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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 18. августа 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2020. ГОДИНУ
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:
ПРИХОДИ
На позицији 733154 текући наменски трансфери у
ужем смислу од Републике у корист нивоа општина износ од
5.500.000,00 динара замењује се износом од 6.672.000,00 динара,
Укупни приходи у износу од 484.032.250,00 динара замењују се износом од 485.204.250,00 динара.
РАСХОДИ
На позицији 1. плате, додаци и накнаде запослених код Скупштине општине Косјерић износ од 2.700.000,00 динара замењују се износом од 3.130.000,00 динара.
На позицији 2. социјални доприноси на терет послодавца код Скупштине општине Косјерић износ од 465.000,00
динара замењују се износом од 525.000,00 динара.
На позицији 35. плате, додаци и накнаде запослених код Општинске управе Косјерић износ од 34.260.000,00
динара замењују се износом од 33.830.000,00 динара,
На позицији 36. социјални доприноси на терет
послодавца код Општинске управе
Косјерић износ од
5.929.000,00 динара замењују се износом од 5.869.000,00 динара,
На позицији 49. новчане казне и пенали по решењима судова износ од 14.642.000,00 динара замењује се износом од 11.482.000,00 динара,
На позицији 50. накнада штете за повреде или
штете настале услед елементарних непогода износ од
2.000.000,00 динара замењује се износом од 4.000.000,00 динара,
На позицији 56. отплата домаћих камата износ
од 2.250.000,00 динара замењује се износом од 3.030.000,00 динара,
На позицији 61. накнаде за социјалну заштиту из
буџета износ од 6.100.000,00 динара замењује се износом од
6.300.000,00 динара, и у оквиру те позиције општинске стипендије износ од 1.400.000,00 динара замењује се износом од
1.600.000,00 динара,

На позицији 62. услуге по уговору код социјалне
и дечје заштите износ од 7.900.000,00 динара замењује се износом од 9.072.000,00 динара, и у оквиру те позиције помоћ у кући износ од 3.000.000,00 динара замењује се износом од
3.572.000,00 динара и лични пратиоци деце износ од
4.000.000,00 динара замењује се износом од 4.600.000,00 динара,
На позицији 150. услуге по уговору код Народне
библиотеке Косјерић износ од 665.000,00 динара замењују се износом од 775.000,00 динара,
На позицији 151. специјализоване услуге код Народне библиотеке Косјерић износ од 460.000,00 динара замењују
се износом од 160.000,00 динара,
На позицији 152. текуће поправке и одржавање
код Народне библиотеке Косјерић износ од 885.000,00 динара
замењују се износом од 1.040.000,00 динара,
На позицији 159. нематеријална имовина код Народне библиотеке Косјерић износ од 150.000,00 динара замењују
се износом од 450.000,00 динара,
На позицији 175. стални трошкови код Дечјег вртића Косјерић износ од 4.784.000,00 динара замењује се износом од 5.294.000,00 динара,
На позицији 178. специјализоване услуге код
Дечјег вртића Косјерић износ од 290.000,00 динара замењује се
износом од 335.000,00 динара,
На позицији 185. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 34.135.500,00 динара замењује се износом од 33.494.500,00 динара зато што се укупни расходи код
Основне школе Мито Игумановић Косјерић уместо 25.487.000,00
динара замењују износом од 24.847.000,00 динара док код ОШ
Варда износ укупних расхода остаје непромењен. Код ОШ М.Игумановић Косјерић накнаде у натури износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 170.000,00 динара и код услуга по уговору износ од 1.910.000,00 замењују се износом од 1.370.000,00
динара, код текућих поправки и одржавања износ од
1.069.000,00 динара замењује се износом од 969.000,00 динара,
код радничке и ученичке награде износ од 650.000,00 динара замењује се износом од 580.000,00 динара; а код Основне школе
Варда код социјалних давања запосленима износ од 160.000,00
динара замењује се износом од 155.000,00 динара и код награде, бонуси и остали посебни расходи износ од 130.000,00 динара замењује се износом од 135.000,00 динара.
Укупни расходи у износу од 484.032.250,00 динара замењује се износом од 485.204.250,00 динара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу општине Косјерић''.
Број : 400-84/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Татјана Коковић, с.р.
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ском правобранилаштву; издаје уверења о исплати откупне цене
стана у целости; издаје оверене преписе решења о национализацији објеката и грађевинског земљишта; издаје оверене преписе
решења о одузетој имовини по основу аграрне реформе; издаје
оверене преписе решења поступајућег органа; води евиденције о
кретању предмета од подношења захтева до архивирања; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће
јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној
својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија имовине у јавној својини ЈЛС.
Стара се о заштити права пацијената у складу са законом; поступа по поднетим приговорима пацијената утврђујући све релевантне чињенице и околности; пружа потребне информације и
савете у вези са правима пацијената; сарађује са здравственим
установама на територији локалне самоуправе на примарном нивоу у поступању по приговорима пацијената; сарађује са Саветом за здравље; сачињава извештаје о раду на заштити права
пацијената; учествује у едукацијама; учествује у реализацији пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се локална самоуправа појављује као носилац или
партнер; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења
и Начелника Општинске управе.

