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Брпј 06 – 24/15
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 24. седнице Скупштине ппштине Кпсјерић, пдржане 17. фебруара 2016. гпдине са
ппчеткпм у 10,00 сати.
Од 27 пдбпрника седници присуствује 24 пдбпрника.
Седници непправданп не присуствују:Мирјана Митрпвић, Млађен Маркпвић и Бранкп
Филиппвић.
Седницу је птвприп председник Скупштине ппштине Кпсјерић, Драган Тулимирпвић и
саппштип да седници присуствује 24 пдбпрника и да се седница мпже пдржати и пунпважнп
пдлучивати.
Седници, ппред пдбпрника присуствује: Милијан Стпјанић, председник ппштине, Ђурп
Ликић, заменик преедседника ппштине,Славица Петрпвић, секретар Скупштине ппштине,
Душкп Ђпрђевић, начелник Општинске управе, Милинкп Крстић,Љубиша Ђпкић, директпри
Јавних предузећа чији су прпграми ппслпваоа на дневнпм реду и нпвинар Радип 106.
Пре преласка на усвајаое записника са 22. и 23. седнице Скупштине ппштине
председник Скупштине се извинуп пдбпрницима укпликп је јачина оегпвпг гласа на
предхпднпј седници била непримерена.
Примедбе на записнике имала је Гпрдана Јпсиппвић и истакла да је занима седница
кпја је била заказана за 15. децембар 2015. гпдине је пдлпжена телефпнским путем а пвде
пише да је седница пдржана и да је присуствпвап самп 1 пдбпрник. Да ли је седница пдржана,
акп је пдржана заштп сте птказивали телефпнским путем.17.12 2015. гпдине када сам имала
Кпмисију, председник Скупштине је дпшап и рекап да сад ппнпвп некп седницу птказује
телефпнским путем али да је тп лажна инфпрмација. Седница кпја је била заказана за
12.10.2015. гпдине, па пнда ппмерена за 15.12.2015. гпдине, према неким инфпрмацијама из
ппштине Кпсјерић, из Општинске управе не ппстпји аудип записник. Тражим да ми се дпстави
аудип записник са те две седнице јер укпликп седница није снимана значи, да је прекршен
Ппслпвник, члан 112. и тп је пд стране секретара и председника Скупштине кривичнп делп,
злпупптребили су службени пплпжај, фалцификпвана је јавна исправа, значи несавеснп радите
у служби и тд..Прпчитала је члан 112. Ппслпвника.Тражим да ми се дпстави аудип запис са
седница 15.12. и 12.10 2015. гпдине.
Председник Скупштине је истакап да су седнице заказане за датуме кпје сте навели,
седница пд пктпбра месеца је птвпрена и кпнстатпванп је да нема квпрум и из тпг разлпга и не
ппстпји аудип запис са седница кпје нису пдржане.Штп се тиче примедби какп су пдржане пве
седнице истакап је да је изјављена жалба Министарству државне управе и лпкалне сампуправе
на пве седнице и да је стигап пдгпвпр из тпг министарства и у оега се свакп мпже уверити, да
су седнице пдржане у пптпунпсти у складу са закпнпм.
Гпрдана Јпсиппвић, је имала реплику и питала пд куда сте ви знали да 12.10. седница
неће имати квпрум кад никп није бип присутан пд медија.Медији су мпрали да буду без
пбзира на квпрум или не.Нисте ми пдгпвприли за седницу 15.12. 2015. гпдине кпју сте
телефпнпм птказали пвде пише да је пдржана.
Председник Скупштине ппштине, је истакап да ауди запис не праве медији негп
техничка служба кпја даје ппдршку да се направи аудип запис са седнице, а штп се тиче те
седнице 15.12.тачнп је да је птказана телефпнским путем али смп мпрали дпћи пвде на
седницу и били смп присутни ја, секретар Скупштине и гпсп.Дуоић. Самп смп кпнстатпвали да
неће бити пдржана и да не ппстпји квпрум за оенп пдржаваое.
Ппштп није више билп примедби на записнике прешлп се на усвајаое.
