БРОЈ 7/20, КОСЈЕРИЋ, 14. октобар 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата директора ЈКП ''Градска топлана“
Косјерић

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора КЈП „Елан“
Косјерић

1. Утврђује се да Борку Радосављевићу, дипл. инг. електротехнике, из Косјерића, престаје мандат директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'', Косјерић, дана 10. октобра
2020. године, због истека мандата на који је изабран.

1. Именује се за вршиоца дужности директора КЈП ''Елан'', Косјерић Миодраг Марковић, дипл. инг. грађевинарства, из Косјерића, до именовања новог директора, почев од 14. октобра 2020.
године, а најдуже до 6 месеци.

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

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

У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
Број 023- 23/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
Број 023- 20/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата директора КЈП ''Елан“ Косјерић

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градска
топлана“ Косјерић

1. Утврђује се да Миодрагу Марковићу, дипл. инг. грађевинарства, из Косјерића, престаје мандат директора Комуналног јавног
предузећа ''Елан'', Косјерић, дана 10. октобра 2020. године, због
истека мандата на који је изабран.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''.
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
Број 023- 22/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

1. Именује се за вршиоца дужности директора ЈКП ''Градска топлана'', Косјерић , Зоран Урошевић дипл. економиста, из Косјерића, до именовања новог директора, почев од 14. октобра
2020. године, а најдуже до 6 месеци.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''.
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
Број 023- 21/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

Број 7/20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гл. РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 11. измене
и допуне Одлуке о оснивању комуналног јавног предузећа „Елан“
број 023-8/2016 и члана 40. Статута општине Косјерић („Сл. лист
општине Косјерић“, број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на
седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гл. РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 11. измене
и допуне Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ број 023-9/2016 и члана 40. Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА

I
Ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за
избор директора КЈП ''Елан'', Косјерић, из Косјерића, број 02314/2016 од 14.06.2016. године.

I
Ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије
за избор директора ЈКП ''Градска топлана'', Косјерић, из Косјерића, број 023-15/2016 од 14. јуна 2016. године.

II
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора Комуналног јавног предузећа „Елан“Косјерић из
Косјерића, чији је оснивач општина Косјерић.

чине је:

II
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“Косјерић из Косјерића, чији је оснивач општина Косјерић.

III
Комисија за избор има председника и четири члана, и
1.
2.
3.
4.
5.

14. октобар 2020. године

Сандра Филиповић, дипл. правник, из Дубнице,
председник,
Љиљана Матовић, дијететичар нутрициониста, из
Косјерића, члан,
Марко Вишњић, електротехничар телекомуникација, из Косјерића, члан
Марија Ерчевић, ветеринарски техничар, из Косјерића, члан
Светлана Стефановић, маш. техничар из Косјерића, члан.

чине је:

III
Комисија за избор има председника и четири члана и
6.

Сандра Филиповић, дипл. правник, из Дубнице,
председник,
7. Љиљана Матовић, дијететичар нутрициониста, из
Косјерића, члан,
8. Марко Вишњић, електротехничар телекомуникација, из Косјерића, члан,
9. Марија Ерчевић, ветеринарски техничар, из Косјерића, члан,
10. Светлана Стефановић, маш. техничар из Косјерића, члан.
IV
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за
именовање директора Комуналног јавног предузећа „Градска топлана“ Косјерић из Косјерића, у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима.
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају
услове за избор и међу њима спровести изборни поступак. Након тога ће сачинити листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и Записник о изборном поступку доставити Општинској управи Косјерић која ће израдити нацрт решења и доставити га Општинском већу, ради припреме предлога
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га
Скупштини општине Косјерић, на усвајање.

IV
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Елан“ Косјерић из
Косјерића, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају
услове за избор и међу њима спровести изборни поступак. Након тога ће сачинити листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и Записник о изборном поступку доставити Општинској управи Косјерић која ће израдити нацрт решења и доставити га Општинском већу, ради припреме предлога
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и Општинско
веће доставља Скупштини општине Косјерић, на усвајање.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 023 -15/2020
14. октобра 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 023-14/2020
дана 14. октобра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
2

Број 7/20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 38. Закона о јавним предузећима („Сл.
гл. РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), и члана 40. Статута
општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, број 3/2019),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела јe

14. октобар 2020. године

Члан 2.
Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић, спроводи Комисија за избор директора коју је образовала
Скупштина општине Косјерић.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЕЛАН“ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Општинске управе и доставља га Комисији за избор директора.
Члан 4.

