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Број 06-7/2017 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

 

             Са 1. конститутивне седнице Скупштине општине Косјерић одржане 30. маја 2017. 

године, са почетком у 10,00 сати. 

             Седницом, до избора председника Скупштине општине председава најстарији 

одборник, Видан Ђорђевић. У вођењу седнице помажу му секретар Скупштине и најмлађи 

одборник Богдан Јоксимовић. 

             Седници присуствује 27 одборника. 

             Седници, поред одборника присуствују новинари: Златиборског радија 106 и  

Телевизије ЛАВ. 

              Председавајући седницом Видан Ђорђевић, поздравио је кандидате за одборнике, 

представнике медија и све присутне.Предложио је да се усвоји допуна дневног реда са две 

тачке, и то: После тачке 8. додаје се нова тачка 9. која гласи:Предлог Одлуке о престанку 

функције ВД директора Туристичко-спортске организације општине Косјерић и тачка 

10.Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичко-спортске организације 

општине Косјерић. 

Пре усвајања дневног реда и допуне дневног реда, за реч се јавио Жељко 

Продановић, и истакао да се на конститутивној седници не може вршити допуна дневног 

реда и на конститутивну седницу може ићи само дневни ред који је добијен у 

материјалу.Ако треба да се допуни дневни ред мора да се сазове нова седница. 

Видан Ђорђевић, је истакао да је прихватио да се убаце ове две тачке дневног реда 

из економичности да се не би поново сазивали за дан, два или три. 

Жељко Продановић, је истакао да се не може кршити закон ради 

економичности.Ово је неко направио озбиљан пропуст у раду и тера нас, нови сазив 

Скупштине да то легализујемо.Ја у томе нећу учествовати а саветујем и вама да не 

учествујете.Ово је конститутивна седница, и нека секретар Скупштине изађе и каже да ли 

ово данас може да иде на дневни ред.Може само да се закаже нова седница а на овој 

седници о  овоме се не може одлучивати.Пита ко је предлагач ове допуне и материјала? 

Секретар Скупштине општине Снежана Ранковић-Максимовић, је истакла да се 

допуна врши због хитности како се не би десила блокада рачуна. 

Жељко Продановић, је питао да му одговори да ли је ово у складу са законом или 

није? 

Александар Ралић, је истакао да сте се ви позвали на члан Пословника који ми 

немамо. Ми немамо Пословник, Статут општине и никаква документа на основу чега ми 

можемо да видимо своја права.Ове тачке које су стављене на дневни ред нису у складу са 

Пословником. 

Председавајући седницом је питао да ли се прихвата предлог Жељка Продановића 

и Александра Ралића  да се ове предложене тачке за допуну дневног реда не прихвате, 
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него да се закаже нова седница Скупштине општине или одмах после завршетка ове 

седнице да се настави рад са овим двема тачкама дневног реда. 

Марко Марковић, је тражио да чује мишљење секретара Скупштине општине. 

Секретар Скупштине општине, је истакла да треба заказати нову седницу за сутра 

са овим тачкама дневног реда које се данас предлажу као допуна. 

Пошто више није било учесника у дискусији по дневном реду Скупштина је 

једногласно утврдила дневни ред као што је био достављен за данашњу седницу. 

 За ову седницу предложио је следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Избор Верификационе комисије, записничара и два оверача записника. 

2. Извештај Верификационе комисије, расправа по истом и верификација 

мандата одборника. 

3. Избор председника Скупштине општине Косјерић. 

4. Избор заменика председника Скупштине општине Косјерић. 

5. Постављање секретара Скупштине општине Косјерић. 

6. Избор председника општине Косјерић. 

7. Избор заменика председника општине Косјерић. 

8. Избор Општинског већа општине Косјерић. 

 

1. 

 

             На предлог председавајућег седницом Скупштина је једногласно  усвојила 

Верификациону комисију, у саставу: Татјана Коковић, председник, Славица Петровић, 

члан и Александар Глигоријевић, члан. 

             Предлог председавајућег да се за записничара предложи Радомирка Дуњић  

једногласно је усвојен. 

