БРОЈ 3/09, КОСЈЕРИЋ, 16. март 2009. ГОДИНЕ

На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Косјерић и образовању
Привременог органа општине Косјерић (''Службени
гласник РС'', број 15/09) и члана 26. Пословника о
раду привременог органа општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић, број 2/09)
Привремени орган општине Косјерић на седници
одржаној 16. марта 2009.године, донео је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
Члан 1.
Одлука о праву на родитељски додатак која
је донета 23. фебруара 2009. године (''Службени
лист општине Косјерић'', број 1/09), ставља се ван
снаге.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 56 - 21 /09
У Косјерићу, 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 -3 /09
У Косјерићу, 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

На основу члана 12. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
9/08), Одлуке о установљењу општинске награде
(''Службени лист општине Косјерић'', број 5/01),
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштина општине
Косјерић
и образовању Привременог органа
општине Косјерић (''Службени гласник РС'', број 15/9)
и члана 26 Пословника о раду Привременог органа
општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић, број 2/09) Привремени орган општине
Косјерић на седници одржаној 16. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
Члан1.
ОПШТИНСКА НАГРАДА Скупштине општине
Косјерић у 2009. години, додељује се:

На основу члана 2. и 3.Одлуке о
распуштању Скупштине општине Косјерић и
образовању привременог органа општине Косјерић
(''Службени гласник РС'', број 15/09) и члана 26.
Пословника о раду привременог органа општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
2/09) Привремени орган општине Косјерић на
седници одржаној 16. марта 2009.године, донео је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Одлука о оснивању месних заједница за
подручје општине Косјерић донета 23. фебруара
2009. године( ''Службени лист општине Косјерић'',
број 1 /09) ставља се ван снаге.

1. Жељку Глигоријевићу, пољопривредном
произвођачу, из Радановаца.
2. Милу Пантовићу, предузетнику у сеоском
туризму, из Мионице.
3. Миланки Павловић,професору разредне
наставе, из Косјерића.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 17 – 1/09
У Косјерићу 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић
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На основу члану 20. став 1. тачка 39. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007), члана 3. Одлуке о
распуштању
Скупштине општине Косјерић и образовању
Привременог органа општине Косјерић («Службени
гласник РС», број 15/09) и члана 26. Пословника о
раду Привременог органа општине Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић», број 2/09),
Привремени орган општине Косјерић, на седници
одржаној 16. марта 2009. године, донела је

подноси исте доказе за себе и један од следећих
доказа:
- извод из матичне књиге умрлих за мајку,
- уверење органа старатељства о чињеници да
је мајка напустила дете,
- решење да је мајка лишена родитељског
права,
- потврду надлежног здравственог органа о
тешкој болести мајке или решење којим је
мајка лишена пословне способности.

ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на
родитељски додатак за свако рођено дете после 1.
јануара 2009. године, као и услови и начин
остваривања овог права.

Број: 56-21/09
Косјерић, 16. март 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

Члан 2.
Родитељски додатак остварује мајка за своје
рођено дете, под условом да има пребивалиште на
територији општине Косјерић.
Члан 3.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете
или да је из оправданих разлога спречена да
непосредно брине о детету, право уместо мајке
детета, може да оствари отац, уколико испуњава
услове из члана 2. ове Одлуке.

На основу Закона о платама у државним
органима и јавним службама ( ''Службени гласник
РС'', број 63/06), Закона о радним односима у
државним органима ( ''Службени гласник РС'', број
83/05), Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним
органима ( ''Службени
гласник РС'', број 44/08), члана 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине и образовању
Привременог органа општине Косјерић (''Службени
гласник РС'', број 15/09) и члана 26. Пословника о
раду Привременог органа општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 2/09)
Привремени орган општине Косјерић, на
седници одржаној 16. марта 2009. године, донео је

Члан 4.
Родитељски додатак за прво и друго дете
износи 10.000,00 динара, а за свако наредно рођено
дете исплаћиваће се износ од 20.000,00 динара.
Исплата ће се вршити једнократно почев од
01. јануара 2009. године.
Члан 5.
Решавање о праву из члана 2. ове Одлуке,
поверава се Општинској управи Косјерић

ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ
ПЛАТА ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
ОПШТИНИ, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА И РАДНИХ
ТЕЛА

Члан 6.
Захтев за остварење права из члана 2. ове
Одлуке, подноси се најкасније до навршене прве
године живота детета, Општинској управи Косјерић.
Члан 7.
Право на родитељски додатак остварује се
на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
- извода из матичне књиге рођених,
- фотокопије личне карте,
- изјаве мајке да непосредно брине о свом
детету, а изузетно актом органа старатељства,
по захтеву органа управе који води поступак;
- фотокопије штедне књижице или текућег
рачуна.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за
обрачун плата именованих и постављених лица у
Општини, запослених у Општинској управи и утврђују
права на трошкове настале вршењем дужности
чланова Привременог органа и радних тела.
Члан 2.
Начин утврђивања плата, додатака, накнада
и осталих примања, лица из члана 1. ове Одлуке,
утврђен је Законом о платама у државним органима
и јавним службама ( у даљем тексту: Закон).

Члан 8.
Када отац детета остварује право на
родитељски додатак, поред доказа из члана 8.,
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Члан 11.
Члановима Привременог органа за учешће у
раду на седницама Привременог органа припада
накнада за вршење функције у износу од 3.000,00
динара по седници, као и право на трошкове превоза
у висини цене превозне карте.
Председнику и члановима радних тела
Привременог органа, осим Комисије за планове,
припада право на накнаду за вршење функције у
износу од 1.000,00 динара по седници, као и право
на трошкове превоза у висини цене превозне карте.

Члан 3.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
именованих лица износи:
- за председника Привременог органа.................. 80%
- за заменика председника Привременог органа. 75%
од коефицијента за обрачун и исплату плате
народног посланика на сталном раду у Народној
Скупштини.
Члан 4.
Коефицијенти за обрачун и исплату плате
постављених и именованих лица износе:
- за начелника Општинске управе ........................ 90%
- за секретара Привременог органа...................... 85%
- за општинског јавног правобраниоца................. 85%
од коефицијента за обрачун и исплату плата за
начелника округа.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о коефицијентима за обарчун и исплату
плата изабраних, постављених и именованих лица у
Скупштини општине и запослених у Општинској
управи, број: 121-16/08-01 (''Службени лист општине
Косјерић'', број 10/08).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу општине
Косјерић''.

Члан 5.
За обрачун и исплату плата запослених у
Општинској управи примењују се коефицијенти
утврђени Уредбом Владе Републике Србије.

Број : 121-5/09-03
У Косјерићу 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 6.
Утврђени коефицијенти за постављена и
именована лица, односно звања и занимања у
зависности од сложености и одговорности послова
увећавају се у процентима утврђеним Уредбом
Владе Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

Члан 7.
Именована лица која су пре избора на
функцију остварила право на пензију имају право на
део плате у висини разлике између њихове пензије и
плате коју би примили на тој функцији да нису
остварили право на пензију.
На основу члана 3.Одлуке о распуштању
Скупштине општине Косјерић и образовању
привременог органа општине Косјерић (''Службени
гласник РС'', број 15/09) и члана 26. Пословника о
раду привременог органа општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 2/09)
Привремени орган општине Косјерић на седници
одржаној 16. марта 2009.године, донео је

Члан 8.
Права утврђена овом Одлуком лица из чл. 3.
и 4. ове Одлуке остварују од дана ступања на
функцију до дана разрешења, односно до дана
престанка функције.
Лице које по престанку функције не буде
бирано или постављено или буде разрешено пре
истека мандата, има право на плату коју је имало на
дан разрешења у трајању од шест месеци у складу
са Законом о радним односима у државним
органима.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 9.
Лица из чл. 3. и 4. ове Одлуке плату и остала
примања, као и сва права и обавезе остварују у
Општинској управи Косјерић.

I
Образује се стручна Комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Косјерић за
2009. годину ( у даљем тексту Комисија).

Члан 10.
О правима запослених у Општинској управи
утврђених овом Одлуком и Законом одлучује
начелник Општинске управе на начин и по поступку
прописаном Законом.