Члан 1.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Спровести јавни конкурс за избор директора КЈП „Елан“
Косјерић.
Члан 2.

Број 023- 17 /2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Јавни конкурс за избор директора КЈП „Елан“ Косјерић, спроводи
комисија за избор директора коју је образовала Скупштина општине Косјерић.
Члан 3.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Општинске управе и доставља га Комисији за избор директора.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.
Број 023- 16 /2020
У Косјерићу, дана 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу чл. 32. и 71. ст. 3 и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 40. тачка 6.
Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
број 3/2019), у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 6/2018), Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донела
је:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ОДЛУКУ О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД ОРГАНА
И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 38. Закона о јавним предузећима („Сл.
гл. РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), и члана 40. Статута
општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, број 3/2019),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, донела јe

Предмет Одлуке
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступање по притужбама на
рад органа и служби1 (у даљем тексту: органи) односно запослених у органима и службама општине Косјерић (у даљем тексту:
запослени у органима Општине), као и начин одређивања лица
овлашћеног за поступање по притужбама.2

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

1 Службе, у смислу ове одлуке, подразумевају стручне службе и посебне
организације које су основане за обављање послова управе.

Члан 1.
Спровести јавни конкурс за избор директора КЈП „Градска топлана“ Косјерић.

2 На основу Модела Локалног антикорупцијског плана, појединачним локалним
антикорупцијским плановима јединица локалне самоуправе предвиђено је
одређивање лица за поступање по притужбама странака на рад ЈЛС. Имајући у

3
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Значење појединих појмова
Члан 2.

14. октобар 2020. године

Положај Овлашћеног лица
Члан 5.

Притужба, у смислу ове одлуке, представља сваки поднесак или усмено обраћање у коме се износе примедбе на рад
органа Општине, односно поступање или пропуштање поступања запослених у органима Општине, чак и ако није насловљен
као притужба.
Примедбе из става 1. могу се односити на одступање
од поступања у складу са правилима добре управе, кршење професионалних стандарда и етичких правила, као и правила комуникације са грађанима и другим странкама.

Овлашћено лице против кога је покренут дисциплински
поступак за тежу повреду дужности из радног односа, до окончања тог поступка, обуставља даљи рад у вези са вођењем поступака по притужби.
Уколико се притужба односи на Овлашћено лице или
се код њега утврди постојање сукоба интереса у вези са притужбом у складу са одредбама закона којим се уређује положај запослених у јединицама локалне самоуправе, то лице обуставља
сваки даљи рад у поступку поводом те притужбе и о тим околностима одмах, а најкасније првог наредног радног дана, обавештава руководиоца.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, руководилац
ће посебним решењем одредити друго Овлашћено лице.
Овлашћено лице је дужно да о вршењу притиска или
другог облика недозвољеног поступања којим се утиче на ток и
исход поступања по притужби обавести начелника Општинске
управе, односно Општинско веће уколико се ради о недозвољеном утицају начелника.
Начелник је дужан да у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана испита наводе и предузме потребне мере.
Уколико се ради о недозвољеном утицају начелника,
Општинско веће је дужно да у року од 15 дана од дана пријема
обавештења из става 4. овог члана испита наводе и предузме
потребне мере.
У потребне мере из става 5. и 6. спадају покретање дисциплинског поступка, пријављивање прекршаја или кривичног
дела и издавање налога запосленом.

II. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА
Одређивање овлашћених лица
Члан 3.
Руководилац органа Општине (у даљем тексту: руководилац) решењем одређује једног запосленог (у даљем тексту:
Овлашћено лице) за поступање по притужбама на рад органа
Општине и запослених у њима на период од четири године.3
Руководилац може да затражи мишљење синдиката и
запослених приликом одређивања Овлашћеног лица.4
Дужност Овлашћеног лица престаје истеком периода
на који је одређен, односно ако му престане радни однос или му
коначним решењем буде изречена дисциплинска казна за повреду дужности из радног односа.
Руководилац ће одредити друго Овлашћено лице, најкасније у року од три дана од дана наступања околности из става 3. овог члана.
О обезбеђивању услова за рад Овлашћених лица стара се руководилац.
Имена Овлашћених лица и контакт подаци објављују се
на огласној табли и веб презентацији Општине у року од осам
дана од дана доношења решења о њиховом одређивању.

III. ПОДНОСИОЦИ И САДРЖАЈ ПРИТУЖБЕ
Подносиоци притужбе
Члан 6.

Обуке овлашћених лица и обавештење о правилима из
Одлуке

Притужбу може поднети свако физичко и правно лице,
без обзира на пребивалиште, односно седиште, као и други субјекти без својства правног лица, уколико су се неким поводом
обраћали органу.

Члан 4.
Руководилац је дужан да организује или упути Овлашћено лице на обуку за поступање по притужбама.
Руководилац је дужан да свим запосленима достави
писано обавештење о правилима о поступању у случајевима
подношења притужби на рад.

Облик и садржина притужбе
Члан 7.
Притужба не мора да има посебну форму, али мора да
садржи најмање: кратак опис поступања на које се односи, име и
презиме и контакт подносиоца притужбе.
Притужба не мора да садржи позивање на пропис или
други акт којим је поступање на које се односи означено као забрањено или кажњиво.
Уз притужбу подносилац може поднети документе или
друге доказе, а ако то не учини, орган ће их прикупити у циљу
испитивања притужбе.
Овлашћено лице може поступати и по анонимним притужбама.
Анонимне притужбе могу се разматрати у складу са
члановима 16. и 17. ове одлуке.

виду да је више јединица локалне самоуправе успоставило скупштинска радна
тела (одборе за представке и притужбе) задужене за вршење надзора у овој
области, Модел одлуке предвиђа успостављање обавезе достављања годишњих
извештаја о поступању по притужбама овом скупштинском телу на разматрање.
Алтернативно, уколико у јединици локалне самоуправе није успостављено
скупштинско радно тело (одбор за представке и притужбе), ове извештаје би
требало да разматра Општинско/Градско веће.
3 Ови задаци се могу придодати задацима овлашћених лица за поступање по
пријавама у вези са унутрашњим узбуњивањем, односно овлашћеним лицима за
надзор над спровођењем Правилника о управљању сукоба интереса запослених,
с тим што би то требало препознати и изменама и допунама акта о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места.
4 Препорука је да се запослени у Општинској/Градској управи обавезно
консултују приликом одређивања овлашћених лица.
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Ако је притужба непотпуна, односно не садржи чак ни
основне информације које би омогућиле њено испитивање,
Овлашћено лице ће поучити подносиоца о начину на који може
допунити своју притужбу, у року који не може бити краћи од осам
дана.
Ако подносилац притужбе не допуни притужбу у остављеном року, притужба се одбацује.
Ако притужба садржи елементе који могу бити основ за
подношење неког другог правног средства, а посебно жалбе или
приговора у складу са законом којим се уређује управни поступак
или представке у инспекцијском поступку, подносилац ће без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана достављања
притужбе, бити поучен да заштиту права може остварити у другом одговарајућем поступку, пред надлежним органом, а поступак по притужби пред надлежним органом Општине ће бити настављен.
Ако Овлашћено лице утврди да орган Општине није
надлежан за одлучивање по притужби, без одлагања, а најкасније у року од три дана, обавестиће о томе подносиоца притужбе и
поучити на који начин се може обратити надлежном органу или
ће само проследити притужбу надлежном органу без одлагања,
а најкасније у року од три дана.