Марко Марковић, је предложио да се за овераче записника изаберу Милијан 

Стојанић и Слободан Вукосављевић, што је Скупштина једногласно усвојила. 

 

 

2. 

 

 

             Извештај Верификационе комисије поднела је Татјана Коковић, председник 

Комисије и истакао да седници присуствује 27 одборника.  Комисија је оценила да су 

избори за одборнике спроведени у складу са Законом и да у поступку спровођења избора 

није било неправилности које би биле од утицаја или би битно могле утицати на резултате 

гласања. 

             Скупштина је једногласно  усвојила Извештај Верификационе комисије и 

верификовала и Решењем потврдила мандат за 27 одборника Скупштине општине 

Косјерић. 
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             Након верификације мандата одборника, одборници су дали свечану изјаву. 

 

3. 

Председавајући седницом Скупштине општине Видан Ђорђевић је прочитао 

предлог за  председника Скупштине општине и обавестио одборнике да је известилац по 

овој тачки дневног реда Зоран Антонијевић. 

Зоран Антонијевић, је истакао да Демокрадска странка Србије предлаже Ивана 

Ликића за председника Скупштине општине Косјерић, као једног младог, одговорног, 

озбиљног и образованог човека, сматрајући да ће он ту веома битну функцију у 

Скупштини обављати на један коректан, добар начин. Позвао је одборнике да дају 

подршку том младом човеку. 

Жељко Продановић, је питао председавајућег и секретараСкупштине општине да 

ли је предлагање извршено у складу са Пословником о раду Скупштине општине?Нисам 

чуо биографију кандидата, нити је нама икакав материјал достављен. То је обавеза да се 

достави по Пословнику.Замолио је да се убудуће сви материјали достављају на време. 

Председавајући седницом, је истакао да је ово све урађено по закону и Пословнику 

и прочитао је биографију кандидата за председника Скупштине општине. 

Марко Марковић, је објаснио зашто у материјалу нису достављени предлози и 

истакао да су предлоге предали пред саму седницу, рок је испоштован, а вероватно није 

било могуће да се у том периоду умножи материјал и достави одборницима. 

Комисија у саставу Видан Ђорђевић, Снежана Ранковић-Максимовић и Богдан 

Јоксимовић извршила је поделу гласачких листића. 

            Након гласања, председавајући седницом Видан Ђорђевић, је прочитао Записник о 

утврђивању резултата спроведених избора за председника Скупштине општине Косјерић. 

За предлог да се за председника Скупштине општине Косјерић изабере Иван Ликић, 

гласало је 15 одборника. Против је било 12 одборника. 

             Већином гласова за председника Скупштине општине изабран је Иван Ликић, 

спец.инг. телекомуникација, из Шеврљуга. 

             Новоизабрани председник Скупштине општине захвалио се на избору и пожелео 

успешан рад Скупштине. 

Новоизабрани председник Скупштине дао је свечану изјаву. 

 

4. 

 

             Предлог за заменика председника Скупштине општине Косјерић, поднео  је 

председник Скупштине општине, и истакао да је за заменика председника Скупштине  

општине Косјерић предложена је Славица Петровић, дипл.економиста, из 

Косјерића.Прочитао је њену биографију. 

             Пошто није било других предлога приступило се тајном гласању. 

             Председник Скупштине општине  прочитао је записник о извршеном изјашњавању 

одборника. За предлог да се за заменика председника Скупштине изабере Славица 

Петровић гласало је 15 одборника.  

              Скупштина је већином гласова изабрала заменика председника Скупштине 

општине, Славицу Петровић, дипл.економисту, из Косјерића. 
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5. 

 

              Председник Скупштине општине Иван Ликић, предложио је да се за секретара 

Скупштине општине постави Снежана Ранковић-Максимовић, дипломирани правник, из 

Косјерића, и прочитао њену биографију. 

              За усвајање предлога да се за секретара Скупштине општине постави Снежана 

Ранковић-Максимовић, дипломирани правник, из Косјерића, јавно је гласало 15 

одборника. 

             Скупштина је већином гласова усвојила да се за секретара Скупштине општине 

постави Снежана Ранковић-Максимовић. 