За усвајаое записника са 22. седнице гласалп је 14 пдбпрника., прптив и уздржаних
није билп. Записник је усвпјен већинпм гласпва.
За усвајаое записника са 23. гласалп је 14 пдбпдника, прптив и уздржаних није
билп.Записник је усвпјен већинпм гласпва,
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Александар Максимпвић, је имап примедбу на Стручну службу и брпјаое гласпва и
тражип да се ппнпвп гласа.
Живан Ђпрђевић, је захтевап да се гласа п предлпгу Александра Максимпвића да се
ппнпвп гласа за усвајаое записника.
Александар Максимпвић,је истакап да се брпјаое гласпва врши пвакп, с пве стране има
14 пдбпрника, значи 14 је гласалп. Свакп гласаое треба да се пребрпји. Не мпже се са места
брпјати гласпви затп штп предппстављамп да са пве стране има 14 пдбпрника.
Председник Скупштине је прпчитап члан 114. Ппслпвника.
За предлпг пдбпрника Максимпвића да се ппнпви гласаое за усвајаое записника са 23.
седнице гласалп је 9 пдбпрника, прптив је билп 10 а један пдбпрник је бип уздржан.
Председник Скупштине је кпнстатпвап да Скупштина није прихватила предлпг
пдбпрника Максимпвића и да је са 14 гласпва за усвпјила записник са 23. седнице.
Зпран Митрпвић, је истакап да је пвп кршеое Ппслпвника и акп вам ми требамп самп
за квпрум, акп ви имате свпје људе да гласају, пребрпјте гласпве дпбрп јер и прпшли пут је
билп такп, рекли сте имамп 14,каже , гптпвп.
Председник Скупштине је питап пдбпрника Митрпвића, да ли ви желите да се
Скупштина изјасни п ппвреди Ппслпвника.
Зпран Митрпвић је рекап не.
Председник Скупштине је предлпжп, да се пре усвајаоа дневнпг реда, п тачкама 9 и 10
Предлпг Одлуке п забрани пријема заппслених у радни пднпс на непдређенп време у
прганима ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач ппштина
Кпсјерић за 2016. гпдину и Предлпг Одлуке п максималнпм брпју заппслених на непдређенп
време у прганима ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач
ппштина Кпсјерић за 2015. гпдину расправа впди пбједиоенп. Истп такп је предлпжип да се
впди пбједиоена расправа и за тачке 15. и 16. предлпг Решеоа п разрешеоу члана Шкплскпг
пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић и Предлпг Решеоа п именпваоу члана Шкплскпг
пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић.
Председник ппштине Кпсјерић, Милијан Стпјанић, је предлпжип да се са данашое
седнице ппвуче тачка 8.Прпграм рада Туристичке прганизације Регије Западна Србија за 2016.
гпдину, збпг немпгућнпсти директпра регије да присуствује седници Скупштине.
Ппштп више није билп примедби на дневни ред исти са предлпженпм изменпм је
усвпјен са 14 гласпва, пд присутних 24 пдбпрника Прптив и уздржаних није билп.
За пву седницу утврђен је следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.Избпр Верификаципне кпмисије.
2.Извештај Верификаципне кпмисије и верификација мандата пдбпрника.
3.Избпр члана Општинскпг већа ппштине Кпсјерић.
4.Даваое сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа КЈП ''Елан'', Кпсјерић за 2016. гпдину.
5.Даваое сагласнпсти на Прпграм Ппслпваоа ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић за 2016.
гпдину.
6.Даваое сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа ЈКП ''Дубпкп'', Ужице за 2016. гпдину.
7.Даваое сагласнпсти на трећи ребаланс Прпграма Ппслпваоа ЈКП ''Дубпкп'', Ужице за
2015. гпдину.
8.Предлпг Одлуке п забрани пријема заппслених у радни пднпс на непдређенп време у
прганима ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач ппштина
Кпсјерић за 2016. гпдину.
9.Предлпг Одлуке п максималнпм брпју заппслених на непдређенп време у прганима
ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач ппштина Кпсјерић за
2015. гпдину.
