радник ЈП „Стан“ погинуо
пре 5 дана на градилишту у Севојну, да је истрага у току и да се нада да ће после истраге
имати детаљне информације о трагедији.
Скупштина је са 39 гласова „за“ и 4 гласа „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈП „Стан“ Ужице за 2021.годину.

X
Весна Петрић, в.д.директора ЈП „Велики парк“ је поводом Извештаја о пословању
ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину навела да је Уговор о одржавању јавноспортских рекреативних површина остварен у потпуности, да је урађен и Анекс уговора у
износу од 16 милиона и 700 хиљада динара који је реализован. Истакла је да Градски
базен због корона вируса није радио од 1.фебруара, а од 1.априла редуковано, само за
спортске клубове као и спортска дворана „Велики парк“. Навела је да је Мала хала у
Крчагову почела са радом августа месеца 2021.године. Нагласила је да због спортиста који
су спроводили тренинге, предузеће је морало да испуни све услове за тренинге, тако да
није могао да се смањи ни утрошак мазута, ни струје, нити неких основних трошкова.
Истакла је да су то неке чињенице које су довеле до губитка у претходној години, и нада
се да ће пословање у 2022. години бити позитивно као и свих претходних година.
Скупштина је са 39 гласова „за“и 4 гласа „против“ усвојила Извештај о
пословању ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину
XI
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Весна Петрић, в.д.директорка ЈП „Велики парк“ је у вези са првом изменом
програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину и првом изменом посебног
програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину навела да је измена
програма пословања за 2022. годину настала због потписивања колективног уговора,
измене Правилника о систематизацији и повећању основне зараде за 3%, док је измена
Посебног програма пословања настала због измене Плана коришћења буџетских средстава
за запослене, где је са постојећих 71 милион динара измењено на 74 милиона динара.
Скупштина је са 39 гласова „за“ и 5 гласова „против“ усвојила Предлог
решења о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП „Велики парк“
Ужице за 2022.годину.
Скупштина је са 39 гласова „за“ и 5 гласова „против“ усвојила Предлог решења
о давању сагласности на прву измену посебног програма пословања ЈП „Велики парк“
Ужице за 2022.годину.
XII
Милан Станимировић, начелник Управе за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности поводом Предлога одлуке о закључивању споразума о уступању
обављања комуналних делатности је нагласио да је правни основ за доношење Одлуке
члан 9. став 1. Закона о комуналним делатностима, члан 88. Закона о локалној
самоуправи, члан 60. став 1. Статута града Ужица а предмет одлуке је уређење
међусобних односа, права и обавеза на подручју комуналне делатности на граничној
територији града Ужица и општине Бајина Башта, приоритет Калуђерске баре,територија
града Ужица МЗ Кремна, МЗ Биоска и територија Бајина Башта, МЗ Солотуша и МЗ Мала
река. Истакао је да ће се уступање обављања појединих комуналних послова вршити на
основу посебних споразума а шта треба да садрже ти споразуми прецизирано је је у тачки
3. Одлуке, док вршење комуналних делатности врши ће надлежна јавна предузећа на
основу појединачног споразума на коју сагласност дају Градска већа. Навео је да је
предлог одлуке, односно нацрт одлуке изграђен у сарадњи са надлежним службама града
Ужица и Општине Бајина Башта као и њихових јавних предузећа а предлог је да се у
истоветном тексту усвоји одлука и на Скупштини Општине Бајина Башта и на
Скупштини града Ужица.
Одборник Владан Виријевић је навео да није добро разумео излагање начелника
па тражи да му се објасни због чега би територију града Ужица одржавало неко
комунално преузеће из Бајине Баште без обзира да ли је државно или приватно ако је тај
посао обављало до сада комунално предузеће из Ужица?
Милан Станимировић, начелник Управе за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности навео је да је говорио о Споразуму о сарадњи. Истакао је да ће се
направити посебан споразум на основу кога ће се регулисати обављање комуналне
делантости на граничним територијама Бајине Баште и града Ужица.
