Број 06 – 24/15
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 22. седнице Скупштине општине Косјерић, заказане за 12. октобар 2015. године са
почетком у 10,00 сати. Седница није одржана јер није било кворума. Од 27 одборника седници
је присуствовало 8 одборника.
Седници опрвдано не присуствује:Славица
Марковић,Мирослав Петровић и Борисав Марковић.

Васовић,

Ђуро

Ликић,

Млађен

Седници неоправдано не присуствују:Миланка Благојевић, Радмила Остојић, Жарко
Ђокић, Гордана Јосиповић,Александар Максимовић, Добривоје Маринковић Јовица Марковић,
Бранка Матић, Зоран Митровић Мирјана Митровић, Марко Марковић, Љиљана Обреновић,
Миливоје Тодоровић и Бранко Филиповић.
Председник Скупштине општине Драган Тулимировић је отворио седницу и сходно
члану 85. Пословника о раду обавестио присутне одборнике да се седница не може одржати
због недостатка кворума и даће одборници бити обавештени о новом термину заказивања
седнице.

Са наставка седнице Скупштине општине Косјерић заказане за 15. децембар 2015.
године сапочетком у 10,00 сати.
Седници присуствује председник Скупштине општине.
На почетку седнице председник Скупштине општине је изјавио да настављамо са радом
22. седнице Скупштине општине Косјерић и замолио да се констатује да ли постоји кворум.
Након што је констатовано да за рад Скупштине општине нема довољан број
одборника, јер седници присуствује само 1 одборник, седница Скупштине је одложена. Нико
од одборника није пријавио свој недолазак.Тачан датум и време одржавања седнице
Скупштине биће накнадно утврђен.
Са наставка 22. седнице Скупштине општине Косјерић одржане 17. децембра 2015.
године са почетком у 10,00 сати.
Седницу је отворио председник Скупштине општине Косјерић, Драган Тулимировић и
саопштио да седници присуствује 15 одборника и да се седница може одржати и пуноважно
одлучивати.
Седници неоправдано не присујтвује: Благојевић Миланка, Васовић Славица, Остојић
Радмила, Јосиповић Гордана, Максимовић Александар, Маринковић Добривоје, Марковић
Јовица,Марковић Млађен, Матић Бранка, Митровић Зоран, Тодоровић Миливоје и Филиповић
Бранко.
Седници, поред одборника присуствује: МИлијан Стојанић, председник општине,
Славица Петровић, секретар Скупштине општине, Душко Ђорђевић, начелник Општинске
управе,
Зоран Урошевић, помоћник председника општине, Мирјана Веселиновић,
руководилац Одељења за финансије са сарадницима и новинар Радио 106.
Скупштина је без дискусије једногласно усвојила записник са 20. седнице Скупштине. За
усвајање записника гласало је 15 одборника.
Скупштина је без дискусије једногласно усвојила записник са 21. седнице Скупштине. За
усвајање записника гласало је 15 одборника.
Пошто није било предлога за измене и допуне дневног реда, Скупштина је једногласно,
са 15 гласова за, утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.Констатовање престанка функције заменика председника општине Косјерић на
основу поднете оставке.
2.Одлука о другом допунском буџету општине Косјерић за 2015. годину.
3.Давање сагласности на други ребаланс Програма пословања ЈКП ''Дубоко'', Ужице за
2015. годину.
4.Давање сагласности на ребаланс Програма пословања ЈК Информативни центар
Косјерић за 2015. годину.
5.Решење о образовању локалног Сацета за миграције.
6.Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе, Косјерић.
7.Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе, Косјерић.
8.Одлука о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини.
9.Одлука о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију
далековода ДВ Број 116/2 ТС ''Ваљево''-ТС ''Косјерић''.
10.Одлука о престанку постојања ЈП Информативни центар Косјерић.
11.Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП ''Информативни центар
Косјерић.
12.Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП Информативни
центар Косјерић.
13.Решење о именовању вршиоца дужности директора КЈП ''Елан'' Косјерић.
14.Избор Верификационе комисије.
15. Избор заменика председника општине Косјерић.
16. Одборничка питања.
1.
Драган Тулимировић, председник Скупштине општине, је истакао да се по овој тачки
дневног реда не води никаква расправа већ само Скупштина констатује да је гос. Жељко
Продановић поднео оставку и да му престаје функција заменика председника општине а он
наставља да обавља посао до избора новог заменика.
2.
Утврђено је да седници присуствује 15 одборника.
Пошто није било учесника у дискусији Скупштина је једногласно усвојила Одлукуо
другом допунском буџету општине Косјерић за 2015. годину.За усвајање Одлуке гласало је 15
одборника.
3.
Скупштина је једногласно и без дискусије дала сагласност на други ребаланс Програма
пословања ЈКП ''Дубоко'', Ужице за 2015. годину. За давање сагласности гласало је 15
одборника.

4.
Краће образложење дао је председник Скупштине општине.
Скупштина је једногласно и без дискусије дала сагласност на ребаланс Програма
пословања ЈП ''Информативни центар Косјерић'', Косјерић за 2015. годину. За давање
сагласности гласало је 15 одборника.

