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Брпј 06 – 21/16
ЗАПИСНИК
Са 27 седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић пдржане 14. јуна 2016. гпдине, са ппшеткпм
у 10,00 сати.
Од 27 пдбпрника седници присуствује 19 пдбпрника.
Седницу је птвприп председник Скупщтине ппщтине Драган Тулимирпвић и саппщтип
да седници присуствује дпвпљан брпј пдбпрника за пунпважнп пдлушиваое.
Седници пправданп не присуствује Миливпје Тпдпрпвић.
Седници непправданп не присуствује:Миланка Благпјевић, Славица Васпвић,Жељкп
Прпданпвић,Млађен Маркпвић, Бранка Матић и Бранкп Филиппвић.
Седници, ппред пдбпрника присуствује:Милијан Стпјанић, председник ппщтине,
Славица Петрпвић, секретар Скупщтине ппщтине,Зпран Урпщевић и Љубища Митрпвић,
ппмпћници председника ппщтине, Зпран Антпнијевић, шлан Опщтинскпг већа, нашелник
Опщтинске управе Дущкп Ђпрђевић, директпр КЈП ''Елан'' са сарадницпм и Милинкп Крстић и
Мирјана Веселинпвић, рукпвпдипци Одељеоа са сарадницима.
Записник са 26. седнице Скупщтине ппщтине усвпјен је без дискусије, већинпм гласпва.
За усвајаое записника гласалп је14 пдбпрника.
Пре расправе п дневнпм реду председник Скупщтине ппщтине је предлпжип да се
расправа п ташкама 1 и 2 впди пбједиоенп, кап и за ташке 3,4,5 и 6 и 7,8,9,10,11,12,13, и 14.
Гпрдана Јпсиппвић имала је примедбу и питала председника Скупщтине защтп сазива
састанак Одбпрнишких група када је материјал ппдељен.Мпје мищљеое је да на сатанак треба
ппзивати пре ппделе материјала.Следећа примедба се пднпси щтп се и даље не нумерищу
странице у материјалима.Пита, защтп је данас на дневнпм реду 14 ташака, сматрам да су бучет
и заврщни рашун бучета изузетнп важне ташке дневнпг реда за све грађане ппщтине Кпсјерић и
нас.Видели сте кпликп је пбиман материјал и сматрам да је пвп требалп ппделити у две
седнице.Тражим да се скине 3. ташка са дневнпг реда из разлпга щтп се у заглављу КЈП ''Елан''
нигде не ппзива на Закпн п јавним предузећима, щтп знаши да није закпнитп.Ова ташка није у
складу са Закпнпм и Ппслпвникпм јер Скупщтина не дпнпси Статут КЈП ''Елан'', већ даје
сагласнпст а пвде нема ни рещеоа, ни пдлуке кпјпм се даје сагласнпст.Сматрам да није
исппщтпвана прпцедура.
На дате примедбе пдгпвприп је Драган Тулимирпвић, председник Скупщтине ппщтине
и Славица Петрпвић, секретар Скупщтине ппщтине.
За предлпг Јпсиппвић Гпрдане,, да се скине 3-а ташка дневнпг реда гласалп је 2
пдбпрника, прптив је билп 11 пдбпрника.Скупщтина већинпм гласпва није усвпјила предлпг
Гпрдане Јпсиппвић, да се са дневнпг реда скине ташка 3.
Ппщтп вище није билп ушесник у дискусији пп дневнпм реду Скупщтина је већинпм
гласпва, 15 пдбпрника усвпјила следећи:
ДНЕВНИ

РЕД

1.Одлука п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Кпсјерић за 2015. гпдину.
2.Одлука п бучету ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину.
3.Одлука п изменама и дппунама Статута КЈП ''Елан'', Кпсјерић.
4.Ребаланс Прпграма ппслпваоа КЈП ''Елан'', Кпсјерић за 2016. гпдину.
5.Извещтај п ппслпваоу КЈП ''Елан'', Кпсјерић за 2015. гпдину.
6.Даваое сагласнпсти на предлпг Одлуке п расппдели дпбити КЈП ''Елан'', Кпсјерић за
2015. гпдину.
7.Одлука п изменама и дппунама Одлуке п псниваоу КЈП ''Елан'', Кпсјерић
8.Одлука п изменама и дппунама Одлуке п псниваоу ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић.
9.Одлука п спрпвпђеоу Јавнпг кпнкурса за избпр директпра КЈП ''Елан''.
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10.Одлука п спрпвпђеоу Јавнпг кпнкурса за избпр директпра ЈКП ''Градска тпплана'',
Кпсјерић.
11.Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за избпр директпра КЈП ''Елан'', Кпсјерић.
12.Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за избпр директпра ЈКП ''Градска тпплана'',
Кпсјерић.
13.Оглас п јавнпм кпнкурсу за избпр директпра КЈП ''Елан'', Кпсјерић''.
14.Оглас п јавнпм кпнкурсу за избпр директпра ЈКП ''Градска тпплана'', КОсјерић.
15.Одбпрнишка питаоа.
1и2

