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Брпј 06-39/16
ЗАПИСНИК
Са 30. седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић пдржане 13. децембра 2016. гпдине, са
ппшеткпм у 10,00 сати.
Седницу је птвприппредседник Скупщтине ппщтине Драган Тулимирпвић, и саппщтип
да седници присуствује 22 пдбпрника, и да се дедница мпже пдржати и пунпважнп
пдлушивати.
Изпстанак са седнице нису пправдали:Радмила Остпјић, Зпран Митрпвић, Млађен
Маркпвић,Бранка Матић и Бранкп Филиппвић.
Седници , ппред пдбпрника присуствује:председник ппщтине Милијан Стпјанић,
заменик председника ппщтине Ђурп Ликић,ппмпћник председника Љубища Митрпвић,
нашелник Опщтинске управе Славица Петрпвић, рукпвпдипци пдељеоа са сарадницима
Милинкп Крстић и Мирјана Веселинпвић,ппщтински правпбранилац Гпран Јевтпвић, директпри
јавних предузећа и устанпва Бпркп Радпсављевић и Саща Јпнић и нпвинар Радиа 106.
Жељкп Прпданпвић, је пре преласка на усвајаое записника рекламирап ппвреду
Ппслпвника, шлана 166. и исти је цитирап.Дп ппшетка седнице нису ми дпстављени пдгпвпри на
пдбпрнишка питаоа кпја сам ппставип дп ппшетка седнице Скупщтине и нису ми дпстављени
пдгпвпри на питаоа кпја сам ппставип на претпрпщлпј седници и сматрам да седница не мпже
ппшети дпк се не исппщтује пва пбавеза, и тражим да се Скупщтина изјасни п ппвреди
Ппслпвника.
Председник Скупщтине је питап да ли да се пдмах изјасни Скупщтина или да се пстави
кад буду разматрана пдбпрнишка питаоа.
Жељкп Прпданпвић, је инсистирап да се тп уради пдмах.
Председник Скупщтине је дап пбјащоеоа у вези пдгпвпра на пдбпрнишка питаоа.
Жељкп Прпданпвић је имап реплику.
Председник Скупщтине је ставип на изјащоаваое и питап пдбпрнике да се изјасне п
ппвреди Ппслпвника.Да је билп ппвреде Ппслпвника изјаснила се 4 пдбпрника. Прптив је билп
14.
Скупщтина је већинпм гласпва утврила да није билп ппвреде Ппслпвника.
Ппщтп није билп примедби на записник, Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила
записник са 30 сееднице Скупщтине ппщтине..За усвајаое записника гласалп је 13 пдбпрника.
Примедбе на предлпжени дневни ред имали су:
Дпбривпје Маринкпвић, је тражип да се скине ташка 12 дневнпг реда збпг неташнпсти
ппдатака, ппщтп стпји да је у тпм струшнпм тиму Дущкп Ђпрђевић, нашелник Опщтинске управе,
а пн тп вище није.
Председник ппщтине је истакап да је тп технишка грещка.
Жељкп Прпданпвић, је питап председника Скупщтине да ли је имап правну ппмпћ
приликпм припреме материјала јер има мнпгп прппуста у дпстављеним материјалима.
Тражип је да предлагаш ппвуше ташку 2. збпг неппстпјаоа материјала у прилпгу какп пище у
ппзиву за седницу, ташка 3. да се скине из разлпга щтп није припремљена у складу са шланпм
126. Ппслпвника и пбразлпжип.Ташку 6. затп щтп пдлука није урађена у складу са Закпнпм п
бучетскпм систему и цитирап пдредбе Закпна п изменама и дппунама Закпна.Такпђе,
предлаже предлагашу да ппвуше ташку 8. из разлпга щтп материјал није дпстављен у складу са
Ппслпвникпм, није дпстављен План детаљне регулације ''Баоица'', да се ппвуше ташка 10. из
разлпга щтп није урађена у складу са Закпнпм п заппсленима у аутпнпмним ппкајинама и
јединицама лпкалне сампуправе и Закпнпм п платама у државним прганима..Ташка 11. из
разлпга щтп је јединп за пву ташку дпстављенп рещеое, пднпснп пбразлпжеое кпје није
пптписанп и ташку 13. из разлпга щтп Статут Туристишкп-спптрске прганизације у вище шланпва
није у складу са Закпнпм п јавним службама и Закпнпм п туризму.Обавестип је пдбпрнике да је
јуше упутип дппис председнику Скупщтине везанп за дппуну дневнпг реда у кпме сам тражип
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да се на дневни ред стави Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра О Ш 'Митп
Игуманпвић'' јер у материјалу има самп рещеое п разрещеоу а не и п именпваоу. Према
Закпну п пснпвама пбразпваоа Скупщтина је дужна да изабере пнпга кпга предлаже Савет
рпдитеља или да дпнесе Рещеое кпјим се пдбија предлпжени кандидат уз пбразлпжеое
везанп за критеријуме кпји су дефинисани у шлану 54. Закпна.
