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Брпј 06-8/17 

З А П И С Н И К 

 

Са 2. седнице Скупщтине ппщтине Кпсјерић, пдржане 1. јуна 2017. гпдине са ппшеткпм у 
13,00 сати. 

Седницу је птвприп председник Скупщтине Иван Ликић, и саппщтип да седници 
присуствује 25 пдбпрника, да ппстпји квпрум и да се седница мпже пдржати и пунпважнп 
пдлушивати. 

Седници пправданп не присуствује Милијан Стпјанић. 
Седници непправданп не присуствује Жељкп Прпданпвић. 
Седници, ппред пдбпрника присуствује : председник ппщтине Жаркп Ђпкић, заменик 

председника ппщтине Гпрдана Јпсиппвић и представници медија Златибпрски радип 106 и ТВ 
Лав. 

За реш се јавип Александар Ралић, и истакап да има пригпвпр кпји се пднпси на ппвреду 
Ппслпвника, шлана 144. став 1 и прпшитап наведени шлан.Ми смп дпбили у материјалу прву 
верзију са неких 10 пптписа пдбпрника и пна је заведена на ппщтинскпј писарници. Овај 
предлпг нема пптребних 9 пдбпрника кпји су тражили сазиваое данащое седнице Скупщтине 
ппщтине.У тпку припреме садащое седнице дпбили смп други папир са пптписпм других 9 
пдбпрника кпји није заведен и не зна се да ли је та група људи кпја је тражила пву седницу. 
Тражим пд секретара Скупщтине ппщтине да се изјасни п ппвреди шлана 144. Ппслпвника и да 
ли има дпвпљан брпј људи кпји је тражип сазиваое пве хитне седнице. 

Радпщ Паунпвић,је истакап ппвреду Ппслпвника , шлан 88. и исти прпшитап и шлан 112. 
кпји је такпђе прпшитап а кпји се пднпсе на дпстављаое записника са предхпдне седнице 
Скупщтине ппщтине. 

На предхпдну дискусију пдгпвприла је Снежана Ранкпвић-Максимпвић, секретар 
Скупщтине ппщтине, да струшнпј служби није дпстављен стенпграф са предхпдне седнице. 

Председник Скупщтине ппщтине је пдгпвприп да записник није дпстављен из технишких 
разлпга. 

Председник Скупщтине је замплип пдбпрнике да се изјасне п ппвреди Ппслпвнике на 
пснпву дискусије пдбпрника Александра Ралића. 

На питаое да ли је билп ппвреде Ппслпвника, 9 пдбпрника се изјаснилп да је билп 
ппвреде. 

Да није билп ппвреде Ппслпвника, 14 пдбпрника се изјаснилп да није билп ппвреде 
Ппслпвника. 

Председник Скупщтине ппщтине је истакап да пдлукпм већине пдбпрника  није билп 
ппвреде Ппслпвника. 

За усвајаое дпстављенпг дневнпг реда гласалп је 15 пдбпрника, прптив није билп, ни 
уздржаних. 

Скупщтина ппщтине је већинпм гласпва усвпјила следећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1.Утврђиваое престанка мандата пдбпрника Скупщтине ппщтине Кпсјерић. 
2.Верификација нпвих пдбпрнишких мандата пдбпрника Скупщтине ппщтине Кпсјерић. 
3.Предлпг Одлуке п престанку функције ВД директпра Туристишкп-сппртске 

прганизације ппщтине Кпсјерић. 
4.Предлпг Рещеоа п именпваоу ВД директпра Туристишкп-сппртске прганизације 

ппщтине Кпсјерић 
5.Одбпрнишка питаоа. 
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1. 
 

Председник Скупщтине је кпнстатпвап да се утврђује престанак мандата за 5 
пдбпрника, и тп: 

Жарка Ђпкића, Гпрдане Јпсиппвић, Зпрана Антпнијевића, Видана Ђпрђевића и Живана 
Ђпрђевића. 

 
2. 
 

Председник Скупщтине је предлпжип шланпве Верификаципне кпмисије, у следећем 
саставу: 

1.Бпгдан Јпксимпвић, председник, 
2.Драган Трипкпвић, шлан, 
3.Маркп Маркпвић, шлан. 
За дати предлпг ппзитивнп је гласалп  22 пдбпрника. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила дати предлпг. 
Накпн изврщене верификације председник Кпмисије је прпшитап извещтај. За дати 

извещтај гласалп је 25 пдбпрника. 
Скупщтина се једнпгласнп усвпјила Извещтај Верификаципне кпмисије, и верификпвала 

мандате следећим пдбпрницима: Милану Ралићу, Владу Јпксимпвићу, Андрији Цветкпвићу, 
Радпјку Гаврилпвићу, Драгпмиру Миливпјевићу, Драгищи Ћебићу и Зпрану Пантелићу. 

Нпвпизабрани пдбпрници су дали свешану изјаву. 
 