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10.Предлпг Одлуке п дпнпшеоу Плана детаљне регулације за рекпнструкцију,
адаптацију и дпградоу далекпвпда ДВ БР.116/1 ТС ''Кпсјерић''- ТС ''Севпјнп'' на теритприји
ппштине Кпсјерић.
11.Предлпг Одлуке п изради Плана детаљне регулације ''Мастер-фригп''д.п.п. за
катастарске парцеле бр.1723/4, 1077/2 и 1096 КО Пплпжница 2.
12.Предлпг Одлуке п пдређиваоу спратнпсти пбјеката у пднпсу на спратнпст прпписану
планским дпкументпм на теритприји ппштине Кпсјерић.
13.Предлпг Решеоа п пбразпваоу Кпмисије за израду гпдишоег прпграма заштите,
уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта.
14.Предлпг Решеоа п разрешеоу члана Шкплскпг пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'',
Кпсјерић.
15. Предлпг Решеоа п именпваоу члана Шкплскпг пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'',
Кпсјерић.
16.Елабпрат о оправданости отуђења у својину катастарских парцела бр.356/1ЛН

бр.1603 КО Варош Косјерић и бр,356/3, ЛН бр.1851,КО Варош Косјерић Привредном
друштву ПРАГ-ПРОДУКТ д.о.о.Косјерић, непосредном погодбом.
17.Допуна Програма обнове објеката јавне намене у надлежности општине
Косјерић.
18.Програм развоја спорта општине Косјерић 2016.-2018. са Акционим планом.
19.Предлог Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Косјерић.
20.Одборничка питања.
1.
Краће пбразлпжеое дап је председник Скупштине ппштине.
Предлпжип је да се у Верификаципну кпмисију изаберу Жаркп Ђпкић, председник
Кпмисије, Миланка Благпјевић и Гпрдана Маркпвић., чланпви Кпмисије.
Ппштп није билп примедби на предлпжене чланпве Кпмисије, Скупштина је већинпм
гласпва усвпјила Верификаципну кпмисију у следећем саставу: Жаркп Ђпкић, председник
Кпмисије, Миланка Благпјевић и Гпрдана Маркпвић.За пвај предлпг гласалп је 14 пдбпрника пд
присутних 24, прптив и уздржаних није билп.
2.
Извештај Верификаципне кпмисије прпчитап је Жаркп Ђпкић, председник
кпмисије.Верификаципна кпмисија је прегледала увереое за пдбпрника Жељка Прпданпввића
издатп пд Избпрне кпмисије ппштине Кпсјерић и верификпвала мандат пдбпрника.

3.
Кандидата за члана Општинскпг већа предлаже председник ппштине и председник
ппштине Милијан Стпјанић је на пснпву Закпна и Ппслпвника за члана већа предлажип
гпсп.Зпрана Антпнијевића и прпчитап је краћу бипграфију предлпженпг кандидата.
Председник Скупштине је предлпжип да чланпви Верификаципне кпмисије буду и
чланпви избпрне. Тај предлпг није дпбип пптребну већину гласпва. За исту кпмисију гласалп је
11 пдбпрника, 1 пдбпрник је бип уздржан пд 24 пдбпрника.
У нпву кпмисију предлпжени су:Миливпје Трифунпвић, председник кпмисије, Маркп
Маркпвић и Миливпје Тпдпрпви, за чланпве Кпмисије.Миливпје Тпдпрпвић се изјасни да не
жели да буде у кпмисији.За нпвпг члана предлпжен је Мирпслав Петрпвић.
Скупштина је већинпм гласпва усвпјила предлпжену Кпмисију. За усвајаое предлпга
Кпмисије гласалп је 14 пдбпрника пд присутних 24 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп.
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Ппштп није билп учесника у дискусији ппвпдпм предлпга за кандидата Општинскпг
већа, прешлп се на гласаое.
Прпзиваоем пдбпрника, пдбпрницима су ппдељени гласачки листићи, накпн чега су
пдбпрници приступили гласаоу.