             Председник Скупштине дао је паузу од 15 минута. 

Након завршене паузе Скупштина је наставила са радом. 

 

6. 

 

Предлоге за чланове Комисије за избор председника општине дао је Марко 

Марковић, и предложио:Зорана Антонијевића, Драгана Трипковића и Александра 

Глигоријевића. 

За предлог одборника Марковића гласало је 23 одборника.Скупштина је већином 

гласова усвојила састав Комисије за збор председника. 

            Председник Скупштине општине Иван Ликић, је предложио кандидата за 

председника општине, Жарка Ђокића,дипл.економисту, из Косјерића, и прочитао његову 

биографију. 

           За реч се јавио кандидат за председника општине Жарко Ђокић, и дао кратак 

експозе који чини саставни део записника. 

Након тога приступило се гласању. 

Пре проглашења резултата гласања одборницима се обратио Жељко Продановић, и 

указао на повреду члана 156. Пословника и исти прочитао.У том члану се каже да 

Скупштина истовремено одлучује о избору председника општине, заменика председника 

општине и чланова Општинског већа. На овакав начин како сте предвидели гласање, у 

тренутку када гос. Ђокић буде изабран за председника општине, њему ће аутоматски 

престати мандат одборника.У следећој тачки дневног реда ће заменику председника 

престати мандат.Председник општине је пре него што  се приступило гласању требао да 

предложи свог заменика и да да предлог за чланове већа.То је требао да уради када га је 

председник Скупштине општине предложио као кандидата и истовремено се морало 

гласати, наравно на три различита листића, јер на овакав начин ће те остати без два 

одборника за гласање о члановима већа.Тражим да се секретар Скупштине изјасни о 

овоме и тражим да се одборници изјасне да ли је било повреде Пословника. 

Председник Скупштине је одговорио да се мисли о гласању на истој 

седници.Мандат одборника престаје завршетком ове седнице. 

Марко Марковић, је замолио све одборнике који имају приговоре, који имају жељу 

да се обрате, који имају потребу да нешто кажу да дигну руку и изађу за говорницу и 

обрате се Скупштини. 

Секретар Скупштине општине Снежана Ранковић-Максимовић, је истакла да је 

приликом припрема за ову седницу било тумачење члана 156. и сложили смо се да се те 

тачке разматрају на истој седници. 
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 Одборницима се обратио Живан Ђорђевић, и истакао да се одборници првенствено 

уозбиље јер ово је наш образ.Овде се нека страна лица, не знам због чега су и дошли на 

седницу, и дају одређене предлоге, да смо дошли у ситуацију да неко свесно жели да 

минира нашу седницу.Ја на таквој седници не желим да учествујем а решавање овог спора 

је правна ствар.СекретарСкупштине треба експлицитно да се изјасни како треба 

радити.Мишљења је да је коментар одборника Продановића исправан.Имамо 2 варијанте, 

једна је да поништимо овај избор, друга варијанта је да прогласимо резултате и да ово 

већина одборника , 14 одборника изгласа. 

Председник Скупштине дао је паузу од 15 минута. 

Након завршене паузе, секретарСкупштине је прочитала члан 169. Пословника када 

одборнику престаје мандат.Одборнику Жарку мандат престаје на следећој 

седници.Настављамо да радимо тако што ћемо прогласити резулте избора .После ћемо 

наставити са усвајањем тачки 7 и 8. одвојено пошто их нисмо  на почетку седнице 

спојили. 

Жељко Продановић, је цитирао члан 157. Пословника о раду.Тражио је да се 

Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

Марко Марковић, је коментарисао члан 157. и члан 169. Пословника који 

дефинише време када му престаје мандат. 

Слободан Вукосављевић,је истакао да смо ми одборници од почетка почели да 

радимо лоше.Прво и прво нисмо добили правилник о раду Скупштине, нисмо добили ни 

Статут општине , ми који први пут учествујемо у раду Скупштине не знамо да ли је ово 

исправно или није.Како да гласамо за нешто што не знамо.Овакав начин рада не води нас 

у нешто добро. 