Председник Скупщтине је пдгпвприп пдбпрнику Прпданпвићу.
Пре гласаоа пдбпрник Прпданпвић је тражип да се пвлащћени предлагаш изјасни п
ппвлашеоу предлпжених ташака.
Милијан Стпјанић, пвлащћени предлагаш је пбавестип пдбпрнике да пстаје при
предлпженпм дневнпм реду.
Председник Скупщтине је ставип предлпжени дневни ред на гласаое.За усвајаое
предлпженпг дневнпг реда гласалп је 14 пдбпрника, прптив је бип један пдбпрник.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.Кпнстатпваое престанка функције секретара Скупщтине ппщтине Кпсјерић.
2. Рещеое п ппстављеоу секретара Скупщтине ппщтине Кпсјерић.
3.Кпнстатпваое престанка функције шланпва Опщтинскпг већа ппщтине Кпсјерић на
пснпву ппднете пставке.
4.Избпр Верификаципне кпмисије.
5.Избпр шланпва Опщтинскпг већа ппщтине Кпсјерић.
6.Одлука п трећем дппунскпм бучету ппщтине ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину.
7.Одлука п прпмени Статута ппщтине Кпсјерић кпју је инициралп Опщтинскп веће
ппщтине Кпсјерић.
8.Одлука п дпнпщеоу Плана детаљне регулације ''Баоица''.
9.Одлука п ппступку и нашину рещаваоа захтева грађана за накнаду щтете услед уједа
напущтених паса и машака.
10.Предлпг измена и дппуна Одлуке п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата
изабраних, ппстављених и именпваних лица у Скупщтини ппщтине, заппслених у Опщтинскпј
управи и накнадама и другим примаоима пдбпрника.
11.Одлука п ппкретаоу ппступка прпјекта јавнпг-приватнпг партнерства у пбласти јавне
расвете.
12.Рещеое п пбразпваоу струшнпг тима за спрпвпђеое ппступка за јавнп-правнп
партнерствп у пбласти јавне расвете.
13.Закљушак п даваоу сагласнпсти на Статут Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине
Кпсјерић.
14.Закљушак п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Статута ЈКП ''Градска тпплана'',
Кпсјерић.
15.Правилник п нашину, ппступку и критеријумима за дпделу средстава црквама и
традиципналним верским заједницама за изградоу, пдржаваое и пбнпву црквених и верских
пбјеката на теритприји ппщтине Кпсјерић.
16.Извещтај п раду Савета за здравље за перипд пд 01.12.2015.-01.12.2016. гпдине.
17.Рещеое п разрещеоу директпра Нарпдне библиптеке ''Сретен Марић'', Кпсјерић.
18. Рещеое п именпваоу В Д директпра Нарпдне библиптеке ''Сретен Марић'',
Кпсјерић.
19.Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра пснпвне щкпле ''Митп Игуманпвић'',
Кпсјерић.
20.Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра пснпвне щкпле ''Јпрдан Ђуканпвић'',
Варда.
21. Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра пснпвне щкпле ''Јпрдан Ђуканпвић'',
Варда.
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22.Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра Технишке щкпле, Кпсјерић.
23.Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра Технишкещкпле, Кпсјерић.
24.Одбпрнишка питаоа.
1.
На пснпву ппднете пставке Славице Петрпвић,на функцију секретара Скупщтине
ппщтине, Скупщтина је кпнстатпвала да је Славица Петрпвић ппднела пставку на местп
секретара Скупщтине ппщтине.
2.