5.
Краће образложење дао је Душко Ђорђевић, начелник Општинске управе.
У дискусији је учествовао Борисав Марковић, ипитао где је планирано у случају доласка
миграната да сеони сместе. Да ли су одређени објекти и колики број може општина да прими?
Одговор на постављена питања дао је начелник Општинске управе и истакао да ће о
томе Савет за миграције одлучивати на својим седницама.
6.
Скупштина је једногласно и без дискусије усвојила Решење о разрешењу чланова
Школског одбора Техничке школе, Косјерић.За усвајање решења гласало је 15 одборника.
7.
Скупштина је једногласно и без дискусије усвојила Решење о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе, Косјерић.За усвајање решења гласало је 15 одборника.
8.
Краће образложење дао је Душко Ђорђевић, начелник Општинске управе.
Скупштина је једногласно и без дискусије усвојила Одлуку о отуђењу, размени,
прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.За усвајање одлуке
гласало је 15 одборника.
9.
Скупштина је једногласно и без дискусије усвојила Одлуку о изради плана детаљне
регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ Број 116/2 ТС ''Ваљево''-ТС
''Косјерић''.За усвајање одлуке гласало је 15 одборника.
10.
Краће образложење дао је Душко Ђорђевић, начелник Општинске управе.
Скупштина је једногласно и без дискусије усвојилаОдлуку о престанку постојања ЈП
Информативни центар Косјерић.За усвајање одлуке гласало је 15 одборника.
11.
Скупштина је без дискусије, једногласно усвојила Решење о разрешењу вршиоца
дужности директора ЈП Информативни центар Косјерић.За усвајање Решења гласало је 15
одборника.
12.
Скупштина је без дискусије, једногласно усвојила Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора ЈП Информативни центар Косјерић.За усвајање Решења гласало је
15 одборника.
13.

Скупштина је већином гласова, без дискусије усвојила Решење о именовању вршиоца
дужности директора КЈП ''Елан'' Косјерић.За усвајање Решења гласало је 14 одборника, 1
одборник је био уздржан.
14.
Краће образложење дао је председник Скупштине општине.
Предложио је да се у Верификациону комисију изаберу госпођица Мирјана
Митровић,Милисав Стојковић и Гордана Марковић.За председника комисије предложио је
Милисава Стојковића.
Пошто није било примедби на предложене чланове Комисије, Скупштина је већином
гласова усвојила Верификациону комисију у следећем саставу: Милисав Стојковић, председник
Комисије, Мирјана Митровић и Гордана Марковић.
15.
Кандидата за заменика председника предлаже председник општине и председник
општине се прво захвалио на сарадњи госп. Жељку Продановићу и истакао да је његово право
да предложи заменика председника општине. Као председник општине на основу Закона и
Пословника за заменика председника предлаже госп.Ђура Ликића и прочитао је краћу
биографију предложеног кандидата.
Пошто није било учесника у дискусији председник Скупштине је замолио
Верификациону комисију да спроведе поступак.
Након завршеног гласања Милисав Стојковић је прочитао записник о гласању и он чини
саставни део записника.
На основу извршеног гласања предложени кандидат је добио 13 гласова. Комисија је
констатовала да предложени кандидат Ђуро Ликић није добио довољан број гласова.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да су у међувремену проучаване
одредбе Пословника у смислу шта се дешава уколико кандидат не добије довољан број
гласова. Нашим Пословником то није регулисано. Регулисано је једино у случају председника
Скупштине општине у члану 23 и прочитао је тај члан.Дао је паузу од 30 минута и замолио
стручну службу да да тумачење Пословника и како даље можемо поступати.
Након завршетка паузе прешло се на рад. У сали присуствује 15 одборника
Председник Скупштине је на основу Извештаја Верификационе комисије констатовао да
није изабран предложени кандидат.
16.
Борисав Марковић,је питао председника Скупштине да ли има какву информацију у
вези превоза деце из Владе Србије и да ли је изабран помоћник министра?
На постављено питање одговорио је Драган Тулимировић, и истакао да је Министарство
просвете расписало конкурс за избор помоћника министра на период од 5 година. На конкурсу
је прошла госп. Славица Јашић, са којом сам имао прилике да разговарам приликом посете
Министарству. Са мном је био и председник Савета родитеља госп. Томић и били смо пријатно
изненађени коректним пријемом и разумевањем.За њу је законски прихватљиво и рационално
и коректно према деци да сепоштује принцип да ученици виших разреда иду пре подне а да се
само замењују ученици нижих разреда.Она је била обрадована чињеницом јер су трагале за
решењем а нису знале да за то постоје технички услови.Она је изабрана и 15 септембра је
министар проследио Влади захтев за њено званично именовање зато што је досадашњем
вршиоцу дужности госп.Жељки Лукић-Радојичић истекао мандат вршиоца дужности.На жалост
од септембра месеца до данас Влада није разматрала захтев за званично именовање
госп.Славице Јашић.Чак је два пута стављано на седницу Владе а из непознатих разлога њено

именовање није постављено.Школска управа није уважила оно што смо им ми до сада послали
и сваког дана очекујемо њено постављење.Одговорно тврдим да ћемо са њеним постављењем
и решити овај проблем јер имамо апсолутно разумевање и подршку за наше захтеве.
Искористио је прилику да обавести одборнике да смо инсистирали да се превоз ученика из
Месних заједница Горња и Доња Ражана раздвоји, да једно посебно возило вози децу из
Доње Ражане пошто их има 17, таман за један минибус а да друго возило вози децу из
Дреноваца, Мрчића, Ражане и Брајковића.До сада смо имали оправдано незадовољство
родитеља из Скакаваца и Росића јер њихову децу прво узимају а задње враћају.Надамо се да
ће и тај проблем ових дана бити решен.Сви проблеми ће бити решени ако се уведе овај
принцип за који се ова Скупштина залаже.
Борисав Марковић, је питао да ли ви можете нешто да предузмете и одете поново у
Београд и видите шта се дешава са тим помоћником.
Председник Скупштине општине је истакао да су нажалост овде неке крупније
политичке игре и неке друге игре.
Борисав Митровић, је истакао да се овде ради о безбедности деце.
Седница је завршена у 12,00 сати
ЗАПИСНИЧАР,
СКУПШТИНЕ,
Радомирка Дуњић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Славица Петровић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Тулимировић