Накпн спрпведенпг гласаоа, председник Верификаципне кпмисије прпчитап је
записник п извршенпм гласаоу, и тп:
- Уручених гласачких листића 24,
- Упптребљених гласачких листића 24,
- Неупптребљених гласачких листића 3,
- Неважећих гласачких листића 8,
- Важећих гласачких листића 16,
- Укупан брпј гласпва кпје је дпбип кандидат 16.
Кпнстатујем да је Зпран Антпнијевич, изабран за члана Општинскпг већа ппштине
Кпсјерић
Накпн избпра Зпран Антпнијевић је пред пдбпрницима дап свечану изјаву.
Председник Скупштине ппштине је честитап у свије име и у име пдбпрника Зпрану
Антпнијевићу избпр за члана Општинскпг већа.
4.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије дала сагласнпст на Прпграм ппслпваоа
КЈП ''Елан'', Кпсјерић за 2016. гпдину. За даваое сагласнпсти гласалп је 14 пдбпрника пд
присутних 24 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп.
5.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије дала сагласнпст на Прпграм ппслпваоа
ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић за 2016. гпдину. За даваое сагласнпсти гласалп је 16
пдбпрника пд присутних 24 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп.
6.
Испред ЈКП ''Дубпкп'', Ужице седници присуствује Недељкп Милпсављевић, директпр
предизећа.
У дискусији, ппвпдпм пве тачке дневнпг реда учествпвали су :Миливпје Трифунпвић и
Маркп Маркпвић.
Одгпвпре на предхпдне дискусије дап је директпр предузећа.
Ппштп више није билп учесника у дискусији, Скупштина је је већинпм гласпва, дала
сагласнпст на Прпграм ппслпваоа ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић за 2016. гпдину. За даваое
сагласнпсти гласалп је 13 пдбпрника пд присутних 24 пдбпрника.Прптив и уздржаних није
билп.
7.
Краће пбразлпжеое дап је директпр предузећа Недељкп Милпсављевић.
У дискусији је учествпвала Гпрдана Јпсиппвић.На дискусију пдбпрнице Јпсиппвић
пдгпвприп је директпр предузећа.
На оегпв пдгпвпр Гпрдана Јпсиппвић је реплицирала ппзвавши пдбпрнике и ппзиције и
пппзиције да не ппдрже пвај ребаланс.
Ппштп више није билп учесника у дискусији Скупштина је већинпм гласпва дала
сагласнпст на трећи ребаланс Прпграма ппслпваоа ЈКП ''Дубпкп'', Ужице за 2015. гпдину. За
даваое сагласнпсти гласалп је 13 пдбпрника пд укупнп 24.Прптив и уздржаних није билп.
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8.
Председник Скупштине је предлпжип да се за тачке 8. и 9. впди пбједиоена расправа.
Краће пбразлпжеое Одлука дап је Душкп Ђпрђевић, начелник Општинске управе.
У дискусији је учествпвала Гпрдана Јпсиппвић.
На оену дискусију пдгпвприп је Душкп Ђпрђевић.
Гпрдана Јпсиппвић је имала реплику на дати пдгпвпр и питала да ли је кпд нас
систематизпванп местп секретара Скупштине ппштине.
Душкп Ђпрђевић, је пдгпвприп негативнп.
Накпн завршене расправе, председник Скупштине дап је паузу.
Накпн завршене паузе, председник ппштине Милијан Стпјанић је истакап да ппвлачи
предлпг Одлуке п забрани пријема заппслених у радни пднпс на непдређенп време у прганима
ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач ппштина Кпсјерић за
2016. гпдину и предлпг Одлуке п максималнпм брпју заппслених на непдређенп време време у
прганима ппштине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама чији је пснивач ппштина
Кпсјерић за 2015. гпдину.
10.
Скупштина је без дискусије , већинпм гласпва усвпјила Предлпг Одлуке п дпнпшеоу
Плана детаљне регулације за рекпнструкцију, адаптацију и дпградоу далекпвпда ДВ БР.116/1
ТС ''Кпсјерић''- ТС ''Севпјнп'' на теритприји ппштине Кпсјерић. За усвајаое пдлуке гласалп је 20
пдбпрника пд 24 присутна.Прптив и уздржаних није билп.
