БРОЈ 4/10, КОСЈЕРИЋ, 9. март 2010. ГОДИНЕ

Општинско веће општине Косјерић, на седници
одржаној дана 3. марта 2010 године, на основу члана
8 став 2 Закона о безбедости саобраћаја на
путевима (Сл.гласник РС 41/2009), Одлуке о
образовању комисије за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима општине
Косјерић (Службени лист општине Косјерић број
2/10) и члана 61 Статута општине Косјерић
(Службени лист општине Косјерић» број 9/08),
донело је :
Р Е Ш Е Њ Е

1.
Именују се чланови Комисије за
координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима општине Косјерић, у саставу:
Драган
Вујић
заменик
председника
општине, председник Комисије
Александар Коловић командир Полицијске
станице, члан
Слободан Савић - Техничка школа, члан
Марија Глигоријевић - Основна школа,
члан
Радмила Остојић – Дечији вртић, члан
Јањић Зоран-Ауто-школа «Ролекс», члан
Вељо Вујић- Ауто-школа «Портал», члан
2. Задатак Комисије је: израда предлога
стратегије плана безбедности саобраћаја на
путевима општине Косјерић у складу с националном
стратегијом, доношење предлога Годишњег плана
безбедности саобраћаја на путевима општине
Косјерић и припрема
Извештаја о стању
безбедности саобраћаја.

Образложење
Општинско веће именује Комисију за коориднацију
послова безбедности саобраћаја на путевима, ради
услклађивања послова безбедности саобраћаја из
делокруга једнице локалне самоуправе сходно
одредбама члана 8 став 2 Закона о безбедности
саобраћаја.
Одлуком о образовању комисије за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима
општине Косјерић прецизно су дефинисани задаци
Комисије.

Имајући у виду одредбе Закона о безбедности
саобраћаја и члана 2 Одлуке о образовању комисије
за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима општине Косјерић (Службени
лист
општине Косјерић број 2/10) број 434-2/10-02 од
25.јануара 2010 године одлучено је као у
диспозитиву.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а
објавиће се у «Службном листу општине Косјерић»
Општинско веће општине Косјерић
БРОЈ : 347-10/10-02, дана 3. марта 2010.године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Драган Вујадиновић

На основу члана 57. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', бр. 9/08),
доносим следећу:

ОДЛУКУ

1.
Запосленима у Општинској управи, у
Јавним предузећима и Установама које се
финансирају из Буџета општине не припада накнада
за рад у аd hoc комисијама, комисијама које формира
Општинско веће, председник општине и начелник
управе, као и комисијама које формирају друге
установе и предузећа на терет Буџета.
2.
За ангажовање у комисијама после
радног времена и нерадним данима, запосленима из
става 1. ове Одлуке, њихов предпостављени може
да изврши прерасподелу радног времена, повећа
зараду преко позитивног варијабилног додатка, као и
да их предложи старешини органа за ''нај радника''
месеца.
3.
Општина финансира једино стална
радна тела Скупштине општине, сходно члану 12.
Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, постављених и именованих лица у
Скупштини општине, запослених у општинској управи
и накнадама и другим примањима одборника.
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4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, и објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''.

9. март 2010. године

На основу члана 9. члана 31., 32. и члана
116. став 6.Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању
социјалне
сигурности
грађана
(Службени гласник РС'', број36/91, 33/93, 67/93,
46/94, 52/96,29/01,84/04 и 115/05), члана 4.
Правилника о нормативима и стандардима за
обављање послова Службе помоћи у кући и члана
34. Статута Центра за социјални рад Косјерић,
Управни одбор Центра, на седници одржаној дана
18.01.2010. године, доноси:

Број: 121 – 5/10-03
У Косјерићу, 19. фебруара 2010. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Мр. Драган Вујадиновић

Р ЕШ Е Њ Е
О утврђивању цене часа услуге помоћи у кући и
висини учешћа корисника и сродника у цени услуге.
Члан 1.
Утврђује се економска цена часа услуге
помоћи у кући у износу од 425,00 динара.
Члан 2.
Цена часа услуге помоћи у кући из члана 1.
овог Решења примењиваће се од 01.02.2010. године.
Члан 3.

На основу члана 28. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС», бр. 25-00, 2/02, 107/05 и
108/05),
члана
23.
Закона
о
комуналним
делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 42/98/,
на основу члана 17. Статута општине Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић», бр. 9/08),
председник Општине Косјерић, је дана 9. фебруара
2010. године, донео је следеће

Учешће корисника и њихових сродника
обавезних на издржавање утврђује се решењем
Центра за социјални рад Косјерић у зависности од
прихода породице, а на основу следеће регресне
скале:

РЕШЕЊЕ

Цензусне Приход по члану
групе
породице у
односу на ниво
социјалне
сигурности за
јануар 2010.
године
I
До 5.402,00
II
До 10.804,00
III
До 16.206,00
IV
До 21.608,00
V
До 27.010,00
VI
Преко 32.412,00

1. Даје се сагласност ПО «Ласта» Ваљево, на
цене превоза путника у приградском саобраћај на
подручју општине Косјерић према следећој тарифи:
Дужина
релације у
(км)
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

Цене у
динарима
45,00
70,00
97,00
127,00
133,00
156,00
163,00
175,00

Проценат
учешћа
корисника у
односу на
економску
цену

Цена
часа
услуге

0%
0%
5%
10%
15%
20%

0,00
0,00
22,00
43,00
65,00
87,00

Члан 4.
На ово решење даје сагласност Општинско
веће општине Косјерић.
Решење ступа на снагу даном добијања
сагласности.

2. Цене овог решења примењиваће се од
15. 2. 2010. године.
3. Решење објавити у «Службеном листу
општине Косјерић».

Члан 5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Косјерић''.

Број 344-2/10-03
У Косјерићу, 9. фебруар 2010. године

УПРАВНИ ОДБОР,
Центра за социјални рад Косјерић
Председник Управног одбора,
Божидар Нешковић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Мр Драган Вујадиновић
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9. март 2010. године
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9. март 2010. године

Садржај

страна

Решење о именовању чланова Комисије за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима општине Косјерић ..............................................................
Одлука о надокнади за рад у аd hoc комисијама, комисијама које формира
Општинско веће, председник општине и начелник управе, као и комисијама које
формирају друге установе и предузећа на терет Буџета ........................................
Решење о сагласности ПО «Ласта» Ваљево, на цене превоза путника у
приградском саобраћај на подручју општине Косјерић ............................................
Решење утврђивања цене часа услуге помоћи у кући ............................................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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