Одборници су се изјаснили о повреди Пословника.Да је било повреде Пословника 

изјаснило се 12 одборника.15 одборника се изјаснило да није било повреде Пословника. 

Председник Скупштине, је истакао да су одборници већином гласова одлучили да 

није било повреде Пословника. 

Председник Скупштине општине је прогласио резултате гласања за избор 

председник општине. За председника општине са 15 гласова изабран је Жарко Ђокић, 

дипл.економиста, из Косјерића. 

Новоизабрани председник општине се захвалио на избору и дао свечану изјаву. 

 

7. 

 

           Председник  општине Жарко Ђокић, је предложио госпођицу Гордану Јосиповић, 

дипл.економисту, из села Косјерића. Затим је прочитао њену кратку биографију. 

Жељко Продановић, је честитао новоизабраним  функционерима.Рекламирао је 

повреду Пословника члан 155. и прочитао га.Ми сада више немамо кандидата за 

председника општине, ми имамо председника општине. Кандидат за председника 

општине је пропустио прилику да предложи кандидате за заменика предсеника и 

кандидате за чланове већа. 

Прешло се на гласање о повреди Пословника. Да је било повреде Пословника 

изјаснило се 12 одборника.15 одборника се изјаснило да није било повреде Пословника. 

Председник Скупштине, је истакао да су одборници већином гласова одлучили да 

није било повреде Пословника. 
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Прешло се на гласање за избор заменика председник општине. Кандидат за 

заменика председника општине добио је 15 гласова, против је било 12 гласова. 

Скупштина је већином гласова изабрала Гордану Јосиповић, дипл. економисту, за 

заменика председника општине. 

 

8. 

 

Председник општине Жарко Ђокић, је предложио кандидате з чланове Општинског 

већа и прочитао њихове кратке биографије. Кандидати за чланове Општинског већа су: 

1.Живан Ђорђевић, 

2.Радојица Филиповић, 

3.Радан Марковић, 

4.Јовица Марковић, 

5.Видан Ђорђевић, 

6.Душица Николић, 

7.Живорад Вићентијевић, 

8.Зоран Антонијевић, 

9.Александар Грујичић. 

Прешло се на гласање. 

Председник Скупштине општине је обавестио одборнике да се гласање мора 

поновити на основу примедби Комисије и исто се понавља из разлога што је био 

неправилан гласачки листић. 

Приступило се поновно гласању. 

Председник Скупштине је прочитао записник о извршеном гласању и истакао да су 

поједини кандидати добили следећи број гласова: 

1.Живан Ђорђевић, је добио17 гласова, 

2.Радојица Филиповић, је добио16 гласова, 

3.Радан Марковић, је добио 15 гласова, 

4.Јовица Марковић, је добио 15. гласова, 

5.Видан Ђорђевић,је добио 16 гласова, 

6.Душица Николић,је добила 15 гласова, 

7.Живорад Вићентијевић, је добио15 гласова, 

8.Зоран Антонијевић, је добио 17 гласова, 

9.Александар  Грујичић, је добио 15 гласова. 

       Скупштина је већином гласова изабрала свих 9 чланова Општинског већа. 

Зоран Антонијевић и Живан Ђорђевић су се захвалили на указаном поверењу на 

избору за  чланове Општинског већа. 

Снежана Божовић,је поднела оставку на место одборника у Скупштини општине 

Косјерић. 

Љубица Кнежевић, је поднела оставку на место одборника у Скупштини општине 

Косјерић 

Скупштина је констатовала да су Снежана Божовић и Љубица Кнежевић поднеле 

оставке и да им је престао мандат одборника у Скупштини општине Косјерић. 

Председник Скупштине је заказао седницу за сутра 31. маја 2017. године, са 

почетком у 13,00 сати.Позив за најављену седницу доставиће се у току данашњег дана. 
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Снежана Ранковић-Максимовић                                                 Иван Ликић  

 

ЗАПИСНИЧАР, 

Радомирка Дуњић 

 

ОВЕРАЧИ ЗАПИСНИКА, 

Милијан Стојанић 

_________________________ 

Слободан Вукосављевић 

 

_________________________ 