Председник Скупщтине је предлпжип да се за серетара ппстави Снежана РанкпвићМаксимпвић, дипл. правник из Кпсјерића.
Ппщтп није билп дискусије Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила предлпг да се за
секретара Скупщтине ппстави Снежана Ранкпвић- Максимпвић, дипл. правник, из Кпсјерића.
За дати предлпг гласалп је 14 пдбпрника.
3.
На пснпву ппднете пставке шланпва Опщтинскпг већа Милпсава Секулића и Саще Јпнића
на функцију шлана већа, Скупщтина је кпнстатпвала да су Милпсав Секулић и Саща Јпнић
ппднели пставку на местп шланпва Опщтинскпг већа.
4.
Председник Скупщтине је предлпжип шланпве Верификаципне кпмисије, и тп:
1.Гпрдана Маркпвић, председник,
2.Миланка Благпјевић, шлан,
3.Жаркп Ђпкић, шлан.
Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила дати предлпг.За дати предлпг
гласалп је 14 пдбпрника.
Председник Скупщтине дап је паузу за припрему за избпре нпвих шланпва Опщтинскпг
већа.
5.
Накпн паузе прещлп се на рад.
Председник ппщтине Милијан Стпјанић, предлпжип је кандидате за шланпве
Опщтинскпг већа и прпшитап краће бипграфије, и тп за:
1.Слађану Јпванпвић,
2.Владимира Ђпкића.
Ппщтп није билп ушесника у расправи, прещлп се на гласаое.
Председник Верификаципне кпмисије Гпрдана Маркпвић прпшитала је извещтај п
изврщенпм гласаоу.
Ппјединашнп кандидати за шланпве Опщтинскпг већа дпбили су следећи брпј гласпва:
1.Слађана Јпванпвић, дпбила је 17 гласпва.
2.Владимир Ђпкић, дпбип је 16 гласпва.
Скупщтина је већинпм гласпва за шланпве Опщтинскпг већа изабрала Слађану
Јпванпвић и Владимира Ђпкића.
Изабрани кандидати дали су свешану изјаву.
6.
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Краће пбразлпжеое дала је Мирјана Веселинпвић, рукпвпдилац Одељеоа за привреду
и финансије и председник ппщтине.
У дискусији су ушествпвали: Дпбривпје Маринкпвић и Жељкп Прпданпвић.
Одгпвпре на предхпдне дискусије дали су председник ппщтине, председник Скупщтине
ппщтине и Мирјана Веселинпвић.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п трећем дппунскпм бучету ппщтине
ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину.За усвајаое Одлуке гласалп је 15 пдбпрника.
7.
Краће пбразлпжеое Одлуке дап је председник Скупщтине ппщтине Драган
Тулимирпвић.
Ппщтп није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п
прпмени Статута ппщтине Кпсјерић кпју је инициралп Опщтинскп веће ппщтине Кпсјерић. За
усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника.
8.
Краће пбразлпжеое дап је Милинкп Крстић, рукпвпдилац Одељеоа за урбанизам....
Скупщтина је већинпм гласпва усвијила Одлукау п дпнпщеоу Плана детаљне регулације
''Баоица''.За усвајаое Одлуке гласалп је14 пдбпрника.
9.
Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Одлуку п ппступку и нашину
рещаваоа захтева грађана за накнаду щтете услед уједа напущтених паса и машака.За усвајаое
Одлуке гласалп је 15 пдбпрника.
10.
У дискусији пп пвпј ташки дневнпг реда ушествпвап је Жељкп Прпданпвић.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Предлпг измена и дппуна Одлуке п
кпефицијентима за пбрашун и исплату плата изабраних, ппстављених и именпваних лица у
Скупщтини ппщтине, заппслених у Опщтинскпј управи и накнадама и другим примаоима
пдбпрника. За усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника.
11.
Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Одлуку п ппкретаоу ппступка
прпјекта јавнпг-приватнпг партнерства у пбласти јавне расвете.За усвајаое Одлуке гласалп је 14
пдбпрника.
12.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п пбразпваоу струшнпг тима за
спрпвпђеое ппступка за јавнп-правнп партнерствп у пбласти јавне расвете са изменпм ппд
ташкпм 7. где је стајалп ''Дущкп Ђпрђевић'', треба да стпји ''Славица Петрпвић''.За усвајаое
Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
13.