Скупштина је са 39 гласова „за“ и 6 гласова „против“ усвојила Предлог одлуке
о закључивању споразума о уступању обављања комуналних делатности.
XIII
Нада Јовичић, члан Градског већа образлажући Предлог одлуке о приступању
сарадњи са задужбином „Музеј пророка Тарабића“ навела је да је основна идеја за
успостављање сарадње града Ужица и основане задужбине да се објекат од изузетног
значаја врати у првобитно стање уз пројекат санације и адаптације, односно
реконструкције и рестаурације. Нагласила је да је циљ сарадње ширење туристичке
понуде кроз рад задужбине коју су основали наследници Милоша и Митра Тарабића и
промовисање села Кремана и наравно града Ужица како на државном тако и на
интернационалном нивоу. Навела је да је предметни објекат обухваћен просторним
планом Шарган-Мокра Гора и да је једина обавеза града Ужица да споразумом помогне
израду пројектне документације и промоцију задужбине, све остало би финансирала
основана задужбина преко донација и институција које би помогле даље функционисање.
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Истакла је да је Градско веће на седници одржаној 21.јуна 2022. године утврдило Предлог
одлуке о успостављању сарадње између града Ужица и задужбине пророка Милоша и
Митра Тарабића и да је предложило Скупштини да размотри одлуку и усвоји.
Одборник Љубодраг Ђурђић је нагласио да је давање сагласности од града
Ужица за изградњу музеја пророка Милоша и Митра Тарабића један позитиван корак у
развоју руралних средина и туризма у МЗ Кремна. Истакао је ће овај пројекат бити
подстицај за многе друге пројекте који се планирају у МЗ Кремна као и за пројекат пруге
уског колосека од Шаргана до Кремана.
Одборник Александар Вучићевић је истакао да је писац и нобеловац Петар
Хенке рекао: „Волим многа места у Србији али мислим да су ми Кремна најомиљенија.
Ако будем икад могао да направим кућу, ту би је саградио.“ Нагласио је да ће Српска
странка „Заветници“ гласати за одлуку која је и много раније требала да буде спроведена.
Навео је да поред обавезе града да уради пројекат, да пружи логистику и рекламу путем
сајта као туристичку понуду, мора хитно да реши проблем канализације у центру
Кремана, уређење центра Кремана, железницу, путеве који су у веома лошем стању како у
центру тако и према задужбини Тарабића. Изнео је да постоје урађени пројекти
професора Бранислава Илића и Михаила Тимотијевића већ дужи низ година како за
железницу тако и за канализацију и да морају бити саставни део туристичке понуде
Кремана.
Скупштина је са 50 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о приступању сарадњи
са задужбином „Музеј пророка Тарабића''.
XIV
Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је поводом Предлога одлуке о
покретању поступка јавно-приватног партнерстава без елемената концесије за реализацију
пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, реконструкцију
и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ужица нагласио да град
има одређене проблеме у функционисању расвете. Навео је податак да је од 21. јула 2021.
године до 28.јуна 2022. године путем 6 канала комуникације система „48 сати“ Градске
управе примљено 767 пријава на исправност јавне расвете, за замену сијаличних места.
Нагласио је да је јавна расвета рађена пре много година и да се сваке године из буџета
града опредељују велика средства за одржавање исте јер су кварови веома чести. Истакао
је да доношење одлуке представља основ за покретање поступка јавне набавке као и
усклађивање интерних аката у правцу реализације предметног поступка јавно-приватног
партнерства. Навео је да ће након јавне набавке а по завршетку целог поступка који ће
трајати неколико месеци доћи партнер са којим ћемо направити нову јавну расвету која ће
бити и лепша и модернија а што је најважније која ће да ради.
Одборник Аврам Илић је навео да се слаже са чињеницом да је јавна расвета
дугогодишњи проблем у граду али да предлог јавно-приватног партнерства неће тај
проблем решити. Истакао је да „Здрава Србија“ предлаже, а што се у пракси може видети,
како у Јавном предузећу „Стан“ постоји служба за одржавање лифтова која и дан данас
ради и функционише, тако се може формирати РЈ у оквиру неког јавног предузећа, нпр.