Члан 8.
Притужба се може поднети у писаној форми или усме-

Притужба у писаној форми може се поднети: непосредном предајом Овлашћеном лицу, преко писарнице, обичном или
препорученом пошиљком, електронском поштом (са или без квалификованог електронског потписа) на посебну адресу електронске поште Овлашћеног лица, путем веб презентације Општине и
преко кутије или књиге притужби која је истакнута на видном и
приступачном месту у просторијама Општине.
Запослени у органу Општине дужни су да омогуће подношење притужбе на неки од начина из става 2. овог члана.
На подношење притужбе не плаћа се такса.
Записник о усмено поднетој притужби
Члан 9.
Усмено се притужба подноси давањем усмене изјаве
Овлашћеном лицу у просторијама органа Општине, о чему је
Овлашћено лице дужно да сачини записник.
Записник о усмено поднетој притужби из става 1. овог
члана садржи:
1. податке о органу Општине,
2. податке о лицу које саставља записник,
3. место, дан и час састављања,
4. опис чињеничног стања,
5. податке о прилозима поднетим уз притужбу,
6. примедбе подносиоца на садржај записника, уколико
их има, односно његов потпис којим потврђује да је у потпуности
сагласан са садржином записника,
7. потпис Овлашћеног лица.

Поступање по притужби
Члан 13.
Овлашћено лице поступа по притужби без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана њеног пријема.
У циљу провере притужбе, Овлашћено лице може
остварити увид у сву документацију коју води орган Општине и
службену комуникацију (дописи и електронске поруке размењене
са службених адреса) радно ангажованих лица у органу Општине, а које су од значаја за поступање по притужби, о чему саставља службену белешку.
У циљу провере притужбе, Овлашћено лице узима изјаве од подносиоца притужбе, лица на које се односи притужба,
односно његовог руководиоца и других лица, о чему саставља
службену белешку.
По окончању поступка, Овлашћено лице саставља извештај о предузетим радњама са предлогом мера и доставља
га руководиоцу органа.

IV. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА
Обавештавање о могућностима притуживања
Члан 10.
Орган Општине обавештава јавност о могућностима
притуживања на све доступне и уобичајене начине, а обавезно
путем огласне табле у својим просторијама и веб презентације.
Обавештење из става 1. обавезно садржи информације
о: садржини притужбе, могућим начинима упућивања притужбе,
укључујући и образац притужбе, информације о карактеру, току и
могућим резултатима поступка притуживања, а посебно о могућности тражења писаног одговора на притужбу, као и и напомену
да подносилац не сме сносити никакве последице због подношења притужбе.
Евиденција притужби

Предлагање мера
Члан 14.
Мере које се предлажу поводом поступања по притужби могу бити:
1. покретање дисциплинског поступка,
2. обука запослених о питањима везаним за предмет
притужбе,
3. друге мере потребне за отклањање утврђених неправилности.
Одговор на притужбу

Члан 11.
Овлашћена лица воде евиденцију о свим поднетим
притужбама, у складу са правилима о раду писарнице.

Члан 15.
Руководилац предузима одговарајуће мере на основу
извештаја из члана 13. став 4. ове одлуке у року од 15 дана од
дана његовог достављања.

Испитивање формалних аспеката притужбе
Члан 12.
Притужба се не може одбацити као неблаговремена.
5
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Одговор на притужбу са подацима о предузетим мерама се доставља подносиоцу на начин који је навео у притужби, а
ако тај начин није наведен, електронском или обичном поштом.
Одговор на притужбу из става 2. овог члана доставља
се најкасније 30 дана од дана подношења.

Услови за примену акта
Члан 19.
Руководилац ће донети решење о одређивању Овлашћеног лица у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Руководилац ће омогућити подношење притужбе на начин из члана 9. најкасније 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Објављивање и ступање на снагу

Притужбе са елементима кажњивих дела
Члан 16.
Ако приликом испитивања притужбе, Овлашћено лице
утврди постојање елемената одговорности за кажњива дела, дужан је да предузме радње на које је обавезан и овлашћен у
складу са прописима.
Анализе делотворности поступања по притужбама
Члан 17.

Члан 20.
Ова одлука објављује се истовремено на огласној табли Општинске управе и на веб презентацији Општине, а ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Косјерић“.