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној
покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана
26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'' број 13/2016), члана 13. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 2/15), Општинско веће, на
предлог начелника Општинске управе општине Косјерић, дана
10.08.2020. године, усвојило је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
У Правилнику о систематизацији раднух места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Косјерић,
број 02-3/2019, од 24.10.2019. године, врши се следећа измена и
допуна:
Члана 21. тачка 3.6. мења се и сада гласи:
Имовинско - правни послови
Звање: Саветник

18. август 2020. године

Мерила за разврставање радног места:
1)умерено висок ниво сложености послова –најчешће прецизно одређени, али и сложени послови у којима се примењују
утврђене методе у рада, поступци или стручне технике;
2)умереновисок ниво самосталности у раду - самосталност
у раду ограничена је повременим надзором руководиоц и помоћи руководиоцса кад решавања сложених стручних проблема
захтева додатно знање и искуство;
3) умереновисок ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност за руковођење;
4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникацијена - контакти унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних информација;
5) компетентност – стечено високо образовање научне области научно-образовног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

број службеника 1

Опис послова: Води поступак и припрема решења о конверзији,
експропријацији, деекспропријацији, административном преносу
непокретности; води поступак утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта; води поступак и закључује споразуме о накнади
за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом;
води поступак откупа станова у својини општине; води поступак
прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини; води поступак враћања земљишта, изузимања земљишта које је одређено као јавно грађевинско; води поступка поништавања решења о
изузимању; припрема решење о утврђивању права коришћења;
прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу друге непокретности; поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању права коришћења грађевинског земљишта
ранијим сопственицима; утврђује престанак права коришћења земљишта; одлучује по приговорима странака; организује увиђај на
терену у сарадњи са службом за катастар непокретности; предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и
појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по службеној дужности неопходну документацију; води првостепени управни поступак; доставља управна акта
јавном правобраниоцу; припрема закључивање споразума о накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом општине за
отуђење и давање у закуп општинског земљишта; прикупља понуде, води записник на отварању понуда, подноси захтеве служби рачуноводства за обрачун откупне цене стана, обавештава
странке о висини откупне цене и роковима отплате, припрема
уговор и анекса уговора о откупу стана, оверава код нотара уговор и анекс уговора о откупу станова, доставља уговор општин-

Члан 2.
Иза тачке 3.6. додаје се тачка 3.6.1. која гласи:
Управни послови
Звање: сарадник

број службеника 1

Опис послова: Обавља послове из имовинско правне области.
Учествује у изради одлука, решења, уговора, споразума, уверења и других аката из напред наведених области. Контролише начин коришћења стамбеног простора којим располаже општина и
грађевинско стање станова и стамбених зграда у јавној својини
општине; сарађује са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институција2
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Члан 3.