ЈКП „Нискоградња“ за одржавање јавне расвете, постављање новогодишње расвете.
Нагласио је да град Ужице може утицати, сугерисати, контролисати рад тако формиране
радне јединице, јер је циљ да се проблеми што пре решавају како би грађани били
задовољни.
Одборник Владан Виријевић је истакао да се у пракси показало да јавна приватна партнерства у граду Ужицу нису успешна или су углавном на штету града.
Навео је да град има проблем са предузећем „Бечеј превоз“ са којим је Уговор о јавноприватном партнерству потписао на 25 година, јавно-приватно партнерство за паркинг је
расписано али није остварено. Нагласио је да сумња да ће и ово јавно-приватно
партнерство бити успешно , тако да не треба давати посао неком приватном предузећу да
ради већ неком јавном предузећу које је до сада радило или да се формира служба у
оквиру неког јавног предузећа која ће тај посао обављати. На крају свог излагања позвао
је све одборнике да не гласају за ову тачку дневног реда као што ни Српска странка
„Заветници“ неће гласати за предлог јавно-приватног партнерства.
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Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице је нагласио да свака одлука па
и ова о јавно-приватном партнерству неће бити донета без претходних консултација.
Истакао је да је циљ јавно-приватног партнерства да се са једне стране уштеди у буџету
јер овај пројекат није могуће реализовати без кредита а са друге стране да се замени
комплетна расвета, реконструише и одржава. Навео је да ће се град обезбедити уговором
као и да сви могу конкурисати за јавно-приватно партнерство уз обавезу да испуњавају
прописане услове. Изнео је да је циљ града Ужица да овим партнерством добије бољу,
савремену расвету која ће град Ужице водити ка светским савременим градовима а да ли
је то заиста тако, време ће показати.
Слободан Шиљковић, члан Градског већа је нагласио да је пројекат јавноприватног партнерства многима непознат, новина у граду Ужицу, да се кренуло са јавним
превозом, али да је то пројекат који је у Европи oдавно заживео. Тврди да је добро
послушати оне најбоље, да је добро пратити светска и европска искуства и примењивати
их на најбољи могући начин. Навео је да је много боље за град основати јавно-приватно
партнерство за превоз, него формирати нову фирму као што је била „Ракета“ јер је
потребно запослити око 60 радника, купити аутобусе, обезбедити новац за рад истог.
Истакао је да су програми јавно-приватног партнерства јако озбиљни пројекти које
контролише Влада Републике Србије и Министарство финансија. Нагласио је ако би се
град одлучио да направи једну јавну гаражу која кошта негде око 4 до 5 милиона евра, да
оснује предузеће за превоз путника, тј.градски превоз, да изгради нову јавну расвету онда
би град могао да се „закључа“ због великих кредита. Објаснио је да су јавна - приватна
партнерства намењена да партнер који има новца, који има искуства у ономе што ради,
уложи у посао, а на граду је да га контролише. Истакао је да ће се сигурно одабрати
најбоље решење за приватног партнера за јавну расвету. Објаснио је да град не улаже у
посао, већ у висини износа потрошене електричне енергије на тим сијаличним местима
плати приватном партнеру. Навео је да ће партнер заменити комплетну инсталацију,
сијалице чије ће осветљење моћи да се регулише на даљину, да се смањује на 40%, 20%
како се то и у Европи ради, град ће на тај начин уштедети а и добити комплетну
инсталацију. Истакао је да је јавно-приватно партнерство веома добар вид реализације
великих пројеката.
Скупштина је са 38 гласова „за“ и са 6 гласова „против“ усвојила Предлог
одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерстава без елемената концесије за
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену,
реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ужица.
