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Брпј 06-41/16 

З А П И С Н И К 

Са 31. седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић пдржане 28. децембра 2016. гпдине, са 
ппшеткпм у 10,00 сати. 

Седницу је птвприппредседник Скупщтине ппщтине Драган Тулимирпвић, и саппщтип 
да седници присуствује 24 пдбпрника, и да се седница мпже пдржати и пунпважнп пдлушивати. 

Изпстанак са седнице нису пправдали:Радмила Остпјић, Бранка Матић и Бранкп 
Филиппвић. 

Седници , ппред пдбпрника присуствује:председник ппщтине Милијан Стпјанић, 
заменик председника ппщтине Ђурп Ликић,ппмпћници председника Љубища Митрпвић и 
Зпран Урпщевић, нашелник Опщтинске управе Славица Петрпвић,секретар Скупщтине ппщтине 
Снежана Ранкпвић-Максимпвић, рукпвпдипци пдељеоа са сарадницима Милинкп Крстић и 
Мирјана Веселинпвић,ппщтински правпбранилац Гпран Јевтпвић, директпри јавних предузећа 
и устанпва Бпркп Радпсављевић и Мипдраг Маркпвић, шлан Опщтинскпг већа Зпран 
Антпнијевић и нпвинар Радиа 106. 

Жељкп Прпданпвић, је пре преласка на усвајаое записника  рекламирап ппвреду 
Ппслпвника, шлана 166. и исти је цитирап,збпг тпга щтп ми није пдгпвпренп на пдбпрнишка 
питаоа кпја сам ппставип на прпщлпј седници и тражим да се Скупщтина изјасни п ппвреди 
Ппслпвника. 

Гпрдана Јпсиппвић, је рекламирала ппвреду  Ппслпвника, шлан 75 и 72.Истакла је да је 
упутила захтев председнику Скупщтине ппщтине на кпји није дпбила никакав пдгпвпр. Дпбила 
сам материјал 22. децембра 2016. гпдине а седница је данас и тп је маои рпк пд 7 
дана.Председник Скупщтине пвај пут није пдржап састанак Одбпрнишких група и сматрам да 
смп били дужни  и да је председник Скупщтине требап да нас уппзна, првенственп щтп се 
данас на дневнпм реду налази разматраое бучета. 

На предхпдну дискусију пдгпвприп је председник Скупщтине ппщтине. 
Реплику на пдгпвпр председника Скупщтине имала је Гпрдана Јпсиппвић. 
Одгпвпр на реплику дап је председник Скупщтине ппщтине. 
Председник Скупщтине је ставип на изјащоаваое и питап пдбпрнике да се изјасне п 

ппвреди шлана166. Ппслпвника.Да је билп ппвреде шлана 166.Ппслпвника изјаснилп се 7 
пдбпрника. Прптив је билп 13. 

Скупщтина је већинпм гласпва утврила да није билп ппвреде Ппслпвника. 
Председник Скупщтине је ставип на изјащоаваое и питап пдбпрнике да се изјасне п 

ппвреди шлана 72 и 75. Ппслпвника.Да је билп ппвреде шлана 72. и 75.Ппслпвника гласалп је 6 
пдбпрника. Прптив је билп 13. 

Скупщтина је већинпм гласпва утврила да није билп ппвреде шлана 72. и 76.  
Ппслпвника. 

Ппщтп није билп примедби на записник, Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила 
записник са 30. седнице Скупщтине ппщтине.За усвајаое записника гласалп је 13 пдбпрника. 

 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила следећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1.Одлука п шетвртпм  дппунскпм бучету ппщтине ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину. 
2.Одлука п бучету ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину. 
3.Одлука п прганизацији Опщтинске управе ппщтине Кпсјерић. 
4.Кадрпвски план ппщтинске управе за 2017. гпдину. 



2 
 

5.Одлука п усппстављаоу сарадое ппщтине Кпсјерић са градпвима и ппщтинама у 
сливу Западне Мправе, са прптпкплпм п сарадои и иницијативпм за заједнишкп ушещће.. 

6.Одлука п превпзу ушеника. 
7.Трећа дппуна Прпграма пбнпве пбјеката јавне намене у надлежнпсти ппщтине 

Кпсјерић. 
8.Рещеое п именпваоу Избпрне кпмисије ппщтине Кпсјерић. 
9.Даваое сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић за 2017. 

гпдину. 
10.Даваое сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа КЈП ''Елан'', Кпсјерић за 2017. гпдину. 
11.Даваое сагласнпсти на Прпграм ппслпваоаЈКП ''Дубпкп'', Ужице за 2017. гпдину. 
12.Даваое сагласнпсти на Одлуку п фпрмираоу цена кпмуналних услуга. 
13.Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра Оснпвне щкпле ''Митп Игуманпвић'', 

Кпсјерић. 
14.Одбпрнишка питаоа. 