Образлпжеое Одлуке дали су Милан Тпмић, щеф Одсека за бучет и финансије и
Милијан Стпјанић, председник ппщтине.
У дискусији су ушествпвали:Радпјкп Марјанпвић, Зпран Митрпвић, Гпрдана Јпсиппвић,
Миливпје Трифунпвић, Дпбривпје Маринкпвић, Александар Максимпвић, Јпвица Маркпвић и
Живан Ђпрђевић.
1.
На предхпдне дискусије пдгпвприли су: председник ппщтине , нашелник Опщтинске
управе и Милан Тпмић.
Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила
Одлуку п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Кпсјерић за 2015. гпдину. За усвајаое Одлуке
гласалп је 18 пдбпрника, пд присутних 19 пдбпрника.
2.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п бучету ппщтине Кпсјерић за 2016.
гпдину. За усвајаое Одлуке гласалп је 18 пдбпрника, пд присутних 19 пдбпрника.
3, 4,5 и 6
Образлпжеое пп пвим ташкама дневнпг реда дали су Мипдраг Маркпвић и Милена
Милетић, испред КЈП ''Елан'', Кпсјерић.
У дискусији су ушествпвали: Радпјкп Марјанпвић и Живан Ђпрђевић.
3.
Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва дала
сагласнпст на Одлуку п изменама и дппунама Статута КЈП ''Елан'', Кпсјерић. За даваое
сагласнпсти гласалп је 15 пдбпрника, пд присутних 19 пдбпрника.
4.
Скупщтина је већинпм гласпва дала сагласнпст на ребаланс Прпграма ппслпваоа КЈП
''Елан'', Кпсјерић. За даваое сагласнпсти гласалп је 15 пдбпрника пд присутних 19 пдбпрника.

5.
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Скупщтина ппщтине је већинпм гласпва усвпјила Извещтај п ппслпваоу КЈП ''Елан'',
Кпсјерић.За усвајаое Извещтаја гласалп је 15 пдбпрника, пд присутних 19 пдбпрника.
6.
Скупщтина ппщтине је дала сагласнпст на Одлуку п расппдели дпбити КЈП ''Елан'',
Кпсјерић. За усвајаое Извещтаја гласалп је 15 пдбпрника, пд присутних 19 пдбпрника.
Председник Скупщтине ппщтине је дап паузу пд 5 минута
Накпн заврщетка паузе седници присуствује 19 пдбпрника.
7,8,9,10,11,12,13 и 14.
Образлпжеое свих материјала ппднела је Славица Петрпвић, секретар Скупщтине
ппщтине.
Ппщтп није билп ушесника у дискусији прещлп се на пдлушиваое.
7.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п изменама и дппунама Одлуке п
псниваоу КЈП ''Елан'', Кпсјерић.За усвајаое Одлуке гласалп је 15 пдбпрника.
8.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п изменама и дппунама Одлуке п
псниваоу ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић. За усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника.
9.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п спрпвпђеоу Јавнпг кпнкурса за избпр
директпра КЈП ''Елан'', Кпсјерић. За усвајаое Одлуке гласалп је 15 пдбпрника.
10.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п спрпвпђеоу Јавнпг кпнкурса за избпр
директпра ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић. За усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника.
11.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за избпр
директпра КЈП ''Елан'', Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
12.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за избпр
директпра ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић. За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
13.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Оглас п Јавнпм кпнкурсу за избпр директпра
КЈП ''Елан'', Кпсјерић. За усвајаое Огласа гласалп је 14 пдбпрника.
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14.
Скупщтина је усвпјила већинпм гласпва Оглас п Јавнпм кпнкурсу за избпр директпра
ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић. За усвајаое Огласа гласалп је 14 пдбпрника.
15.
На седници Скупщтине ппщтине ппстављена су следећа пдбпрнишка питаоа:
Жаркп Ђпкић, је питап щта је са шищћеоем кприта реке Скрапеж, решенп је да је
заппшетп и интересује ме када ће бити заврщенп.На ппстављенп питаое пдгпвприти писаним
путем.
Гпрдана Јпсиппвић је питала:
1.Када ће пдбпрници дпбити Прпграм рада Скупщтине ппщтине Кпсјерић?
2. Од нашелника Опщтинске управе тражила је пдгпвпр кпји се пднпси на дпстављаое
целпкупне дпкументације са кпјпм је кпнкурисала Јелена Маркпвић кпја је примљена на пвп
раднп местп на пдређенп време.
Дпбривпје Маринкпвић, је питап у вези превпза деце кпја ппхађају средоу щкплу.Децу
кпја ппхађају средоу щкплу, превпзник кпји впзи децу пснпвне щкпле не впзи и акп су
рпдитељи сагласни да плаћају превпз.Пита да ли мпже да се направи мпдул да деца кпја
ппхађају средоу щкплу путују истим аутпбуспм кпјим путују деца пснпвне щкпле? Захвалип се
на ефикаснпсти пп питаоу санираоа щтете пд ппплава .
На питаоа пкп превпза деце пдгпвприп пдгпвприп је председник Скупщтине ппщтине и
нашелник Опщтинске управе и истакап да је решенп директпру Средое щкпле да се дпгпвпри да
директпрпм пснпвне щкпле пкп превпза и расписиваоа тендера за превпз деце.
Председник Скупщтине је ппзвап све пдбпрнике да присуствују слави ппщтине Свете
Трпјице у недељу у 11,00 сати.
Седница је заврщена у 12,10 сати.

ЗАПИСНИЧАР,
СКУПШТИНЕ,
Радпмирка Дуоић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Тулимирпвић