(П А У З А)
XV
Ратко Трмчић, члан Градског већа је у вези са Предлогом одлуке о допуни одлуке
о мрежи јавних основних школа на подручју града Ужица истакао да се у Одлуци о мрежи
јавних основних школа на подручју града Ужица додаје „Издвојено одељење у Ариљу,
Ариље Св. Ахилија број 55 од I-VI разреда”. Нагласио је да је на основу иницијативе
родитеља ученика из Ариља у складу са чланом 93 Закона о основама система
образовања и васпитања, покренут поступак отварања издвојеног одељења музичке школе
„Војислав Лале Стефановић“ Ужице у Ариљу. Истакао је да издвојено одељење нема
својство правног лица на организовање рада издвојеног одељења и да ће се примењивати
одредбе Закона општих аката школе. Навео је да је на основу иницијативе, општинско
веће општине Ариље на 44. седници одржаној 20.јуна 2022. године донело решење о
прихватању обавеза да се из средстава буџета општине финансирају расходи који се не
обезбеђују из буџета Републике Србије и путни трошкови наставника који ће изводити
наставу у издвојеном одељењу, као и да ће се за потребе издвојеног одељења обезбеди
адекватан простор. Нагласио је да музичка школа „Војислав Лале Стефановић“ има 574
ученика, издвојено одељење Пожега 117 ученика од којих су 32 ученика из Ариља.
Предложио је Скупштини да донесе ову одлуку.
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Скупштина је са 45 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о допуни одлуке о
мрежи јавних основних школа на подручју града Ужица
XVI
Срђан Недељковић, члан Градског већа поводом Предлога решења о разрешењу
директора ЈП „Ужице развој“ је навео да је директор ЈП „Ужице развој“ Никола
Максимовић 21.јуна 2022. године писаним путем поднео оставку на место директора ЈП
„Ужице развој“ из личних разлога. Истакао је да имајући у виду да су наступили Законом
прописани услови за разрешење директора ЈП „Ужице развој“ Ужице, Градско веће је на
седници одржаној 21.јуна 2022. године потврдило Предлог решења о разрешењу
директора ЈП „Ужице развој“ Ужице и предлажило Скупштини да предлог размотри и
усвоји.
Одборник Владан Виријевић је истакао да се опет понавља прича и да се наводи
да је сада господин Максимовић поднео оставку из личних разлога. Нагласио је да је
свима врло добро јасно да то није из личних разлога јер је господин Максимовић био
успешан директор, његово предузеће је константно било у добити, није имао никакав
разлог да то уради. Навео је да пита до када ће градско руководство дозволити да Београд
диктира и да поставља и смењује директоре локалних предузећа јер за смену успешног
директора Ужичани сигурно нису гласали. Истакао је да се ова смена не може подвести
ни под праксу смене директора Богићевића из ЈП „Велики парк“ због лоших резултата
пословања. Затражио је да му се објасни зашто је смењен директор Максимовић. Нагласио
је да чланови Српске странке „Заветници“ желе увек да похвале нешто што је добро и
истиче да директор Максимовић није заслужио да на овакав начин поднесе оставку.
Скупштина је са 36 гласова „за“ и 5 гласова „против“ усвојила Предлог
решења о разрешењу директора ЈП „Ужице развој“ Ужице.
XVII
Срђан Недељковић, члан Градског већа образлажући Предлог решења о
именовању вршиоца дужности директора ЈП „Ужице развој“ је навео да је Статутом града
Ужица прописано да Скупштина града у складу са Законом именује и разрешава
директоре и Надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач у складу са Законом.
Истакао је да је Градско веће на седници одржаној 21. јуна 2022. године утврдило да
предложени кандидат Милош Миливојевић испуњава Законом прописане услове па
предлаже Скупштини града да предлог размотри и усвоји. Навео је да је Милош
Миливојевић рођен 1986. године у Београду, да је основну и средњу електротехничку
школу завршио у Ужицу, а потом на Факултету организационих наука унивезитета у
Београду 2010. године стекао звање дипломираног инжењера организационих наука.