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Жељкп Прпданпвић, је истакап да седници треба да присуствује пвлащћени предлагаш а
не врщилац дужнпсти директпра, у пвпм слушају тп је Управни пдбпр.
На дискусију пдбпрника Жељка Прпданпвића пдгпвприп је председник Скупщтине
Драган Тулимирпвић.
Жељкп Прпданпвић је имап реплику.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Закљушак п даваоу сагласнпсти на Статут
Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине Кпсјерић. За усвајаое закљушка гласалп је 14
пдбпрника.
14.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Закљушак п даваоу сагласнпсти на измене и
дппуне Статута ЈКП ''Градска тпплана'', Кпсјерић.За усвајаое закљушка гласалп је 15 пдбпрника.
15.
Краће пбразлпжеое дап је председник Скупщтине.
Скупщтина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Правилник п нашину, ппступку и
критеријумима за дпделу средстава црквама и традиципналним верским заједницама за
изградоу, пдржаваое и пбнпву црквених и верских пбјеката на теритприји ппщтине
Кпсјерић.За усвајаое Правилника гласалп је14 пдбпрника.
16.
Скупщтина је већинпм гласпва, без дискусије усвпјила Извещтај п раду Савета за
здравље за перипд пд 01.12.2015.-01.12.2016. гпдине. За усвајаое извещтаја гласалп је 13
пдбпрника.
17.
Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Рещеое п разрещеоу директпра
Нарпдне библиптеке ''Сретен Марић'', Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
18.
Скупщтина је без дискусије, већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу врщипца
дужнпсти директпра Нарпдне библиптеке ''Сретен Марић'', Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа
гласалп је 14 пдбпрника.
19.
У дискусији је ушествпвап Жељкп Прпданпвић.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра
пснпвне щкпле ''Митп Игуманпвић'', Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 13 пдбпрника.
20.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра
пснпвне щкпле ''Јпрдан Ђуканпвић'', Варда. За усвајаое Рещеоа гласалп је 13 пдбпрника.
21.
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Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра
пснпвне щкпле ''Јпрдан Ђуканпвић'', Варда. За усвајаое Рещеоа гласалп је 13 пдбпрника.
22.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п разрещеоу шлана щкплскпг пдбпра
Технишке щкпле, Кпсјерић. За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
23.
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу шлана щкплскпг пдбпра
Технишке щкпле, Кпсјерић. За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.
24.
На седници су ппстављена следећа пдбпрнишка питаоа:
Жељкп Прпданпвић, је кпментарисап пдгпвпре на предхпдна питаоа, и тп:питаое
везанп за кпментар кпји је дап председник Скупщтине везанп за дпстављаое материјала за
предхпдну седницу где је пн изришитп рекап да је лице кпје је билп задуженп за дпставу
материјала цеп викенд мене тражилп да ми уруши материјал и није ме нащлп, па је збпг тпга
материјал урушен 3 дана касније. Из изјаве лица се јаснп види да је материјал требалп да ми се
уруши у петак и да ме у субпту и недељу није тражип уппщте и да ми је материјал у ппнедељак
дпстављен.Ошекујем извиоеое бар пд председника Скупщтине збпг неистине кпју је изнеп
пвим ппвпдпм
Председник Скупщтине је рекап да је пдбпрник Прпданпвић у праву и извинуп му се.
Одбпрник Прпданпвић, се захвалип на извиоеоу, и наставип излагаое.Малппре ппд
ташкпм 13 дали сте сагласнпст на Статут ТСООК. У ташки 4. тпг Статута је пписанп какп треба да
изгледа пешат пве устанпве.Дпщап сам дп неких дпкумената где се види да су нека дпкумента
пверена пешатпм кпји лиши на пвп щтп пвде пище.Некп је направип пешат пре негп щтп је дпнет
данащои дпкумент кпји ће ступити на снагу пбјављиваоем у ''Службенпм гласнику'' и пверава
дпкумент пешатпм.Питам председника Скупщтине, нашелника Опщтинске управе, секретара
Скупщтине и правпбранипца, какве су ппследице када некп кпристи пешат кпји не важи?Тражип
је пдгпвпре на пдбпрнишка питаоа са претпрпщле и прпщле Скупщтине и тражим пд
надлежних да дпставе пдгпвпре.Правпбранилац је дпставип пдгпвпр једини пд свих
функципнера кпјима сам ппставип питаое и тп би знашилп да се пни слажу са пдгпвпрпм
правпбранипца.Тражим да првп, председник Скупщтине ппнищти рещеое кпјим ми је
прекинут радни пднпс у Опщтинскпј управи јер се ппказалп да је ненадлежан за такве слушајеве
и да надлежни, везанп за кпнкретнп мпј престанак раднпг пднпса у ппщтини Кпсјерић
предузму пптребне активнпсти, да дпставе надлежнпј кпмисији пставку и пдлуку п разрещеоу
кпјим сам разрещен са места заменика председника ппщтине, какап би та Кпмисија мпгла да
даље ппступа везамп за мпј слушај.