ма; учествује у принудном исељењу и врши записничку примопредају стамбеног простора. Учествује у процени стања непокретности у јавној својини општине, учествује у припреми предлога годишњег плана инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини општине; праћење одобрених инвестиција учествује у припреми плана јавних инвестиција, израда
предмера и предрачуна радова. Обавља послове у вези спровођења поступака уписа права јавне својине општине у евиденцију
непокретности и правима на њима (попис и упис имовине). Води
евиденцију о непокретностима у јавној својини општине сходно
позитивним законским прописима, врши редовно ажурирање података о непокретностима и сл., за које се успоставља база података о имовини, у посебно креираном обрасцу, односно посебном
софтверу за евиденцију о имовини. Учествује у изради одлука,
решења, уговора, споразума, уверења и других аката из напред
наведених области. Обавља послове у вези спровођења поступка доделе пословног и другог простора у закуп и на коришћење
чији је корисник општина, односно који је у јавној својини општине, 80 закључивања уговора, вођења евиденције о издатом простору и закљученим уговорима, роковима коришћења пословног
простора, израђује извештаје о наплати закупнине и о томе тромесечно обавештава председника Општине и Општинско веће.
Прати спровођење одлуке о мањим монтажним објектима и др.
Обавља послове везане за закуп земљишта за постављање мањих монтажних објеката чији је општина корисник, закључивања
уговора, вођења евиденције о издатом земљишту и закљученим
уговорима, роковима коришћења, израђује извештаје о наплати
закупнине и о томе тромесечно обавештава Председника општине и Општинско веће. Прати и непосредно извршава законе и
друге прописе, као и општа и појединачна акта Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из имовинско правне области и врши друге стручне послове из ове области. припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће
јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној
својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија имовине у јавној својини ЈЛС. За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.
за разврставање радног места:
1)средњи ниво сложености послова –мање сложени послови
са ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или
стручние технике;
2)средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је повременим надзором руководиоца и његовим општим усмерењима и општим упутствима за решавање сложенијих методолошких и процедуталних питања;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што
може да укључи и одговорност за руковођење;
4)средњи ниво пословне комуникацијена – контакти углавном
унутар органа, а повремено и изван органа ако је потребно да се
прикупе или размене информације;
5) компетентност – стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука , у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Иза тачке 3.2. додаје се тачка 3.2.1. која гласи:
Комунални и грађевински инспектор
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис послова:
Доноси решења и налаже мере, одговоран је за њихово спровођење, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно
кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе. инспекцијски
надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака
грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење
општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и
топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа
ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и
других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима
и друге послове комуналне хигијене; старање се о извршењу донетих решења, подношење пријава Суду за прекршаје и предузима
мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина.
Врши инспекцијски надзор у оквиру делокруга утврђеног Законом
и подзаконским актима из грађевинске области, пружа стручну
помоћ и врши поверене послове у области инспекцијског надзора, даје стручна објашњења и мишљења, покреће поступак а
утврђивање привредног преступа, подноси захтев за покретање
прекршајног и кривичног поступка, доноси решења и закључке о
дозволи извршења у поступку инспекцијског надзора. 69 Обавља
инспекцијски надзор над применом закона, општинских одлука и
других прописа из грађевинске области који се односе на: објекте
у изградњи или изграђене, привредно друштво, односно, друго
правно лице или предузетника који гради објекат, лица које врши
стручни надзор, лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објекта. Врши контролу постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње баште и др.) у складу са
општинском одлуком. Присуствује и спроводи принудно извршење решења у складу са законом и другим прописима којима је регулисана наведена област. О сваком извршеном прегледу и радњама грађевински инспектор саставља записник, у складу са законом. Доноси решења из надлежности грађевинског инспектора
и обавља стручне послове спровођења административног извршења решења. Пружа помоћ у изради нормативних аката из своје области, израђује анализе, извештаје и упутства, као и друга
акта из наведене области. Доноси обавештења или закључак о
дозволи извршења са уписаним временом извршења и тачним
називом извршиоца решења. Сачињава програм уклањања објеката, прати извршење програма и одговара за његово извршење.
Ако извршеник сам не спроведе извршење решења о уклањању
објекта, односно његовог дела, спроводи извршење решења преко привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, у складу са законом, на терет извршеника; утврђује трошкове извршења решења који падају на терет буџета, спроводи
поступак наплате трошкова од извршеника. Захтева пружање полицијске помоћи ради омогућавања спровођења решења о укла3
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њању објекта, односно његовог дела. По извршеном уклањању
објекта, односно његовог дела сачињава записник о уклањању
објекта, односно његовог дела, који се доставља и органу надлежном за послове катастра непокретности. За свој рад одговара
руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Комисије за заштиту и унапређење
животне средине

