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Брпј 06 – 10/16 

И З В О Д   И З   З А П И С Н И К А 

Са 25. седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић пдржане 7. марта 2016. гпдине са 
ппшеткпм у 9, 00 сати. 

Седници присуствује 20 пдбпрника, пд изабраних 27 и седница се мпже пдржати и 
пунпважнп пдлушивати. 

Седници пправданп не присуствује Млађен Маркпвић. 
Непправданп седници не присуствује:Миланка Благпјевић, Славица Васпвић, Дпбривпје 

Маринкпвић, Зпран Митрпвић, Милисав Стпјкпвић и Бранкп Филиппвић. 
Седници, ппред пдбпрника присуствује:председник ппщтине Милијан Стпјанић, 

заменик председника ппщтине Ђурп Ликић, секретар Скупщтине Славица Петрпвић, нашелник 
Опщтинске управе Дущкп Ђпрђевић, ппмпћник председника Зпран Урпщевић и нпвинар Радип 
106. 

Ппщтп није билп примедби на предлпжени дневни ред, Скупщтина је већинпм гласпва 
усвпјила предлпжени дневни ред. За усвајаое дневнпг реда гласалп је 13 пдбпрника, пд 
присутних 20 пдбпрника. 

 За пву седницу усвпјен је следећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1.Предлпг Одлуке п дпдели јавних признаоа и награда ппщтине Кпсјерић. 
2.Предлпг Одлуке п забрани пријема заппслених у радни пднпс на непдређенп време у 

прганима ппщтине Кпсјерић, јавним предузећима и устанпвама шији је псниваш ппщтина 
Кпсјерић за 2016. гпдину. 

3.Предлпг  Одлуке п максималнпм брпју заппслених на непдређенп време у прганима 
ппщтине КОсјерић, јавним устанпвама шији је псниваш ппщтина Кпсјерић за 2015. гпдину. 

 
1. 
 

Ппвпдпм пве ташке дневнпг реда у дискусији су ушествпвали: 
Миливпје Тпдпрпвић,је упутип замерку председнику Скупщтине ппщтине за кащоеое 

са ппшеткпм седнице.Штп се тише награда, и прпщле гпдине сам кпментарисап, и не слажем се 
са тим да се за исти дан пдржи и радна и свешана седницаСкупщтине.Пре негп щтп је дпнета 
Одлука да је некп дпбип ппщтинску награду и пн је ппзван данас да је прими, щта акп ми данас 
не дпнесемп такву пдлуку. Сам састав предлпжених није нещтп репрезентативан.Свака шаст 
малпм Ђпрђу.Дп садаје увек иза дпбитника награде стајап и предлгаш а пвде је генералнп 
стављена кпмисија.Мищљеоа је да два здравствена радника није билп пптребнп да дпбију 
награду.Од ппљппривредника никп није дпбип.Мпја Одбпрнишка група и Ппљппривредна 
служба дали смп предлпг за најбпљег ппљппривредника, шуп сам незванишнп да је већ бип 
дпбитник ппщтинске награде, пнда је мпгла да му се дпдели ппвеља.Да смп пбавещтени, 
мпгли смп предлпжити жену, па децу, и да се цела ппрпдица изређа. Имап је предлпг и 
критику на прављеое свешанпг рушка у пваквим гпдинама, и предлаже да пвај рушак плате 
нащи функципнери кпји имају енпрмнп виспке плате и ппзвап је пдбпрнике да не присуствују 
рушку,јер истпм и дп саданије присуствпвап па неће ни сада.Фукципнери да плате рушак а 
средства из бучета да се пптрпще на неке паметније ствари, да се спреше ппследице пд 
ппплава кпје нам и сада прете. 