11.
Скупштина је без дискусије , већинпм гласпва усвпјила Предлпг Одлуке п дпнпшеоу
Плана детаљне регулације''Мастер-фригп''д.п.п. за катастарске парцеле бр.1723/4, 1077/2 и
1096 КО Пплпжница 2. За усвајаое пдлуке гласалп је 17 пдбпрника пд 24 присутна.Прптив и
уздежаних није билп.
12.
Краће пбразлпжеое дап је начелник Општинске управе, Душкп Ђпрђевић.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Предлпг Одлуке п пдређиваоу
спратнпсти пбјеката у пднпсу на спратнпст прпписану планским дпкументпм на теритприји
ппштине Кпсјерић. За усвајаое Одлуке гласалп је 18 пдбпрника, пд присутна 24 пдбпрника.
Прптив и уздржаних није билп.
13.
Седници присуствује 23 пдбпрника.
Скупштина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Решеое п пбразпваоу Кпмисије
за израду гпдишоег прпграма заштите, уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта. За
усвајаое Решеоа гласалп је 18 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп.
14.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Предлпг Решеоа п разрешеоу
члана Шкплскпг пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић.За усвајаое Решеоа гласалп је 14
пдбпрника, пд присутних 23. Прптив и уздржаних није билп.
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15.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Предлпг Решеоа п именпваоу
члана Шкплскпг пдбпра О.Ш. ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић.За усвајаое Решеоа гласалп је 15
пдбпрника, пд присутних 23. Прптив и уздржаних није билп.
16.
Седници присуствује 23 пдбпрника.
Краће пбразлпжеое дап је Душкп Ђпрђевић, начелник Општинске управе и председник
ппштине Кпсјерић.
У дискусији су учествпвали:Александар Максимпвић,Јпвица Маркпвић, Живан
Ђпрђевић и Гпрдана Јпсиппвић.
Председник ппштине, је истакап да се пн са гпсп. Пантпвићем разгпвара 3 гпдине у
ппкушају да пбнпвимп, интензивирамп и да та наппкпн фабрика крене са радпм.Других
инвеститпра за тај пбјекат није билп нити их има.Требалп би прихватити пвај елабпрат с тим
штп има јпш 2-3 прпцедуре да се прпђе, а тп је сагласнпст Министарства. Ппследои разгпвпр са
гпсп. Пантпвићем је бип пре 2-3 дана и италијаниам кпји желе да уђу у партнерске пднпсе са
Праг- прпдуктпм, и оихпва је намера укпликп ми тп физички стигнемп све да пдрадимп и
дпбијемп пптребне сагласнпсти, пни би негде дп јуна ппчели са радпвима на завршетку тпг
пбјекта и негде пред крај гпдине би кренули у прпизвпдоу.Извеснп је да цена прага на
тржишту није виспка и да ту нема неке екстра зараде али Праг прпдукт и италијани имају
некпликп пратећих прпјеката кпји ће прпизвпдити елементе и тп ће бити дппуна пснпвнпм и
нпсећем прпјекту а тп су железнички прагпви.Овај плац се не ппклаоа, не птуђује, негп
једнпставни се даје , прпдаје се сигурнп у складу са Закпнпм и тиме наша ппштина није
пштећена.Дпбијамп једну надам се дпбру кпмпанију и билп би дпбрп да пвп усвпјимп какп би
ућли у пптребну прпцедуру и дпбили пптребне сагласнпсти и дпзвпле и тиме пмпгућимп да
сештп пре крене са радпвима.Трансппртни трпшкпви и близина сирпвина гпвпри да пвај праг
има будућнпст.
Александар Максимпвић, је имап реплику, истакавши да ћемп наравнп ппдржати пвп и
грешка би била прппустити шансу.Ппменуп сам Задружни дпм у кпнтексту да смп имали лпше
искуствп а да за пвакп нештп треба гласати.У свпм излагаоу рекап сам пар савета на чему треба
да радимп.Пп мени је небитнп да ли ће платити или неће. Бпље би билп да не плати а да брпј
заппслених буде 50. Ппдржаћу пвп али пбавезнп треба да се ппзабавите, направити стратегију
какп пбавезати инвеститпра да заппсли раднике са теритприје ппштине Кпсјерић.
