
 Брпј 06-12/17 

З А П И С Н И К 

Са 3. седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић, пдржане 15. јуна 2017. гпдине , са 
ппшеткпм у 10,30 сати. 

Седници присуствује  24 пдбпрника. 
Седници пправданп не присуствују Слпбпдан Вукпсављевић, Александар Глигпријевић 

и Драгпмир Миливпјевић. 
Седници, ппред пдбпрника присуствује : председник ппщтине Жаркп Ђпкић, заменик 

председника ппщтине Гпрдана Јпсиппвић, секретар Скупщтине ппщтине Снежана Ранкпвић-
Максимпвић, нашелник Опщтинске управе Славица Петрпвић, ппмпћник председника Маркп 
Маркпвић, рукпвпдипци Одељеоа Мирјана Веселинпвић и Милинкп Крстић са сарадницима 
Миланпм Тпмићем и Дрaганпм Јпванпвићем  и нпвинар Златибпрскпг радиа 106. 

Председник Скупщтине ппщтине Иван Ликић, је пбавестип пдбпрнике да ппвлаши ташку 
1. са дневнпг реда, пп шлани 80. Ппслпвника јер је на предхпднпј седници кпнстатпвана пставка 
пдбпрника. 

Жељкп Прпданпвић, је рекламирап ппвреду Ппслпвника, шлана 80. и исти је цитирап.Не 
знам кп је предлагаш и тражи пд секретара Скупщтине да нам каже кп је предлагаш пвлащћени 
пве ташке дневнпг реда и самп тај мпже да ппвуше пву ташку са дневнпг реда. 

Секретар Скупщтине ппщтине Снежана Ранкпвић-Максимпвић, је пдгпвприла да је 
предлагаш председник Скупщтине ппщтине. 

Одбпрници су се изјаснили п  ппвреди Ппслпвника пп захтеву Жељка Прпданпвића.Да 
је билп ппвреде шлана 80. Ппслпвника изјаснилп се ппзитивнп 9 пдбпрника, да није билп 
ппвреде Ппслпвника гласалп је 14 пдбпрника. 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила да није билп ппвреде шлана 80. Ппслпвника. 
Прещлп се на усвајаое записника са 1. и 2. седнице Скупщтине ппщтине. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила извпд из записника са 1. кпнститутивне 

седнице. За усвајаое гласалп је 19 пдбпрника, прптив није билп и уздржаних је билп 2 
пдбпрника. 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила извпд из записника са 2. седнице Скупщтине 
ппщтине.За усвајаое  Извпда из записника  гласалп је 18 пдбпрника, уздржаних је билп 4 
пдбпрника. 

Пре преласка на усвајаое дневнпг реда за реш се јавип Миливпје Трифунпвић, и 
предлпжип испред ОГ Нпве Србије да се скине ташка 6. са дневнпг реда предлпг Прпграма мера 
ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја ппщтине 
Кпсјерић за 2017. гпдину, из разлпга щтп пдбпрници нису дпбили материјал за пву ташку 
дневнпг реда и нису се мпгли припремити за расправу пп пвпј ташки за данащоу седницу. 

Жељкп Прпданпвић, је предлпжип предлагашу да са дневнпг реда скине ташку 3. из 
разлпга щтп је дпстављени материјал неисправан.У дневнпм реду пище предлпг Одлуке п 
раднп-правнпм статусу председника Скупщтине ппщтине Кпсјерић.Те пдлуке нема у 
материјалу, јединп сам нащап папир где пище Рещеое кпје се пднпси на председника 
Скупщтине.Овп щтп пище у дневнпм реду и пвп щтп је дпстављенп нису у сагласнпсти и п 
пвпме се данас не мпже расправљати. 

Татјана Кпкпвић, је истакла да щтп се тише ташке брпј 6. дневнпг реда предлпг Прпграма 
мера ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја ппщтине 
Кпсјерић за 2017. гпдину,пбразлпженп ми је да је материјал препбиман да би бип свима 
ппјединашнп ищтампан и дпстављен. Из тпг разлпга је кплега Јпванпвић, щеф Ппљппривредне 
службе пвде кпји ће нам свима предпшити щта се налази у тпм материјалу.Предлаже да се та 
ташка дневнпг реда не избацује. 



Микаилп Петрпвић, је истакап да пни не бпјкптују пвп али да хпће материјал да знамап 
да расправљамп.Не мпже нама Драган да исприша негп се мпгле извући самп главне ствари из 
материјала. 

Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила 
дневни ред. За усвајаое дневнпг реда гласалп је 14 пдбпрника, прптив је билп 10 пдбпрника. 

За пву седницу утврђен је следећи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1.Верификација нпвих пдбпрнишких мандата пдбпрника Скупщтине ппщтине Кпсјерић. 
2.Рещеое п раднп-правнпм статусу председника Скупщтине ппщтине Кпсјерић. 
3.Одлука п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину. 
4.Одлука п првпм дппунскпм бучету ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину. 
5.Прпграм  мера ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике 

руралнпг развпја ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину. 
6.Гпдищои Прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта за 

теритприју ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину. 
7.Одлука п пдређиваоу   надлежнпг пргана за спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп 

ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини. 
8.Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп 

ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини. 
9.Рещеое п разрещеоу председника, заменика председника и шланпва Управнпг 

пдбппра Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине Кпсјерић. 
10. Рещеое п именпваоу председника, заменика председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине Кпсјерић. 
11.Одбпрнишка питаоа. 
 

1. 
 

Председник Скупщтине ппщтине је предлпжип Верификаципну кпмисију у саставу: 
1.Драган Трипкпвић, 
2.Милан Ралић, 
3.Бпгдан Јпксимпвић. 
Кпмисија је изврщила увид у увереоа пдбпрника и пбавестила Скупщтину да су 

увереоа у реду и да је изврщена верификација мандата пдбпрника. 
Нпвпизабрани пдбпрници  су дали свешану изјаву. 
 

2. 
 

Ппвпдпм пве ташке дневнпг реда у дискусији је ушествпвап Жељкп Прпданпвић. 
На дискусију пдбпрника Прпданпвића пдгпвприп је председник Скупщтине ппщтине 

Иван Ликић. 
Одпбрена је пауза пд 15 минута. 
Накпн паузе за реплику на дискусију председника Скупщтине се јавип Жељкп 

Прпданпвић. 
Снажана Ранкпвић-Максимпвић, је дала пбразлпжеое. 
За реш су се јавили Жељкп Прпданпвић и Миливпје Трифунпвић. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п раднп-правнпм статусу председника 

Скупщтине ппщтине Кпсјерић.За усвајаое рещеоа гласалп је 14 пдбпрника, прптив је билп 10 
пдбпрника. 

 
3. 



 
Образлпжеое пве ташке дневнпг реда дап је Милан Тпмић. 
У дискусији су ушествпвали:Жељкп Прпданпвић и Владе Јпксимпвић,кпји је између 

псталпг тражип пд надлежне службе да му дпстави писаним путем путне налпге и килпметражу 
за аутпмпбил  Ренп Меган. 

Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила 
Одлукау п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Кпсјерић за 2016. гпдину.За усвајаое Одлуке 
гласалп је 14 пдбпрника, прптив је билп 6 пдбпрника и 3 пдбпрника су била уздржана. 

 
4. 
 

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

У дискусији су ушествпвали:Бпгдан Јпксимпвић, кпји је између псталпг захтевап пд 
Штаба за ванредне ситуације кпмплетан извещтај п раду, Жељкп Прпданпвић, Миливпје 
Трифунпвић, Владе Јпксимпвић, Радпщ Паунпвић и Зпран Урпщевић. 

Реплику је имап Миливпје Трифунпвић. 
На питаоа ппстављена пд стране пдбпрника пдгпвприла је Мирјана Веселинпвић. 
Даље за реш су се јавили:Александар Ралић, Жељкп Прпданпвић и Бпгдан Јпксимпвић, 

кпји је између псталпг питап и захтевап да му се дпстави тендер п извпђеоу радпва  кпји је 
мпрап бити расписан и угпвпр кап и са кпје ппзиције су плаћени ти радпви Спфрпнијевићу за 
изведене радпве у МЗ Макпвищте, Тубићи и Гпдешевп? 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п првпм дппунскпм бучету ппщтине 
Кпсјерић за 2017. гпдину.За усвајаое Одлуке гласалп је 14 пдбпрника, прптив је билп 10 
пдбпрника. 

 
5. 

Образлпжеое Прпграма дап је Драган Јпванпвић, щеф Одсека за лпкални екпнпмски 
развпј. 

У дискусији су ушествпвали:Радпщ Паунпвић, Милијан Стпјанић, Миливпје Трифунпвић, 
Александар Ралић и Микаилп Петрпвић. 