3. 
 

У дискусији пп пвпј ташки дневнпг реда ушествпвап је Миливпје Трифунпвић. 
Ппщтп вище није билп ушесника у дискусији за усвајаое Одлуке гласалп је 19 

пдбпрника, прптив није билп а уздржаних је билп 3 пдбпрника. 
Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Одлуку п престанку функције ВД директпра 

Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине Кпсјерић. 
 

4. 
 

У дискусији, пп пвпј ташки дневнпг реда ушествапвали су  Зпран Урпщевић и Миливпје 
Трифунпвић. 

Скупщтина је већинпм гласпва усвпјила Рещеое п именпваоу ВД директпра 
Туристишкп-сппртске прганизације ппщтине Кпсјерић. 

За усвајаое Рещеоа гласап је 21 пдбпрник, уздржаних је билп 2, прптив није билп. ни 
 

5. 
 

На седници су ппстављена следећа пдбпрнишка питаоа: 
Александар Ралић, је питап секретара Скупщтине ппщтине и тражип писани пдгпвпр на 

питаое:Да ли су пдбпрници са увереоима мпгли да пдлушују п усвајаоу дневнпг реда и 
ппвреди Ппслпвника и п другим питаоима Скупщтине пре оихпве верификације мандата? 

Микаилп Петрпвић, је сугерисап председнику ппщтине да се щтп брже ради на 
раскресиваоу путева и кпщеоу траве, да се са тим крене на време, и щтп брже. 

Маркп Маркпвић, је питап председника: Када ће се пшистити кпритп реке Скрапеж кпд 
МИД –пвпг стпварищта? 

Радпщ Паунпвић, је испред Српске нарпдне партије Ненад Ппппвић, Одбпрнишка група 
има 3 пдбпрнишка питаоа, и тп: 

1.Кплике су пбавезе бучета ппщтине Кпсјерић закљушнп са 30.05.2017. гпдине? 
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2.Кплике су пбавезе пп месним заједницама, акп их има дп 30.05.2017. гпдине? 
3.Обавезе јавних предузећа и устанпва и пптраживаоа закљушнп са 30.05.2017. гпдине. 
На ппстављена питаоа пдгпвприти писаним дпкументпм за наредну седницу. 
Гпрдана Јпсиппвић, заменик председника ппщтине, је шеститала на избпру 

пдбпрницима и пдгпвприла пдбпрнику Паунпвићу да ће пдгпвпр на ппстављена питаоа дпбити 
у писанпј фпрми. 

Миливпје Трифунпвић,је упутип захтев председнику Скупщтине ппщтине кпји се пднпси 
на ппправку услпва за рад у пвпј сали, акп је тп мпгуће.Има дпста стплпва за кпјима не мпже да 
се ради, и сматра да је вищак ред стплица ппред зида. 

Сугерисап је да се не забправи да се пбавесте предхпдни пдбпрници, из прпщлпг сазива 
да су дужни импвинскп стаое да дпставе Агенцији за бпрбу прптив кпрупције, щтп су дужни 
ушинити и нпвпизабрани пдбпрници. 

У прпщлпм сазиву Скупщтина ппщтине је дпнела Одлуку да уради нпва Одлука п 
дпдели студентских стипендија за ушенике виспких щкпла јер су пдбпрници сматрали да стара 
пдлука није валидна и пна је фавпризпвала материјалнп стаое ушеника, испред щкплскпг 
успеха.Пита, да ли се приступилп изради нпве пдлуке или не? Одгпвпр дпставити писаним 
путем. 

Милпје Радпванпвић, да ли мпгу да се ппставе кпнтејнери за смеће у Сешпј Реци? 
Иван Спаспјевић, је истакап испред Ппкрета спцијалиста прпблем кпји се ппнавља у 

вище гпдина са прптивградним станицама и набавкпм ракета.Нама дпста прптивградних 
станица не ради из разлпга щтп ппщтина закпнски не мпже да плати стрелце.Међутим, друга 
истина је да све ппщтине у пкружеоу плаћају прптивградне стрелце.Нащли су нашин какп тп да 
ураде.Тражим пд нпвпг председника и пдбпрника да се нађе нашин да се ти стрелци награде и 
псппспбе те прптивградне станице. 

За реш се јавип Маркп Маркпвић, и истакап да ппднпси пставку на местп пдбпрника. 
Иван Спаспјевић, је пбавестип председника Скупщтине да ппднпси пставку. 
Милка Јпксимпвић, је ппднела пставку на местп пдбпрника у Скупщтини ппщтине. 
Председник Скупщтине ппщтине Иван Ликић, је ппзвап пдбпрнике на славу ппщтине у 

недељу у 11, 00 сати.  
Седница је заврщена у 13,50 сати. 

 
ЗАПИСНИЧАР,                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Радпмирка Дуоић                                                                                                            Иван Ликић 

 
 
 
 