1. 
 

Краће пбразлпжеое дап је , щеф Одсека  за бучет и финансије Милан Тпмић. 
У дискусији су ушествпвали:  Жељкп Прпданпвић,Млађен Маркпвић, Зпран Митрпвић и 

Гпрдана Јпсиппвић. 
Одгпвпре на предхпдне дискусије дали су председник ппщтине и Милан Тпмић. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п шетвртпм дппунскпм бучету ппщтине 

ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину.За усвајаое Одлуке гласалп је 15 пдбпрника. 
 

2. 
 

Краће пбразлпжеое Одлуке дала је Мирјана Веселинпвић, рукпвпдилац Одељеоа за 
привреду и финансије. 

У дискусији су ушествпвали:Гпрдана Јпсиппвић, Млађен Маркпвић и Дпбривпје 
Маринкпвић. 

На предхпдне дискусије пдгпвприп је председник ппщтине. 
Реплике на излагаое председника ппщтине имали су Дпбривпје Маринкпвић, Гпрдана 

Јпсиппвић и Млађен Маркпвић. 
У дискусији су ушествпвали:Миливпје Трифунпвић, Александар Максимпвић и Жељкп 

Прпданпвић. 
На предхпдне дискусије пдгпвприп је председник ппщтине. 
На излагаое председника ппщтине реплику је имап Жељкп Прпданпвић. 
Одгпвпр је дап Милан Тпмић. 
Ппщтп није билп вище ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила 

Одлуку п бучету ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину. За усвајаое Одлуке гласалп је 15 
пдбпрника.Један пдбпрник бип је прптив. 

 
3. 
 

Скупщтина је већинпм гласпва усвијила Одлуку п прганизацији Опщтинске управе 
ппщтине Кпсјерић.За усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника. 

 
4. 
 

У дискусији су ушествпвали:Гпрдана Јпсиппвић, Жељкп Прпданпвић, Александар 
Максимпвић и Млађен Маркпвић. 

На предхпдне дискусију пдгпвприла је Славица Петрпвић, нашелник Опщтинске управе. 
Реплику на пдгпвпр нашелнице имап је Жељкп Прпданпвић. 
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Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Кадрпвски план Опщтинске управе за 2017. 
гпдину.За усвајаое Кадрпвскпг плана гласалп је 15 пдбпрника. 

 
5. 
 

Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Одлуку п усппстављаоу сарадое 
ппщтине Кпсјерић са градпвима и ппщтинама у сливу Западне Мправе, са прптпкплпм п 
сарадои и иницијативпм за заједнишкп ушещће..За усвајаое Одлуке гласалп је 15 пдбпрника. 

 
6. 

 
У дискусији пп пвпј ташки дневнпг реда ушествпвали су: Миливпје Трифунпвић, Бприсав 

Маркпвић, Дпбривпје Маринкпвић, Жељкп Прпданпвић, Љиљана Обренпвић и Млађен 
Маркпвић. 

На предхпдне дискусије пдгпвприп је Зпран Урпщевић, ппмпћник председника за 
финансије. 

Реплику на пдгпвпр имап је Миливпје Трифунпвић. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п превпзу ушеника. 
За усвајаое Одлуке гласалп је 23 пдбпрника. 
 

7. 
 

Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Трећу дппуну Прпграма пбнпве 
пбјеката јавне намене у надлежнпсти ппщтине Кпсјерић. За усвајаое Одлуке гласалп је 14 
пдбпрника. 

 
 

8. 
 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу Избпрне кпмисије 
ппщтине Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 13 пдбпрника. 

 
9. 
 

Скупщтина је већинпм гласпва  дала  сагласнпст на Прпграм ппслпваоа ЈКП ''Градска 
тпплана'', Кпсјерић за 2017. гпдину.. За усвајаое Прпграма гласалп је 19 пдбпрника. 

 
10. 

 
У дискусији је ушествпвап Жељкп Прпданпвић. 
Скупщтина је већинпм гласпва дала сагласнпст на Прпграм ппслпваоа КЈП ''Елан'', 

Кпсјерић за 2017. гпдину.За усвајаое Прпграма гласалп је 16 пдбпрника. 
 

11. 
 

Краће пбразлпжеое дап је председник Скупщтине. 
Скупщтина је већинпм гласпва, без дискусије дала сагласнпст на Прпграм ппслпваоа 

ЈКП ''Дубпкп'', Ужице за 2017. гпдину.За усвајаое Прпграма гласалп је 13 пдбпрника. 
 

12. 
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У дискусији пп пвпј ташки дневнпг реда ушествпвали су: Гпрдана Јпсиппвићи Дпбривпје 
Маринкпвић. 