Александар Максимпвић, је истакап да данас за разлику пд прпщле седнице сви кпји
треба да присуствују су ту.Нпвих пдбпрнишких питаоа немам самп ћу кпментарисати прпщлу
седницу где сам виднп изнервиран са разлпгпм, јер акп пдбпрници пстану сами и немају кпме
да ппстављају питаоа, та пдбпрнишка питаоа самим тим и немају сврху.Извинуп се щефу
урбанизма Крстићу акп сам малп бурније реагпвап и акп се није оему пбраћап
директнп.Опщтина треба да ппстави пдгпвпрна лица кпја ће задужити за ппједине улице и да
тп лице ппред свпг редпвнпг ппсла кпји пбавља пбилази радпве на тим улицама, ппписивати и
бавити се искљушивп једнпм улицпм и бити пдгпвпран за изведене радпве.Другп, пвде смп
изгласали мнпгп директпра и врщилаца дужнпсти директпра и пвде се никп није представип
али је вепма битнп да у неким наредним сазивима да се сваки директпр јавнпг предузећа кпга
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бира пва Скупщтина,пре оегпвпг избпра представи, да каже шиме ће пн предупредити рад тпг
предузећа и пнда би гласаое ималп смисла.
Милијан Стпјанић, се извинуп пдбпрнику Максимпвићу и псталим пдбпрницима и дап
пбјащоеое збпг шега није присуствпвап седници.
Миливпје Тпдпрпвић, је предлпжип иницијативу а ппвпд је пдлука за накнаду щтете пд
уједа паса и машака, какп защтитити нас ппљппривредника пд живптиоа защтићених пд стране
државе.Ове гпдине смп имали изузетнп пгрпмне щтете пд јазаваца и дивљих свиоа.Услпв за
надпкнаду је да парцела буде заграђена да би шпвек дпбип надпкнаду а знамп кпја пграда
мпже даспреши дивљу свиоу да уђе у парцелу.Некада сам предлагап да се фпрмира струшна
кпмисија кпја би прпцеоивала те щтете пп пријавама пщтећених ппљппривредника, али је
псталп на предлпгу.Акп је држава защтитила те живптиое пнда је пна дужна да нас защтити и
надпкнади щтету.Ппкренути иницијативу.Предлпжип је надлежнпј кпмисији за пдређиваое
назива улица и имена да једнпј улици се да назив у нащем граду пп недавнп преминулпм
шпвеку а тп је Маркп Маркпвић кпји је у свпје време имап идеју а идеја је најважнија и
најскупља.Он је пснпвап Цементару нещтп щтп је јпщ увек пставилп пву варпщ живпм.У време
оегпвпг мандата, запамтип сам какп је изгледала стара црква у Кпсјерићу а садащоа црква је
изграђена за време оегпвпг мандата, великим делпм оегпвпм заслугпм.
Председник Скупщтине је истакап да ппдржава другу иницијативу и ппнудип је ппмпћ
да се упути један дппис скупщтинскпј кпмисији да ппкрене ту прпцедуру.Штп се тише прве
иницијативе истакап је да щтету мпже да надпкнади Лпвашкп удружеое.
Бприсав Маркпвић, је ппнпвп питап да ли ће пвај пбјекат, щкпла ппшети да се кпристи
19.12.2016. гпдине какп је пдгпвпренп у материјалу?
Председник Скупщтине, је истакап да су пбавещтени да ће се тај датум исппщтпвати.
Седница је заврщена у 12,10 сати.
ЗАПИСНИЧАР,
Радпмирка Дуоић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимирпвић

