
 

 

ЗАПИСНК 

      Са друге редовне сједнице СО-Андријевица у 2015.години, одржане дана 07.05. 

2015.године 

 

 Присутни одборници:,др Звонко Вуковић,Добрашин Лалевић, Наташа С 

Мишковић,Урош Чукић,Братислав Ђукић ,Бранко Вукић,Дејан 

Ивановић,Милутин Марсенић,Владимир Протић, Миомир Дубак,Драгомир 

Јочић,Драган Перовић,Мартина Ћулафић,Момчило Ђерковић,Веско 

Ђурковић,Миодраг Ивановић,Милица Вучељић,Јована Бакић,Игор Лалић, 

,Никола Ћулафић,Марија Весковић,Светлана Лекић, Радоје Стијовић . 

Одсутни одборници који су најавили одсуство: Љубиша Фатић,Татјана 

Ћулафић,Предраг Бојовић,Мирослав Угреновић,Тамара Лабан,Маријана 

Губеринић,Марија Васовић и Чедо Јелић . 

Сједници присуствују:Главни Администратор,секретарка Секретаријата за послове 

локалне управе,oбрађивачи одлука ,као и представници средстава јавног информисања. 

др Звонко Вуковић:Прво треба да се изјаснимо о записнику са прве редовне  

сједнице,одржане 12.03.2015.године  

Отварам расправу у вези поменутог записника? 

Примједби на записник није било. 

 
СКУПШТИНА ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА ЗАПИСНИК СА ПРВЕ  РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ У 

2015.ГОДИНИ,ОДРЖАНЕ 12.03.2015.годие  . 

За је гласало 23 одборника  

 

др Звонко Вуковић:На постављена одборничка питања на прошлој сједници, нијесмо 

добили одговоре од надлежних институција .Скупштинска служба ће поново упутити 

ургенцију МУП-у и Секретаријату за послове локалне управе да дају одговоре .  

 

Имамо један предлог за проширење предложеног дневног реда ,који сте добили прије 

почетка скупштине, и то : Предлог Одлуке о разрјешењу једног члана Општинске 

изборне комисије 

Да ли прихватате да се овај предлог уврсти у дневни ред сједнице,и то под тачком 6 , а 

тачка 7 да буде разно? 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

Пошто није било више  предлога за измјену или допуну предложеног дневног реда,  

Скупштина је једногласно усвојила,следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.-Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности 

2.-Предлог Одлукео усвајању Локалног програма социјалног становања у 

Општини Андријевица за период 2015-2016 

3.-Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању два члана Одбора директора 

Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално „Андријевица 

4.-Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању једног члана Савјета ЈУ Центар за 

културу и спорт „Михаило Лалић“Андријевица 

5.-Предлог Одлуке о доношењу једногодишњег програма уређења простора 

Општине Андријевица за 2015.годину 

6.-Предлог Одлуке о разрјешењу једног члана Општинске изборне комисије 

7.-Разно 
 



 

 

 

др Звонко Вуковић:Прије него пређемо да радимо по утврђеном дневном реду, 

позивам представника одбора да изнесу мишљење одбора у вези свих тачака 

предложеног дневног реда,како би олакшали и убрзали рад скупштине. 

Урош Чукић:  Одбор за статут и прописе је  на сједници одржаној 

дана,05.05.2015. године , разматрања тачака дневног реда и то: 
Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности, 

Предлог Одлукео усвајању Локалног програма социјалног становања у Општини 

Андријевица за период 2015-2016,Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању два 

члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално 

„Андријевица,Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању једног члана Савјета 

ЈУ Центар за културу и спорт „Михаило Лалић“Андријевица и 

Предлог Одлуке о доношењу једногодишњег програма уређења простора Општине 

Андријевица за 2015.годину 

Одбор  је мишљења  да су разматране тачке дневног реда урађене у складу са законом,   

позитивним прописима и Статутом општине Андријевица,  па одбор предлаже 

Скупштини да их након прописане процедуре усвоји. 
 

1.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу на 

непокретности 

 
др:Звонко Вуковић: Позивам представника предлагача да поднесе уводно излагање, и 

да одређена појашњења у вези овог предлога. 

Биљана Бандовић:Поднијела уводно излагање . 

Светлана Лекић:Прије мјесец дана сам гласала за усвајање ове одлуке,па постављам 

питање.Зашто се врше измјене и допуне ове исте у тако кратком периоду и повећавају 

пореске стопе,односно дажбине грађанима? 

Биљана Бандовић:Одлуку коју сте усвојили прије мјесец дана, морамо ускладити са 

законским прописима ,јер рок за доношење пореских рјешења је 31 мај ове 

године.Цијену по метру квадратном су нам одредили вјештаци струке, и та повећања 

пореза  су мала. 

Радоје Стијовић:Странка Српских радикала ће гласати против ове одлуке из разлога 

што се повећавају порези грађанима да би се покрила нека друга давања. 

Порезе ћемо плаћати као у Њемачкој а плате примати као у Етијопији. 

Биљана Бандовић:Порез на пољопривредно земљиште ова скупштина је отписала за 

2012,2013,и 2014.годину,а то ћете вјероватно урадити и за ову годину, у циљу 

постицаја пољопривредне производње.Понављам,ова повећања су незнатна и у складу 

су са законским прописима 

Радоје Стијовић:Ја сам гласао за Одлуку о отпису пореза на пољопривредно земљиште 

2013 и 2014.године,јер сам сматрао да је то добро рјешење,међутим грађани ће у 

будућности морати да врате овај отпис кроз оваква или слична повећања пореза. 