Нагласио је да је од 2014. године запослен у Градској управи града Ужица на управљању
пројектима а потом на пословима информисања као руководилац одељења за односе с
јавношћу. Истакао је да је као радник Градске управе учествовао у реализацији бројних
пројеката, да је ожењен и отац двоје деце.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да није добио одговор од градског
руководства на питање зашто је смењен директор Максимовић и да би то требало да
значи да потврђују његове констатације па је замолио за убудуће да не постане пракса да
неко као директор Максимовић поднесе оставку. Истакао је да новом директору неће бити
тешко да води предузеће јер је Максимовић поставио добар основ за наставак даљег
пословања. Навео је да лично не познаје господина Миливојевића али се нада да ће добро
управљати предузећем.
Скупштина је са 36 гласова „за“, са 4 гласа „против“ и 1 уздржаним гласом
усвојила Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Ужице развој“
Ужице.
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XVIII
Слађана Станић, секретар Скупштине града поводом Предлога решења о давању
претходне сагласности на расписивање јавног конкурса за избор и именовање директора
Народне библиотеке Ужице нагласила је да мандат садашњој директорци истиче
10.октобра 2022. године па је потребно да се уђе у поступак расписивања конкурса.
Објаснила је да је по члану 35. Закона о култури предвиђено да се директор установе
именује по спроведеном јавном конкурсу који спроводи и расписује Управни одбор
установе у складу са претходно прибављеном сагласношћу оснивача а како је Скупштина
града оснивач Народне библиотеке потребно је да да сагласност на конкурс.
Одборник Владан Виријевић је нагласио да 99% грађана не зна за расписивање
конкурса за директоре установа а да знају само страначки кадрови, пре свега из владајуће
структуре јер грађани нису обавештени на прави начин. Замолио је да поред Службеног
гласника где се објављује конкурс, буде објављен и у медијима и свим другим средствима
обавештавања како би грађани били упознати. Навео је да је Комисија за јавна предузећа
про форме и да на конкурсе конкуришу само страначки кадрови. Нагласио је да је
невероватно да у граду који има 80 хиљада становника конкурише само један кандидат.
Истакао је да има доста добрих кадрова, да Комисија за јавна предузећа треба на прави
начин да ради свој део посла а не само да испоштује законске оквире и процедуре. Навео
је да опозиција не зна да су поједини конкурси уопште расписани, а ни остали грађани
који немају додира са политичким странкама. Нагласио је да ће на наредним конкурсима
који буду расписани опозиција учествовати, под условом да буду обавештени, пропратиће
рад комисије која обавља свој посао на жалост про-форме.
Слађана Станић, секретар Скупштине је нагласила да сви конкурси за директоре
јавних предузећа почињу на Скупштини, а затим након 8 дана се расписије конкурс.
Истакла је да се Скупштина преноси на свим медијима и пита да ли је потребно да се
уведе још која додатна информисаност? Навела је да се конкретно конкурс за избор
директора Народне библиотеке објављује на званичном сајту Националне службе за
запошљавање, на сајту Народне библиотеке и у једним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије. Нагласила је да је обавештеност што се тиче
оглашавања изузетно добра и известила да је потребан велики износ финансијских
средстава за додатно оглашавање које би без потребе финансијски оптеретило установу.
Бранислав Митровић, председник Скупштине је истакао да пренос Скупштине
суграђани могу да прате преко локалне, регионалне „Телевизије 5“, у целој земљи преко
система емитовања, преко радија „Сан“- најслушанијег радија, на званичној фејзбук
страници Ужице, на страници „Телевизије 5“ live streaming, на фејсбук страници директан
live streaming, у току одржавања Скупштине и у репризном термину. Навео је да на јутјуб
каналу Скупштине града сваки наш суграђанин и било ко може погледати седницу и да
прича о недостатку транспарентности није на месту.