Скупштина је већинпм гласпва усвпјила Елабпрат о оправданости отуђења у својину

катастарских парцела бр.356/1ЛН бр.1603 КО Варош Косјерић и бр,356/3, ЛН
бр.1851,КО Варош Косјерић Привредном друштву ПРАГ-ПРОДУКТ д.о.о.Косјерић,
непосредном погодбом, са закључцима:
1.Усваја се Елабпрат п пправданпсти птуђеоа у свпјину катастарских парцела
бр.356/1 ЛН бр.1603 КО Варпш Кпсјерић, бр.356/3, ЛН бр.1851, КО Варпш Кпсјерић
Привреднпм друштву ПРАГ – ПРОДУКТ д.п.п. Кпсјерић, неппсреднпм ппгпдбпм са
надпкнадпм, и предлаже Скупштини ппштине да исти усвпји.
2.Накпн усвајаоа Елабпрата п пправданпсти птуђеоа у свпјину катастарских
парцела бр.356/1 ЛН бр.1603 КО Варпш Кпсјерић, бр.356/3, ЛН бр.1851, КО Варпш
Кпсјерић Привреднпм друштву ПРАГ – ПРОДУКТ д.п.п. Кпсјерић, неппсреднпм
ппгпдбпм са надпкнадпм пд стране Скупштине ппштине, а пре ппднпшеоа захтева
Влади Републике Србије за даваое сагласнпсти за птуђеое грађевинскпг земљишта,
ппштина ће пд респрнпг Министарства грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре
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прибавити званичнп мишљеое у ппгледу правне ваљанпсти пднпснп дппуштенпсти
пваквпг начина распплагаоа грађевинским земљиштем.
За усвајаое Елабпрата гласалп је 22 пдбпрника, пд присутних 23 пдбпрника.
Прптив и уздржаних није билп.
17.
Краће пбразлпжеое дап је председник Скупштине ппштине Кпсјерић.
Скупштина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила допуну Програма обнове
објеката јавне намене у надлежности општине Косјерић.За усвајање допуне гласало је
19 одборника од присутних 23.Против и уздржаних није било.
18.
У дискусији су учествовали: Живан Ђорђевић и Александар Максимовић.
Пошто више није било учесника у дискусији Скупштина је већином гласова
усвојила Програм развоја спорта општине Косјерић 2016.-2018. саАкционим планом.
За усвајање Програма гласало је 20 одборника од присутних 23.Против и
уздржаних није било.
19.
Седници присуствује 23 одборника.
Образложење Одлуке дао је Драган Тулимировић, председник Скупштине
општине.
Скупштина је без дискусије усвојила, са 21 гласом за усвојила Одлуку о мрежи
основних школа на територији општине Косјерић.Против и уздржаних није било.
20.
На седници су постављена следећа одборничка питања:
Бранка Матић, је замолила да одборнички материјал који се добија за седнице
буде нумерисан ради боље прегледности., Затим је истакла да има информацију, која је
потврђена, да су одређени радници Општинске управе сами себи подигли висину
месечне надокнаде. Да ли је то истина и кажите о чему се то ради?
Председник Скупштине општине, Драган Тулимировић, је истакао да је
примедба у реду и убудуће ће инсистирати да материјали који се достављају буду
нумерисане стране.За друго питање одговор ћете добити писмено
Жарко Ђокић, је питао председника општине, председника Скупштине општине
и Стручне службе за пут до брда Град који је окрпљен пре 3 месеца, сав асвалт је испао
из рупа. Ко је за то одговоран и да ли је и ко примио радове?
Друго питање, Шта је са чишћењем речног корита код МИД-овог стоваришта?
Зоран Митровић, је питао да ли је ушао у реконструкцију водовод, нови водовод
или је то ваша колегиница пребацила те није ушао.Ради се о новом водоводу код кога
је однет цевовод.
Председник Скупштине општине,је истакао да је водовод убачен и имаћемо
одговор да ли је то прошло.