Мерила за разврставање радног места:
1)средњи ниво сложености послова –прецизно одређени,
али сложени послови у којима се применом утврђених метода у
рада, поступка или стручних техника пружа стручна подршка
службеницима који раде послове у вишим звањима;
2)средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду
ограничена је редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих методолошких и процедуралних питања;
3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, што
не укључује одговорност за руковођење;
4)средњи ниво повремене пословне комуникације на - контакти унутар и изван органа, чија је сврха прикупљање или размена битних информација;
5 ) компететност -стечено високо образовање научне области
грађевинских наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца.

I
Разрешава се члан Комисије за заштиту и унапређење
човекове околине Ивана Муњић, из Брајковића,
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-10/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута општине
Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр. 3/2019), члана
2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 10/2008)),
и члана 63. Пословника Скупштине општине Косјерић („ Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је

Члан 4.
У осталом делу Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Косјерић остаје неизмењен.
Члан 5.
Ова измена и допуна правилника ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе
општине Косјерић.

РЕШЕЊЕ
о избору члана Комисије за заштиту и унапређење животне
средине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 02-3/20, дана 10.08.2020. године

I
Бира се за члана Комисије за заштиту и унапређење
животне средине Милан Благојевић, из Косјерића.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Жарко Ђокић, с.р.

II
Мандат новоизабраног члана Комисије за заштиту и
унапређење животне средине траје до истека мандата чланова
Комисије.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
бр. 10/2008)), и члана 67. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Косјерић („ Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-11/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у „Службеном листу општине Косјерић“.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић“, бр.
19/2017), и члана 67. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 18. августа 2020. године, донела је

Број: 020-7/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА KOMИСИЈЕ ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
Разрешавају се у председник и чланови Комисије за
буџет и финансије , и то:
Татјана Коковић, из Косјерића, председник Комисије,
Радул Милошевић, члан,
Марко Драшковић, члан.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у „Службеном листу општине Косјерић“.

На основу члана 32 став 1 тачка 11 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014,-др.
закон, 101/2016-др закон и 47/2018) члана 40. став 1 тачка 15
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић,
број 3/19), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18.
августа 2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 020-6/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I
Снежани Ранковић Максимовић, дипл. правнику из Косјерића, престаје функција секретара Скупштине општине Косјерић, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење решења о престанку функције секретара Скупштине општине Косјерић, садржан је у одредбама члана 32. став 1 тачка 11 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014,-др. закон,
101/2016-др закон и 47/2018), који гласи Скупштина општине поставља и разрешава секретара скупштине.
Снежана Ранковић Максимовић из Косјерића, секретар
Скупштине општине Косјерић поднела је, дана 27.07.2020. године, оставку на место секретара Скупштине општине Косјерић.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18.
августа 2020. године констатовала је престанак функције секретара Скупштине општине Косјерић, због поднете оставке.
Предлог решења о престанку функције секретара Скупштине општине разматрала је Административно мандатно имунитетска комисија на седници одржаној 10. 08. 2020. г.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић“, бр.
19/2017), и члана 63. Пословника Скупштине општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 18. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА KOMИСИЈЕ ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
У Комисију за буџет и финансије бира се:
- за председника: Милица Јововић, из Ражане,
- за чланове:
1. Александар Перишић, из Косјерића,
2. Јелена Зекановић, из Косјерића.