Одборник Владан Виријевић се сложио са изјавом председника да се Скупштина
преноси уживо, да има репризни термин, да се преноси и на радио „Сан“ али да је
проблем што веома мали број грађана прати Скупштину и да је прате они који су
укључени у исту и кога интересују политичка дешавања у граду. Нагласио је да постоји
један податак да Скупштину прати око 5 хиљада људи и мање. Навео је да Скупштина не
треба да буде портал за обавештавање. Истакао је да је евидентна потреба да се конкурси
за директоре јавних предузећа изнесу и на другим медијима да би била већа обавештеност
грађана и да то не би била велики финансијски издатак за установу или предузеће јер сви
медији сарађују са градом. Нагласио је да треба изаћи у град и разговарати са грађанима и
да је реалност да многи од њих не знају за било који конкурс када је расписан.
Скупштина је са 36 гласова „за“ усвојила Предлог решења о давању претходне
сагласности на расписивање јавног конкурса за избор и именовање директора Народне
библиотеке Ужице
XIX
Милан Станимировић, начелник Градске управе за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности је у вези са Предлогом одлуке о отуђењу стана из
јавне својине непосредном погодбом навео да је правни основ за доношење одлуке Закон
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о становању и одржавању зграда и Закон о јавној својини. Истакао је да је Друштевени
фонд за грађевинско земљиште „Путеви“, комуналне делатности општине Ужице 1991.
године доделио Павловић Владану са правом носиоца станарског права са члановима
породичног домаћинства супругом Мирјаном, кћи Весном и Јадранком и сином
Југославом стан на коришћење. Нагласио је да је након смрти Павловић Владана у складу
са Законом о становању закупац стана његова супруга Павловић Мирјана која је и поднела
захтев за откуп стана. Навео је да је Градска управа за финансије града Ужица извршила
обрачун откупне цене стана 24.фебруара 2022. године на дан подношења захтева у складу
са Законом о становању а градско правобранилаштво града Ужица је дало позитивно
мишљење, односно да је овај Предлог одлуке у складу са прописима. Истакао је да се
одлуком овлашћује Градоначелник града Ужица да поново по прибављеном мишљењу
градског правобранилаштва да предлог уговора, закључи га и овери код јавног бележника.
Навео је да се стан даје на рате, па је уведена и обавеза успостављања хипотеке. Нагласио
је да је Градско веће 16.јуна 2022. године утврдило предлог одлуке и доставило
Скупштини на усвајање.
Одборница Слађана Станковић је истакла да се стан у Југ Богдановој од 30 м2,
процењене вредности 10 хиљада евра даје на отплату од 20 година. Навела је да чланови
Српске странке „Заветници“подржавају Одлуку и постављају питање да ли ће и други
грађани који су у сличној ситуацији добити могућност да откупе своје станове који су им
дати на коришћење?
Милан Станимировић, начелник Градске управе за послове органа града, општу
управу и друштвене делатности је нагласио да Закон о становању предвиђа време отплате
стана од 40 година, на захтев купца може се период отплате смањити. Истакао је да по
Закону о становању наследница има право на откуп стана а град добру вољу да помогне.
Скупштина је са 41 гласом „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу стана из јавне
својине непосредном погодбом.
XX
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам и имовинско
правне послове је навео да се Предлогом одлуке одобрава отуђење непокретности из
јавне својине града Ужица непосредном погодбом по тржишној цени дела катастарске
парцеле 6868 КО Ужице у површини од 30 м2 по тржишној цени која је прибављена од
пореске управе и износи 1277,84 динара по м2. Истакао је да земљиште није планирано за
јавну намену, прибављено је позитивно мишљење правобранилаштва, па имајући у виду
одредбе Статута да о отуђењу непокретности у јавној својини одлучује Скупштина,
предлажио је да Скупштина донесе одлуку.