II
Комисију чини председник и 6 чланова, и то:
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раду Привременог органа општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 2/09) и
члана 3. Одлуке о образовању радних тела
Привременог органа општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 2/09), Привремени
орган на седници одржаној 16. марта 2009. године,
донео је

Председник Комисије:
1.Весна Тошић, дипл. инг.агрономије, из Косјерића,
Чланови Комисије:
1. Драган Милаковић, дипл. инг. пољопривреде, из
Мушића,
2. Милада Ђукановић, геодетски техничар, из
Косјерића,
3. Љубиша Тодоровић, пољопривредни произвођач,
из Субјела,
4. Миладин Ковачевић, пољопривредни произвођач,
из Сече Реке,
5. Миленко Благојевић, пољопривредни произвођач,
из Мрчића,
6. Драган Б. Јовановић, пољопривредни произвођач,
из Варде.

РЕШЕЊЕ
I
Именују се за председника, заменика
председника и чланове Комисија, и то:
1.Комисија за надзор, представке и
притужбе
- за председника:
Жељко Продановић, из Косјерића,

III
Задатак Комисије је да изради Предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту
и обим радова које треба извршити у 2009/2010
години, динамику извођења радова и улагања
средстава, а посебно утврдити податке који се
односе на пољопривредно земљиште у државној
својини у складу са чланом 14. став.7. Закона о
пољопривредном земљишту ( ''Службени гласник
РС'', број 62/06) и прибави мишљење Комисије из
члана 14. став 5. Закона о пољопривредном
земљишту.

-за заменика председника:
Новица Пантовић, из Косјерића
-за чланове:
1) Санела Никитовић, из Косјерића
2) Зоран Пантелић, из Косјерића
3) Саша Маринковић, из Годљева
4) Милен Ђуровић, из Ражане
5) Милан Божовић, из Косјерића
2.Комисија за заштиту и унапређење
животне средине

IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма из тачке III овог Решења изради и достави
Привременом органу општине Косјерић на усвајање
у року од 45 дана од дана именовања.

-за председника:
Зорица Вуковић, из Косјерића
-за заменика председника:
Ђуро Ликић, из Шеврљуга

V
За рад у Комисији председнику и члановима
Комисије припада накнада, која ће бити регулисана
посебним закључком о трошковима.

-за чланове:
1) Василије Јевтовић, из Мушића
2) Весна Васовић, из Брајковића
3) Бисерка Ђуровић, из Косјерића
4) Тања Цветковић, из Годечева
5) Борисав Марковић, из Ражане

VI
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

3.Комисија за планове
Број 320 – 18/09-01
У Косјерићу, 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

-за председника:
Зорица Вуковић, из Косјерића,
-за заменика председника:
Радован Радовановић,из Косјерића

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

-за чланове:
1) Андријана Јоксимовић, из Косјерића
2) Ната Јањић, из Косјерића
3) Петар Мисаиловић, из Косјерића
4) Мирјана Вајовић, из Пожеге, представник
Удружења урбаниста Србије
5) Зоран Ђелов, из Београда, представник
надлежног Министарства

На основу члана 3. и 6.Одлуке о распуштању
Скупштине општине Косјерић и образовању
привременог органа општине Косјерић (''Службени
гласник РС'', број 15/09), члана 6. и 26. Пословника о
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4.Комисија за пољопривреду и село
-за председника:
Иван Спасојевић, из Годљева
-за заменика председника:
Радиша Радовановић, из Косјерића
-за чланове:
1) Милан Митровић, из Дреноваца
2) Радосав Пауновић, из Косјерића
3) Милован Марјановић, из Маковишта
4) Синиша Благојевић, из Мрчића
5) Саша Савић, из Мушића

5.Комисија за месне заједнице
-за председника:
Драги Јовановић, из Скакаваца,
-за заменика председника:
Миладин Ковачевић, из Сече Реке
-за чланове:
1) Добривоје Маринковић, из Косјерића
2) Бобан Јовичић, из Мушића
3) Милка Дивнић, из Косјерића
4) Раденко Вишњић, из Сече Реке
5) Драган Секулић, из Маковишта
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 – 14/09
У Косјерићу, 16. марта 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић
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