На дискусију пдбпрника Тпдпрпвића пдгпвприп је председник ппщтине и истакап да 
изузетнп цени пбпрника Тпдпрпвића и сматра да су оегпве примедбе сувисле и на месту. 
Ппзвап је пдбпрнике на свешани рушак јер смп прпнащли сппнзпре кпји ће платити исти. Штп се 
тише награда и предлпга Кпмисија је све предлпге прегледала. Слажем се да је требалп у 
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Одлуци навести предлагаше . Истакап је да се нащап у канцеларији када је Кпмисија разматрала 
предлпг за најбпљег ппљппривредника, кпји апсплутнп заслужује награду.Прпблем је настап 
щтп се није кпмунициралп или евентуалнп је требалп предлпжити  2 предлпга из куће, један би 
сигурнп прпщап. 

Драган Тулимирпвић, председник Кпмисије за дпделу ппщтинских награда, је испред     
 Кпмисије истакап да се мпра ппщтпвати принцип кпји је уграђен у нащу ппщтинску пдлуку а тп 
је да физишка лица самп једнпм у живпту мпгу дпбити ппщтинску награду.Акп се ппђе пд тпг 
принципа и Кпсјерића кап мале средине исцрпели су се кандидати и драстишнп је редуциран 
брпј пптенцијалних кпји мпгу да дпбију Опщтинску награду.Штп се тише примедби  кпје се 
пднпсе на ппљппривреднпг прпизвпђаша, пгпршен сам и љут на ппљппривредну службу јер пни 
су мене пбавестили да су предлпжили Жељка Глигпријевића.Нема дилеме да ли пн заслужује 
награду али пн је пре некпликп гпдина дпбип ппщтинску награду. И Кпмисиија жали щтп међу 
предлпженим кандидатима није билп некпг другпг кандидата из ппљппривреде.Штп се тише 
примедбе кпја се пднпси да није наведен предлагаш, мпглп је да се дпстави кп је предлагаш, 
али у тпм слушају би мпрали да вам дпставимп и пне предлпге за кпје је Кпмисија сматрала да 
не треба да буду.Штп се тише рушка не мпже ппщтина Кпсјерић бити изузетак у пднпсу све 
ппщтине у Србији. 

Бранка Матић, је имала примедбу кпја се пднпси да у материјалу нема предлагаша а и 
прпщле гпдине је имала исту примедбу и тада ми је решенп да ће се тп исправити за наредну 
гпдину.Кпјпм лпгикпм се впдилп да акп се стави предлагаш за кандидате кпји су изабрани пд 
стране Кпмисије, да се мпрају ставити и сви пстали предлпжени кпји нису изабрани. 

Председеник Скупщтине је истакап да је став Кпмисије да не треба да у Одлуци стпје 
људи кпји нису дпбили награду. 

Александар Максимпвић, је шеститап грађанима дан ппщтине и предлпжип да се на 
првпј нареднпј седници измени Одлука п дпдели ппщтинских награда из разлпга да щтп је 
председник Скупщтине ппщтине рекап да ппнестаје нам кандидата. 

Председник Скупщтине, се слпжип са дискусијпм пдбпрника Максимпвића и 
предлпжип да се фпрмира међустранашка кпмисија кпја ће припремити текст пдлуке. 

Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила 
Одлуку п дпдели јавних признаоа и награда ппщтине Кпсјерић. За усвајаое пдлуке гласалп је 
19 пдбпрника пд присутних 20. 

                                                                                    
              2. 

 

Скупщтина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Одлуку п забрани пријема 
заппслених у радни пднпс на непдређенп време у прганима ппщтине Кпсјерић, јавним 
предузећима и устанпвама шији је псниваш ппщтина Кпсјерић за 2016. гпдину. За усвајаое 
Одлуке гласалп је 16 пдбпрника пд присутних 20 пдбпрника. 

 
3. 
 

Скупщтина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Одлуку п  максималнпм брпју 
заппслених на непдређенп време у прганима ппщтине КОсјерић, јавним устанпвама шији је 
псниваш ппщтина Кпсјерић за 2015. гпдину. За усвајаое Одлуке гласалп је 16 пдбпрника пд 
присутних 20 пдбпрника. 

 Седница је заврщена у 9,50 сати. 
 
ЗАПИСНИЧАР,                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Дущица Трипкпвић                                                                                                 Драган Тулимирпвић 

                                                                                    



3 
 

 
 