Скупштина
је са 39 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о отуђењу
непокретности у јавној својини града Ужица непосредном погодбом, по тржишној цени
дела катастарске парцеле број 6868 КО Ужице

XXI
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам и имовинско
правне послове је навео да се Предлогом одлуке утврђује допринос за уређивање
грађевинског земљишта који представља износ средстава који је потребан да инвеститор
плати да би добио грађевинску дозволу. Нагласио је да се висина доприноса обрачунава
тако што се просечна тржишна цена м2 станова у новоградњи помножи са укупном нето
површином објекта који треба да се гради и коефицијентом зоне и коефицијентом намене
објекта. Истакао је да постоје екстра зона, прва, друга, трећа, четврта, пета и шеста зона и
да највећи коефицијент има екстра зона 0,12 док је коефицијент за шесту зону 0,03. Навео
је да према намени објекти могу бити објекти за јавну намену у јавној или мешовитој
својини, комерцијални објекти, то су све врсте угоститељских објеката, трговински
објекти, објекти за пружање разних услуга, производни објекти, објекти за складиштење,
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објекти за вишепородично становање: стамбене зграде, објекти за колективно становање,
објекти за породично становање до 4 стана или до 400 м2. Истакао је да је приликом
изградње инвеститор дужан да обезбеди паркинг места која су одређена локацијским
условима за ту зону а уколико не обезбеди изградњом гараже или паркинг местом,
одлуком плаћа доприносе за необезбеђена паркинг места на наменски рачун тако да ће се
од тих средтава градити јавне гараже или јавна паркинг места. Навео је да ће доприноси
који се плаћају за грађевинско земљиште бити умањени 99,99% за изградњу помоћних и
економских објеката у оквиру пољопривредних домаћинстава а као доказ доставља се
решење о регистрованом пољопривредном домаћинству које је у активном статусу
најмање 3 године. Истакао је да је одлуком дефинисано да се доприноси плаћају
једнократно са умањењем од 30%, или на рате, прва рата 10% од износа доприноса а
остатак се обрачунава на 36 месечних рата. Навео је да уколико се гради објекат на месту
где недостаје одређена инфраструктура постоји могућност умањења доприноса за 30%
или ако физичка и правна лица учествују у изградњи недостајуће инфраструктуре (уз
надзор „Ужице развој“), закључује се уговор са Градском управом за инфраструктуру и
развој и за износ тих средстава се умањује допринос. Истакао је да је разлог за доношење
одлуке усклађивање са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, одлука је
из 2015. године, а да неке надлежности које су прешле на Градску управу за урбанизам и
имовинско правне послове је обављала Дирекције за изградњу.
Одборница Драгана Шиљак је навела да се из материјала може закључити да
уколико инвеститор објекта пре добијања грађевинске дозволе пројектом за грађевинску
дозволу не обезбеди потребан број паркинг места на истој грађевинској парцели што је
утврђено локацијским условима обавезан је да плати допринос за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу јавних паркинг места, односно јавних гаража за необезбеђено
паркинг, односно гаражно место. Сматра да ако се на некој локацији не може обезбедити
довољан број паркинг места у складу са наменом, да је потребно утврдити максималан
проценат умањења доприноса и да је њен предлог за максимално умањење 25%.
Скупштина ј са 36 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
XXII
Предраг Милутиновић, начелник Градске управе за урбанизам и имовинско
правне послове је навео да Предлог одлуке о аутентичном тумачењу планских
докумената даје Комисија за планове именована од стране Скупштине града. Истакао је
да је Одлука у складу са надлежностима пренетим од стране Скупштине и да је правни
основ за доношење одлуке Статут града Ужица и Закон о локалној самоуправи и то
одредбе Статута града Ужица које се односе на то да Скупштина доноси планска
документа, друге опште и појединачне акте па је предложио да Скупштина донесе ову
одлуку.
Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог одлуке о аутентичном
тумачењу планских докумената.
XXIII
Слађана Станић, секретар Скупштине града у вези са Предлогом решења о
разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора ЈКП „Нискоградња“
навела је да је досадашња председница Надзорног одбора ЈКП „Нискоградња“ Наташа
Миловић Стефановић поднела оставку због претходног именовања за в.д. директора ЈКП
„Биоктош“ а да је Мирјана Ђурић, члан, представник запослених поднела захтев за
мировање радног односа због постављења за председницу Градске општине Севојно.
Истакла је да је предложено да се за новог председника именује Славиша Димитријевић
дипломирани инжењер машинства, а из реда запослених за члана Надзорног одбора у
складу са Статутом и достављеним предлогом синдиката предузећа именује Ана Мандић.