На предхпдне дискусије пдгпвприп је Драган Јпванпвић. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила  Прпграм  мера ппдрщке за спрпвпђеое 

ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја ппщтине Кпсјерић за 2017. гпдину.За 
усвајаое Прпграма гласалп је 22 пдбпрника, прптив и уздржаних није билп. 

 
6. 
 

 
Образлпжеое Прпграма дап је Драган Јпванпвић, щеф Одсека за лпкални екпнпмски 

развпј. 
Ппщтп није билп ушесника у дискусији Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила гпдищои 

Прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта за теритприју ппщтине 
Кпсјерић за 2017. гпдину.За усвајаое Прпграма гласалп је 24 пдбпрника ,прптив и уздржаних 
није билп. 

 
7. 
 

Скупщтина је без дискусије усвпјила Одлуку п пдређиваоу   надлежнпг пргана за 
спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини.За 
усвајаое Одлуке гласалп је 16 пдбпрника, прптив и уздржаних није билп. 

 



8. 
 

Скупщтина је без дискусије усвпјила Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое 
ппступка даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини.За усвајаое Рещеоа 
гласалп је 16 пдбпрника, прптив и уздржаних није билп. 

 
9. 

У дискусији је ушествпвап Жељкп Прпданпвић и тражип пд надлежних пргана, 
председника Скупщтине ппщтине да дпставе инфпрмацију щта се дещавалп у Туристишкп-
сппртскпј прганизацији ппщтине Кпсјерић и какве ће бити ппследице и щта ће се даље 
дещавати везанп за пву прганизацију.Кп је пдгпвпран  за пвп щтп се десилп? 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п разрещеоу председника, заменика 
председника и шланпва Управнпг пдбппра Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине 
Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп. 

 
10. 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу председника, заменика 
председника и шланпва Управнпг пдбппра Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине 
Кпсјерић.За усвајаое Рещеоа гласалп је 14 пдбпрника.Прптив и уздржаних није билп. 

 
11. 

На седници су ппстављена следећа пдбпрнишка питаоа: 
Александар Ралић, је питап: 
1.Првп питаое се пднпси на шлан 112. Ппслпвника кпји гпвпри п изради Извпда из 

записника са седница Скупщтине ппщтине.Прпшитап је исти.Кп снима седнице Скупщтине 
ппщтине, на пснпву шега, на пснпву кпје угпвпрне пбавезе? 

2.На некпј седници пд децембра прпщле гпдине, предхпдна Скупщтина је дпнела 
Одлуку п превпзу ушеника, кпја је ступила на снагу 1.01.2017. гпдине, и пита защтп се Одлука не 
примеоује и збпг шега су права ушеника средое щкпле ускраћена у смислу  да је пдлукпм 
предвиђенп плаћаое превпза за средопщкплце у изнпсу пд 50% пд цене карте пд стране 
лпкалне сампуправе а 50% пд стране ушеника. 

3.Кп је надлежан за безбеднпст сапбраћаја у вези кпщеоа и кршеоа пкп ппщтинских 
путева, и пп кпм припритету се тп ради, и ппстпји ли рпк дп када тп треба да буде 
заврщенп?Навеп је пример пута Дренпвци-Мршићи. 

Миливпје Трифунпвић, се првп псврнуп на усвајаое Одлуке п превпзу ушеника, кап и на 
дпбијен пдгпвпр на ппстављенп пдбпрнишкп питаое са предхпдне седнице.Замплип је да му се 
дпстави кпнкретан пдгпвпр на питаое да ли се приступилп изради нпвр Одлуке п дпдели 
студентских стипендија и фпрмираоу нпве кпмисије ? 

Радпщ Паунпвић,се псврнуп на ппстављена питаоа и дпбијене пдгпвпре са предхпдне 
седнице Скупщтине ппщтине.Истакап је да није дпбип пдгпвпр на питаое брпј 3, и пита збпг 
шега? 

На предхпдну дискусију пдгпвприла је Мирјана Веселинпвић, и истакла да укпликп се 
питаое пднпси на пбавезе Тпплане и Елана, пнда би ми мпрали да ппщаљемп Елану и Тпплани 
захтев да нам дпставе свпје пбавезе и пптраживаоа.Ми ћемп тп тражити и дпбићете тражени 
пдгпвпр. 

2.Да ли су ппстпјале пдлуке Месних заједница за изврщене пве радпве у МЗ 
Макпвищте, Тубићи и Гпдешевп? 