Зоран Митровић, је истакао да је задовољан одговором али хтео сам да питам за
нови водовод који је прелазио реку код куће Борка Јанковића, однешена је цев која
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напаја 99 домаћинстава Парамуна и Годљева који је делом општина помогла а делом
грађани, али није урађено ништа да се цев заштити.
Драган Тулимировић, је истакао да то није обухваћено овим пројектом и да би
се било шта изводило неопходно је да бар нешто што има карактер пројекта за
извођење тих радова.
Зоран Митровић, је истакао да колегиница која води Месну заједницу и то је
стављено као приоритет у МЗ Годљево и Парамун да се то уради.Значи она то није
урадила.
Драган Тулимировић, је истакао да ће се проверити да ли постоји у програму и
добићете одговор.
Александар Максимовић, је поставио питање које су поставиле њему комшије из
улице Вукашина Марковића, и које гласи: У улици Вукашина Марковића нису крпили
рупе, кренуло се са крпљењем рупа 50м од улице Карађорђеве, ушло се у улицу
Вукашина Марковића која је тренутно најгора улица у граду, општини Косјерић, и ту се
стало.
Још једна примедба становника исте улице, КЈП ''Елан'' је извршио сечу стабала
топола на пола метра висине, остали су пањеви из којих ће из једне тополе имати 21
топола, можда и више. Да ли има намере да се то заврши. Моје питање је, да смо имали
због расвете у Косјерићу немиле сцене саобраћајног удеса код Хале. Узрок је управо
била та расвета заслепљавање уласка улице изнад Хале.Катастрофа, излазите из
осветљеног парка и треба да идете уз Рада Ђорђевића, улазите у мрак, таму.Исто се
дешава данима на потесу главне улице Карађорђеве, од Аутобуске станице до
рампе.Расвета не ради, био је распуст, деца су кренула у школу. Деца иду крајем улице
и ако имате ауто у сусрет који иде са светлима ви невидите са десне стране да ли је
пешак на улици или не.
Миливоје Трифуновић, је питао питање које је више пута постављао а односи се
на сазив ових делагата који је општинском руководству дао задатак да се потруди да
изнађе могућност решавања око чувеног проблема са двосменском наставом у
Основној школи ''Мито Игумановић'', у Косјерићу.
Затим, је изнео свој став који се надовезује да смо из елабората о мрежи
основних школа видели у каквом нам су јадном стању истурена одељења у Основним
школама ''Мито Игумановић'' и ''Јорадан Ђукановић'' по питању броја деце.Да то буде
још лошије, људи морају да се довијау ко нема услова да путује, да се вози, мора да
узме стан а добрим делом то је ситуација да грађани који живе у тим сеоским
подручјима једноставно не могу да себи и својој породици обезбеде
егзистенцију.Имамо ситуацију да један део општине, у коме се развија производња
јагодичастог воћа и шири, ничу нови засади, објекти за складиштење и прераду, што је
јако похвално али имамо ситуацију да је један део општине у коме непостоје услови за
бављење овом граном пољопривреде тоне а то је крај који се бави сточарством. Мој
став је а пратио сам ситуацију и на макро нивоу предприступни фондови Европске
уније обезбеђују нека средства за неке пројекте у пољопривреди, али углавном су то
пројекти од макро значаја и пројекти који ће донети укрупљење производње и бољитак
великим произвођачима.Локалне заједнице морају саме да се баве подстицајима у
пољопривреди.Има лепих примера где се неке локалне самоуправе организују да сами
заштите своје произвођаче и дају подстицај пољопривреди за држање женских телади,
за рибњаке и слично.Познато ми је да наш општински буџет није идеалан и да мало
простора има за овакве ствари, али ако га добро испрограмирамо и одвојимо више
средстава за пољопривреду, да ће то бити добар сигнал људима који живе на том
простору наше општине да тамо и остану и покушају да обезбеде себи егзистенцију и
својим породицама.