Нагласила је да је Комисија за формирање листе кандидата за чланове Надзорних одбора
јавних предузећа утврдила да кандидати испуњавају услове па је предлажила да
Скупштина предлоге усвоји.
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Скупштина је са 35 гласова „за“ усвојила Предлог решења о разрешењу и
именовању председника и члана Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице.
Одборничка питања
Одборник Зоран Милић поставио је питање када ће се асфалтирати Стари
рударски пут у Кремнима и уколико се не планира асфалтирање пута, због чега се не
планира?
Одборник Владан Виријевић је истакао да јавно-приватно партнерство са „Бечеј
превозом“ би требало да буде посебна тачка дневног реда а не да буде информативног
карактера и да питања у вези са приватним партнерством ће поставити као одборничка
питања. Навео је да је приватни партнер „Бечеј превоз“ набавио 10 возила на CNG погон
и да је 5 пустио у рад. Поставио је питање када ће осталих 5 аутобуса на CNG погон
бити пуштени у рад? Нагласио је да је 5 аутобуса принуђено да сваки дан одлазе у Чачак и
да прелазе по 120 км јер Ужицу не постоји станица за бутан, однoсно CNG. Поставио је
питање када ће бити завршена станица за бутан јер је навео да се у образложењу тражи
локација и да је већ 6 месеци прошло од када је потписан Уговор са „Бечеј превозом“?
Поставио је и друго питање када ће бити дефинисано електронско плаћање у аутобусима?
Навео је да је уговор са „Бечеј превозом“ лош уговор за град јер је недопустиво дати
некоме да 25 година користи аутобуску станицу па је поставио следећа питања: „Да ли
цена перонске карте која сада износи 100,00 динара може бити нижа ? Који број локала на
аутобуској станици је у власништву града Ужица и да ли су сви дати на коришћење
приватном партнеру „Бечеј превозу“?
Истакао је да би волео да добије одговор у писаној форми колико од преосталих 5
аутобуса у припремном периоду је минималне емисионе класе евро 3?
Слободан Шиљковић, члан Градског већа је истакао да је детаљно објашњен
концепт предлога јавно-приватног партнерства у децембру 2020. године и да је за тај
предлог који је прерастао у програм јавно-приватног партнерства гласао већи део
опозиције. Нагласио је да су након увида у јавни нацрт уговора пређене све тачке јавног
уговора а након тога је урађена конкурсна документација и да су пре потписивање
уговора поново пређене све тачке јавног уговора и да је одговорено на сва постављена
питања. Навео је да по питањима одборника се види да материјал није прочитан али да ће
одговорити на већ одговорена питања. Истакао је да је Уговором предвиђено да постоје
два периода: период припреме који траје 2 године а други период је период пружања
комплетне уговорене услуге. Навео је да „Бечеј превоз“, нема обавезу да у припремном
периоду уводи аутобусе на CNG погон јер град Ужице нема компресиону пумпу или тзв.
пунионицу CNG. Нагласио је да је изградња компресионе станице веома сложен пројекат,
да локација мора бити ван града, да се морају испунити одређени услови и добити дозволе
од „Србија гаса“. Истакао је да се аутобуси еуро 3 не могу користити након припремног
периода. Навео је да ће се тикетинг услуга увести релативно брзо и да се мора радити
анекс Уговора да би се прилагодио постојећем уговору. Објаснио је да је неко други добио
посао а не „Бечеј превоз“ у припремном периоду би се само запошљавали радници, училе
линије, тако да је за град олакшавајуће што је „Бечеј превоз“ остао као градски
превозник.
Одборник Александар Вучићевић је питао да ли „Бечеј превоз“ има довољно
аутобуса за превоз путника с обзиром да је закључио уговор са Црвеним крстом на годину
дана за који плаћа 60.000,00 динара месечно?
Председник Скупштине је закључио седницу у 14:45 минута.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Слађана Станић
___________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
_____________________
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