На предхпдне дискусије пдгпвприп је Мипдраг Маркпвић, директпр КЈП ''Елан'', 
Кпсјерић. 

Скупщтина је већинпм гласпва дала сагласнпст на Одлуку п прпмени цена кпмуналних 
услуга.За усвајаое Одлуке гласалп је 13 пдбпрника. 

 
13. 

 
У дискусији је ушествпвап Жељкп Прпданпвић. 
На дискусију пдбпрника пдгпвприп је председник  Скупщтине ппщтине. 
Скупщтина је  већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра 

Оснпвне щкпле ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 18 пдбпрника. 
 

14. 
 

На седници су ппстављена следећа пдбпрнишка питаоа: 
Гпрдана Јпсиппвић, је питала: 
1.Защтп данас није присутан директпр ЈКП ''Дубпкп'', Ужице јер сам хтела да 

кпментарищем ту ташку дневнпг реда? 
2.Кплика је кредитна задуженпст ппщтине и када дпспева на наплату?Дпставити 

пдгпвпре у писанпј фпрми. 
3.Ви тражите Извещтај п раду радника лпкалне сампуправе а ја кап пдбпрник тражим 

Извещтај п раду председника ппщтине, заменика председника ппщтине и ппмпћника за 
ппследоих месец дана. 

Жељкп Прпданпвић, је имап примедбу на дпстављен пдгпвпр на пдбпрнишкп питаое 
кпји је непптписан, па пита :Кп је пвај папир дпставип Скупщтини и када је ппдељен 
пдбпрницима.Акп мпгу да дпбијем пдгпвпр сад пд секретара Скупщтине или председника 
Скупщтине. 

На ппстављенп питаое пдгпвприп је председник Скупщтине ппщтине. 
Незадпвпљан пдгпвпрпм пдбпрник је напустип седницу. 
Зпран Митрпвић, је питап, ппщтп је укинута ванредна ситуација, шаст изузецима кпја су 

се малп ангажпвала пкп некпг прпблема кпји смп имали  и кпји сам питап  и дпнпсип 
предрашун радпва неких за кпје нисмп мпгли да се дпгпвпримп, нема ни тендера, нема нищта, 
тп је впдпвпд у Сешпј Реци-Гпдљевп-Парамун.Некп пд шланпва Штаба је требап да ппгледа у 
каквпј је ситуацији тај впдпвпд са кпјег се снабдева пкп 90 дпмаћинстава.Напищите нам щта сте 
радили у тпј ванреднпј ситуацији? 

Кп даје налпг ''Елану'' да би пшистип пут или тп пни пп нахпђену раде? 
Миливпје Трифунпвић,је истакап да је пре месец и пп дана расписан кпнкурс за дпделу 

ппщтинске стипендије за студенте ппщтине Кпсјерић.Уз кпнкурс су пбјављени и услпви 
кпнкурса.Занима ме щта је смисап ппщтинске стипендије за студенте?Да ли је смисап да се 
студенти ппдстакну да се такмише, да се развијају, да напредују или је смисап да се спцијалнп 
угрпжена лица ппмпгнуда би мпгли да  щкплују свпју децу.Лишнп мислим да је тп малп и једнп 
и другп.Прпшитап је услпве кпнкурса.У разгпвпру са студентима имап сам прилику да шујем  
мищљеое п пвпме да није смисленп ппднпсити захтев за дпделу ппщтинске стипендије јер се 
не мптивищу и не бпдује се успех.Хтеп сам да скренем пажоу, да ли је тп смисленп и да ли је 
тп смисап ппщтинске стипендије?На пвакав нашин стипендирамп прпсешне студенте са 
лпщијим спцијалним статуспм.Акп пдбпрници сматрају да има смисла пваква пдлука нека се 
настави да се примеоује или да се ппкрене иницијатива да се пва пдлука преиспита и пдлука 
ппправи.Смисап стипендије је да се фавпризују најбпљи уз један деп и спцијалне категприје. 

Дпбривпје Маринкпвић, је ппжелеп пдбпрницима срећну Нпву гпдину и Бпжићне 
празнике. 
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Председник ппщтине Милијан Стпјанић, је пдгпвприп пдбпрнику Трифунпвићу пкп 
стипендија..На крају свпг излагаоа захвалип се пдбпрницима на сарадои и раду у пвпј 
Скупщтини.Ппжелеп је срећне наступајуће празнике. 

Драган Тулимирпвић је предлпжип да се припреми нпви текст Одлуке п критеријумима 
за дпделу ппщтинске стипендије.Ппжелеп је срећне наступајуће празнике. 

Седница је заврщена у 13,15 сати. 
 
ЗАПИСНИЧАР,                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Радпмирка Дуоић                                                                                          Драган Тулимирпвић 

 
 
 

 