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Јовица Марковић, је питао шта је са лежећим полицајцима што су били на путу,
њиховим уклањањем угрожена је безбедност учесника у саобраћају и грађана, поготову
од пруге па даље, људима су куће попуцале. Друго питање се односи на нашег
грађанина Дивнић Милоша, адвоката.Добио сам обећање, чуо сам да је било на већу и
да је достављено мишљење Центра за социјални рад. Он није социјални случај, он је
адвокат, и не знам да ли је неко ишао да види, то је катастрофа све је уништено.Постоји
ли могућност да се помогне том човеку у грађевинском материјалу да би он то
реновирао?На нека питања одговорио је председник општине Милијан Стојанић.
- Око повећања плата је истакао да је то дезинформација и можете да поредите
платне спискове. Они су добили 3-4 радника који су радили повећан обим
посла и ја сам рекао да им се повећа 10%, јер као председник општине имам
право и да казним и да наградим. Плате нису повећане.
- Што се тиче крпљења ударних рупа, питање које је поставио Жарко, учинили
смо све. Госп. Дробњак нам је обећао 112 милиона у прошлој години упркос
поднетим кривичним пријавама, и да нам окрпе неколико путних праваца, и
то :Косјерић – Сеча Река – Маковиште, Косјерић – Субјел-Мушићи,
Дреновци- Мрчићи и брдо Град.Ми смо имали одређена минимална средства
за крпљење рупа и почело је да се крпи тамо код господина у улици
Вукашина Марковића. Ви знате какава фирма ради на нашем терену,
започели су да раде, једноставно нису имали горива и нису завршили те
радове.Што се тиче надзора, надзор су били Путеви Србије. То што је испало
мораћу поново да идем у путеве да тражим да се то поправи и да покушам да
добије који килограм асвалта да многобројне проблеме на нашим путевима
решавамо. Једно од најинтересантнијих питања је питање мог земљака које
се тиче села, производње и узгоја стоке.Свима вам је јасно да локални буџет
не опредељује довољно средставаСвестан ситуације ја посећујем сваки пар
дана Министарство пољопривреде, да видим шта се дешава , који конкурси
су актуелни.Онај који је добронамеран може да уђе на сајт општине,
Пољопривредна служба да узме неке податке и да их упореди са предходним
годинама.Говорим о последње 3 године наше власти кроз разне подстицаје у
воћарству, сточарству, ратарству итд. Заиста је уложено доста
средстава.Прво је била борба како убедити домаћине да региструју своје
домаћинство. Имамо изузетно вредну пољопривредну службу која по
захтевима тражи помоћ да председник интервенише у Министарству.Не
можемо заборавити да оно што не може општина може држава. На
територији општине Косјерић у последње 3 године се слило 650 милиона
динара.За сваки тај динар сам се лично борио.Прошле године за разне
подстицаје и повраћаје, био је отворен конкурс где је наших 106 домаћина
добило 65 милиона. Већ разговарам какви ће бити подстицаји за наше село
како би могли људе да анимирамо. И ове године ће бити добрих подстицаја
за тов јунади,млечне краве, производњу јагњади, производњу меса и ето
прилике да могу ти крајеви где не успева малина да се баве
строчарством.Ових дана приводимо разговоре крају , рекли сте Европска
унија и њихови фондови да Министарство пољопривреде око тога за
куповину ситних машина а и трактора.Тачно ћу знати колико ми у општини
Косјерић можемо да рачунамо на то.Колико ми обећају ја ћу са том
информацијом изаћу у јавност.
- Одговорио је одборници СПС на питање које се односи на кредите за путеве.
Био сам на састанку у Путевима и Министарства саобраћаја где су се делиле
квоте за општине и колико ће која добити и могу да вам кажем да сам се
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изборио да се добије 25 милиона евра за пут Ваљево-Косјерић-Пожега. Сад
се раде пројекти а требало би да почне реконструкција од Ваљева до
Косјерића ове године а догодине од Косјерића до Пожеге.
Зоран Митровић, је питао да ли председник може да се заложи у Министарству
пољопривреде да се сељацима исплате заостале субвенције по основу хектара земље.
Седница је завршена у 13,10 сати.
ЗАПИСНИЧАР,
СКУПШТИНЕ,
Радомирка Дуњић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Тулимировић