Руководиоци организационих јединица органа уз подршку овлашћених лица најмање једном у шест месеци разматрају
предузете мере по појединачним притужбама у том периоду и
израђују анализе делотворности поступања по притужбама са
предлозима за унапређење рада органа у радним процесима у
којима се учестало јављају неправилности.
Приликом разматрања мера по појединачним притужбама и израде анализе из става 1. посебно се идентификују
радни процеси који су највише изложени ризицима за настанак
корупције и других неправилности.
У предлоге за унапређење рада органа из става 1. овог
члана спадају:
1. доношење или измена интерног акта,
2. доношење или измена процедура за поступање,
3. доношење или измена појединачног правног акта,
4. обуке запослених,
5. друге мере потребне за унапређење рада органа у
конкретном радном процесу.
Анализе из става 1. овог члана објављују се на веб
презентацији Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
БРОЈ:0216-4/2020
ДАНА: 14. октобра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број
135/04 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број 72 од 3.
септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – одлука УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - одлука УС, 50 од 7. јуна 2013
- одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. децембра 2014.,83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана
52. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07), Општинска управа Косјерић доноси

Годишњи извештај о поступању по притужбама
Члан 18.
Овлашћена лица најкасније до 15. фебруара текуће године достављају руководиоцу годишњи извештај о поступању
по притужбама у органу Општине за претходну годину.
Руководилац у року од 30 дана доставља Општинском
већу извештај из става 1. овог члана на разматрање.
Општинско веће доставља годишњи извештај из става
2. овог члана Скупштини општине.
Извештај из става 3. овог члана садржи податке о броју
притужби, броју одбачених притужби, броју притужби на основу
којих је утврђено да нема повреде у поступању надлежног органа, броју притужби на које је одговорено након истека рока прописаног овом одлуком, броју и врстама мера које су предузете
на основу поступања по основаним притужбама, као и предлозима за даље унапређење рада органа Општине.
Годишњи извештај из става 2. овог члана објављује се
на огласној табли и веб презентацији Општине у року од 30 дана
од дана усвајања од стране руководиоца.

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину измена и допуна Плана генералне регулације
града Косјерића (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Сходно члану 2. Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације града Косјерића, измена и допуна ради се у целом обухвату Плана, са посебним освртом на саобраћајна решења, регулацију реке Кладоробе, простор зелене пијаце, постојећи и планирани простор аутобуске станице, планирану локацију
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ОДЛУКУ
О ПЕТОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2020. ГОДИНУ

манастирског комплекса, главни мост на реци Скрапеж, као и на
правила уређења и грађења у појединим зонама и целинама.
У оквиру измене Плана извршиће се и његово усклађивање са важећим Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и дигиталним катастарским планом.
Члан 3.

Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2020. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 3/19), врше се измене
и допуне и то:

Основни циљ измене и допуне је стварање услова за
ефикасније спровођење Плана у складу са стварним потребама
на терену, као и његово усклађивање са важећом законском регулативом.
Члан 4.

ПРИХОДИ
На позицији 741151 приходи буџета општине од камата
износ од 30.000,00 динара замењује се износом од 480.000,00
динара,
На позицији 742253 накнада за уређивање грађевинског
земљишта износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од
1.400.000,00 динара,
Иза позиције 743324, отвара се нова позиција 743353 приходи
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни
изречених у управном поступку у износу од 50.000,00 динара,

План не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/2010).

Укупни приходи у износу од 485.204.250,00 динара замењују се износом од 486.104.250,00 динара.

Члан 5.