 
Скупштина је усвојила, Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу 

на непокретности 

  

За је гласало 21 одборник,2 одборника су била против.  

 

 

 

 



 

 

2.ТАЧКА  

Предлог Одлукео усвајању Локалног програма социјалног становања 

у Општини Андријевица за период 2015-2016 

 
др.Звонко Вуковић:Отварам расправу поводом овог предлога? 

Светлана Лекић:Имам примједбу на овај предлог јер  је закаснио годину ипо дана,јер 

се  он односи на прошлу и ову годину,па из тих разлога ћу гласати против. 

Радоје Стијовић:Лица која имају кућу и имање су добила смјештај у „избјегличким 

насељима“.Чињенично стање на терену је тако, и сматрам да су ови станови дијељени 

по политичкој и родбинској вези.Из тих разлога овај предлог не заслужује моју 

подршку.  

Горица Зоњић:Овај предлог се доноси за период од годину дана, и на њега је надлежно 

министарство дало сагласност. 

Станове у избјегличким насељима је дијелила Комисија за расподјелу станова лицима у 

стању социјалне потребе на основу Закона о етажној својини и Одлуке коју је усвојила 

скупштина. 

Радоје Стијовић:Незнам које је критеријуме имала Комисија приликом расподјеле 

ових стамбених јединица,да ли Европске уније или неке друге институције.Имена лица 

која су добила стамбени простор у избјегличким насељима, нећу помињати. 

Приликом расподјеле ових станова требало је консултовати надлежне органе Мјесне 

заједнице и установити чињенично стање на терену.  

Горица Зоњић:ПоменутаКомисија је испоштовала све критеријуме који су предвиђени 

важећом одлуком Скупштине општине. 

Сходно закону и одлуци приоритет за добијање ових стамбених јединица су имали 

грађани који су били корисници материјалног обезбјеђења породице.  

Драган Перовић:Стамбене јединице у избјегличким насељима је дијелила прошла 

власт,тако да није поштено нападати ову власт. 

Радоје Стијовић:Ја нијесам близак ни овој ни прошлој власти,али сматрам да су оне 

неправилно вршиле расподјелу станова у поменутим насељима. 

 др.Звонко Вуковић:Уколико су одборници заинтересован око ове расподјеле станова 

треба да се обрате Секретаријату за послове локалне управе и установи да ли је 

Комисија радила по закону и одлуци СО. 

 

Скупштина је усвојила Предлог Одлукео усвајању Локалног програма социјалног 

становања у Општини Андријевица за период 2015-2016 
 
За је гласало21 одборник,а 2 одборника су била против  

 

3.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању два члана Одбора 

директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално 

„Андријевица 
др.Звонко Вуковић:Предлог за ову и наредну тачку је сачинио Одбор за избор и 

именовања.Отварам расправу поводо овог предлога? 

Радоје Стијовић: Ја се нећу изјашњавати и учестовати у раду о овој и наредној тачки 

дневног реда.   

Скупштина је усвојила Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању два члана 

Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално 

„Андријевица 
 



 

 

За је гласало  21 одборник,1 одборник је било против  

 

4.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању једног члана Савјета ЈУ 

Центар за културу и спорт „Михаило Лалић“Андријевица 

 
.У вези ове тачке није било питања и дискусија 

 
Скупштина је усвојила, Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању једног члана 

Савјета ЈУ Центар за културу и спорт „Михаило Лалић“Андријевица  

За је гласало 21 одборник,1 одборник је био против   

 

5.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о доношењу једногодишњег програма уређења 

простора Општине Андријевица за 2015.годину 
др Звонко Вуковић:Материјал за ову тачку сте добили накнадно ,сходно Пословнику о 

раду. Отварам расправу поводо овог предлога? 

Светлана Лекић:Зашто је локална самоуправа кандидовала пројекат уређење градског 

трга код Дирекције за јавне радове?.Сматрам да је било приоритетних ствари од 

уређења градског трга.Локални путеви су нам у катастрофалном стању,а уређењем тих 

путева донекле би се смањило исељење становништва наше општине. 

Радоје Стијовић:Слажем се са дискусијом одборнице Лекић, и сматрам да су то велика 

улагања за тај пројекат.Та средства је требало уложити у неке друге пројекте.Незнам 

шта се планира радити у граду и није добро да нам центар града буде лијеп а све друго 

неваља.Ја ћу гласати против овог предлога, јер се помиње рушење фонтане која 

симболизује четири „с“ 

Ивановић Миодраг:Је између осталог истакао да свако има право на своје мишљење,а 

да су пројекат уређења града радили људи из струке. 

др Звонко Вуковић:Уређење града треба да буде естецко а не идеолошко питање. 

 

Скупштина је усвојила Предлог Одлуке о доношењу једногодишњег програма 

уређења простора Општине Андријевица за 2015.годину 
  

За је гласало 21 одборник,2 одборника су била против  

 

6.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о разрјешењу једног члана Општинске изборне 

комисије 
др Звонко Вуковић:Овдје се ради о личном чину ,тако да ми треба само да 

констатујемо оставку члана општинске изборне комисије. 
Скупштина је усвојила Предлог Одлуке о разрјешењу једног члана Општинске 

изборне комисије 

 

 

 

7.ТАЧКА 

Текућа питања 

 
Није било питања  



 

 

 

 Скупштина је завршила са радом у 12 и 30.часова  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

 

СЕКРЕТАР (записничар) ,                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК, 

Стамат Шошкић                                                                           др Звонко Вуковић,с.р. 