3.Збпг шега се самп пвим месним заједницама делила нафта а не и псталим? 
4.Да ли ппстпји мпгућнпст да КЈП ''Елан'' врщи услуге праоа улица нпћу, акп не, защтп и 

кпји су разлпзи за тп?Истп се пднпси и на изнпщеое смећа кпје је на главнпј улици петкпм када 
је највећа гужва? 



Бпгдан Јпксимпвић, питап: 
1.Шта се дещава са канцеларијпм за младе кпја је некада ппстпјала и кпја се бавила 

прпјектима и уппщте унапређеоем живпта младих? 
2.Да ли је мпгуће прганизпвати и направити при ппщтини базу ппдатака студената кпја 

би дппринела на мнпгп нашина лакщем заппщљаваоу и пстанку младих људи у ппщтини. 
3.Питаое рада бипскппа у граду Кпсјерићу, ппстпји ли мпгућнпст да се активира рад 

бипскппа? 
Владе Јпксимпвић,пита да ли мпже да дпбије угпвпр п тендеру кпјим је Спфрпнијевић 

дпбип ппсап у Меснпј заједници Макпвищте?Кпје су фирме јпщ ушествпвале на тендеру, да ли 
је на пдлуку билп жалби и сл.? 

Зпран Пантелић, се псврнуп на Одлуку п држаоу живптиоа, и прпшитап шлан Одлуке 
кпји гпвпри да је забраоенп држаое питбул теријера и других теријера а сведпци смп да их 
има на улицама.Замплип је надлежне инсперције са спрпведу кпнтрплу пп тпм питаоу.Оспбе 
млађе пд 18 гпдина не мпгу бити пратипци паса и пас на улици несме бити без кпрпе.Захтев да 
се у тпм смислу изврщи кпнтрпла надлежних инспекција. 

Милан Ралић, је питап: 
1.Каменплпм у Мршићима ствара велике прпблеме грађанима и пд пращине не мпже 

да се дище.Звап сам инспекцију да изађе на терен и увери се , међутим није дплазила.У 
мајдану се кпристи експлпзив кпји је птрпван за људе и живптиое.Впда из мајдана се 
ппјављује у пптпцима и пни су загађени.Звап сам санитарнпг инспектпра, рекап је да ће дпћи 
али јпщ увек није дпщап.Пита на кпји нашин рещити те прпблеме? 

2.Пут Мршићи-Дренпвци је небезбедан за ушеснике у сапбраћају, зарастап је у кпрпв и 
пита да ли пп тпм питаоу се мпже нещтп да уради? 

3.Јавна шесма исппд Букпва, ппстпји ли мпгућнпст да се ппстави кпнтејнер за смеће јер 
креће туристишка сезпна. 

4.Истакап је прпблем станпва у нпвпј згради кпд цркве јер има прпблема са 
славинама.Тражи да се тп рещи какп би се станари станари мпгли да уселе. 

Жељкп Прпданпвић, је имап 2 предлпга,  и тп: 
Материјал за седнице Скупщтина се мпра дпстављати пдбпрницима без пбзира на 

пбимнпст, да се рещи питаое електрпнске дпставе кап и да се благпвременп материјали  
пбјављују на сајту ппщтине. 

Питап је кп је пптписап рещеое бивщем председнику Скупщтине ппщтине, рещеое п 
пресетанку функције и раднпг пднпса и тражи да му се та дпкумента дпставе. 

Истакап је прпблем са раднп правним старуспм свпјим кпји гпдину и пп није мпгап да 
рещи. Тражи пд председника Скупщтине да се пвпм прпблематикпм ппзабави и да ми у некпм 
пристпјнпм рпку пдгпвпри.Шта ће бити предузетп ппвпдпм захтева кпји је упутип председнику 
Скупщтине ппщтине у јануару 2016. гпдине? 

Иван Ликић, председник Скупщтине ппщтине, пдгпвприп је на Жељкпву примедбу у 
вези сазиваоа 2. седнице Скупщтине. 

За реш се јавип Жељкп Прпданпвић и истакап да и тај други папир није валидан, ни на 
оему немате 9 пдбпрника 

Ивана Муоић је пбавестила Скупщтину ппщтине да ппднпси пставку на мандат 
пдбпрника. 

Скупщтина је кпнстатпвала да је Ивани Муоић престап мандат пдбпрника у Скупщтини 
ппщтине Кпсјерић. 

Седница је заврщена у 14,00 сати. 
 
ЗАПИСНИЧАР,                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ, 
Радпмирка Дуоић                                                                                                        Иван  Ликић                                                                                                                         

 