РАСХОДИ
На позицији 41. стални трошкови код Општинске управе
Косјерић износ од 9.000.000,00 динара замењују се износом од
9.800.000,00 динара,
На позицији 50. накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода износ од 4.000.000,00 динара замењује се износом од 6.000.000,00 динара,
На позицији 53. зграде и грађевински објекти износ од
8.350.000,00 динара замењује се износом од 9.050.000,00 динара,
На позицији 61. накнаде за социјалну заштиту из буџета
износ од 6.300.000,00 динара замењује се износом од
6.800.000,00 динара, и у оквиру те позиције општинске стипендије износ од 1.600.000,00 динара замењује се износом од
2.100.000,00 динара,
На позицији 77. текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима код Локално економског развоја износ од од
2.000.000,00 динара замењују се износом од 50.000,00 динара,
На позицији 80. текуће поправке и одржавање код Функционисања месних заједница износ од од 8.000.000,00 динара
замењују се износом од 3.000.000,00 динара,
На позицији 86. текуће поправке и одржавање код Пољопривреде и руралног развоја износ од од 3.000.000,00 динара замењују се износом од 100.000,00 динара,
На позицији 92. услуге по уговору код Управљања заштитом животне средине износ од од 100.000,00 динара замењују се
износом од 850.000,00 динара,
На позицији 112. текуће поправке и одржавање код Управљања и одржавања јавним осветљењем износ од 1.500.000,00
динара замењује се износом од 2.500.000,00 динара,
На позицији 115. текуће поправке и одржавање код Управљања и одржавања саобраћајном инфраструктуром износ од
14.200.000,00 динара замењује се износом од 19.200.000,00 динара,
На позицији 186. текући трансфери осталим нивоима власти код Техничке школе Косјерић износ од 9.725.000,00 динара
остаје непромењен само се врши прерасподела тако што се код
услуга по уговору износ од 1.060.000,00 замењују се износом од
990.000,00 динара, и код награде, бонуси и остали посебни рас-

Предлог одлуке заједно са захтевом за давање мишљења доставити органу надлежном за послове заштите животне средине, заинтересованим органима и организацијама, сагласно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину .
Члан 6.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о измени и допуни
Плана генералне регулације града Косјерића, број: 350-2/2018
од 14..06.2018. године ("Службени лист општине Косјерић", број
15/18).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Општинска управа
Број: 350-2/2018
у Косјерићу, 13.10. 2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Славица Петровић

На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07... 47/2018), члана 47 и
63 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС, број
54/09...95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 40. став 1 тачка 2
Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић»,
број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14.
октобра 2020. године, донела је
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Скупштина општине Косјерић на основу члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
3/2019), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић, број 17-1/2014 (''Општински службени гласник'', број 13/2000) на седници одржаној
14. октобра 2020. године, донела је

ходи износ од 400.000,00 динара замењује се са износом од
470.000,00 динара.
Укупни расходи у износу од 485.204.250,00 динара замењује се износом од 486.104.250,00 динара.
Члан 2.

РЕШЕЊЕ

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.

I

Број: 400-116/2020
У Косјерићу, 14. октобар. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За председника Комисије за доделу јавних признања и
награда општине Косјерић ИМЕНУЈЕ СЕ Милица Јововић, из Ражане.
II

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Татјана Коковић, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 17 – 3 /2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

Скупштина општине Косјерић на основу члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
3/2020), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић, број 17-1/2014, на
седници одржаној 14. октобра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Комисије за доделу јавних признања
и награда општине Косјерић
На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донела је

I
Разрешава се председник Комисије за доделу јавних
признања и награда општине Косјерић Иван Ликић из Шеврљуга.
II

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'', ВАРДА
I
Разрешава се члан Школског одбора Основне школе
''Јордан Ђукановић'', Варда, и то:

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 17 – 2/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

‐
Испред Наставничког већа:
Дарко Ђорђевић, из Београда.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-31/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
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II

Ово решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-30/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'', ВАРДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

I
У Школски одбор Основне школе ''Јордан Ђукановић'',
Варда, именује се:
‐
Испред Наставничког већа :
Соња Костић –Јаковљевић, из Косјерића.
II

На основу члана 35. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана 40. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. октобра 2020. године,
донела је

Мандат новоизабраног члана Школског одбора Основне школе ''Јордан Ђукановић'', Варда траје до истека мандата
Школског одбора.
III

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-33/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I

Именује се за члан Управног одбора Туристичке
организације општине Косјерић, Младен Јевтовић, из Косјерића.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

II
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата
Управног одбора Туристичке организације општине Косјерић.
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-32/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 35. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана 40. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. октобра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА
I

Разрешава се члан Управног одбора Туристичко
организације општине Косјерић, Данило Јовић, из Косјерића.
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