Број: 020–18/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

II
Мандат новоизабраног председника и чланова Комисије за буџет и финансије траје до истека мандата чланова Комисије.
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18. август 2020. године

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. августа
2020. године, донела је

На основу члана 32. став 1 тачка 11 и члана 40 Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/2014,-др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018), члана 40. став
1 тачка 15 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић, број 3/19) и члана 35 Пословника Скупштина општине
Косјерић, Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18.
августа 2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Савета за културу
I
Разрешава се члан Савета за културу Ивана Муњић, из
Брајковића.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ
I
Поставља се за секретара Скупштине општине Косјерић, Данило Пантић дипл. правник из Горње Полошнице-општина Косјерић, од дана постављања 18. августа 2020. године, на сталном
раду у Општини Косјерић са 50% радног времена.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-12/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење решења о постављању секретара Скупштине општине Косјерић садржан је у одредбама
члана 32. став 1 тачка 11 Закона о локалној самоуправи, који
гласи Скупштина општине поставља и разрешава секретара
скупштине (''Службени гласник РС'', број 129/07...) и члана 40.
став 1 тачка 15 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19).
Секретар скупштине се поставља на предлог председника Скупштине од 18. 08. 2020. г.
Предлог решења о постављању секретара Скупштине
општине разматрала је Административно мандатно имунитетска
комисија на седници одржаној 10. 08. 2020.г.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
бр. 10/2008)), и члана 63. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019) Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Савета за културу

Број 020 –19/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I
Бира се за члана Савета за културу Миланка Ковачевић, из Косјерића.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

II
Мандат новоизабраног члана Савета за културу траје
до истека мандата чланова Савета.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-13/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
бр. 10/2008)), и члана 67. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019)

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
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18. август 2020. године

На основу члана 116. став 9. тачка 2. 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 18. августа 2020. године, донела је

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
бр. 10/2008)), и члана 67. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Косјерић („ Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019)
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 18. августа
2020. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Савета за спорт и омладину
‐

I
Разрешава се председник Савета за спорт и омладину
Иван Ликић, из Косјерића.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

I
Разрешава се члан Школског одбора Основне школе
''Јордан Ђукановић'', Варда, и то:
Испред локалне самоуправе:
Драган Грујић, из Годечева.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-21/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-14/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр.
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
бр. 10/2008)), и члана 63. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2019) Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је

На основу члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број
88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на
седници одржаној 18. августа 2020. године донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника Савета за спорт и омладину
I
Бира се за председника Савета за спорт и омладину
Андрија Цветковић, из Годечева.

‐

II
Мандат новоизабраног председника Савета за спорт и
омладину траје до истека мандата чланова Савета.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'', ВАРДА
I
У Школски одбор Основне школе ''Јордан Ђукановић'',
Варда, именује се:
Испред локалне самоуправе :
Александра Благојевић, Варда
II
Мандат новоизабраног члана Школског одбора Основне школе ''Јордан Ђукановић'', Варда траје до истека мандата
Школског одбора .
III

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 020-15/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. године

Број 022- 22/2020
У Косјерићу, 18. августа 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић,с.р.
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На основу члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016 и 47/2018) Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној дана, 18. августа 2020. године донела је следећу
ОДЛУКУ
1.
Решењем број 020-5/2020 од 7. јула 2020. године Татјана Коковић је изабрана за председника Скупштине општине Косјерић.
2.
Председник Скупштине општине Татјана Коковић је на
сталном раду у општини Косјерић од 1. августа 2020. године.
3.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у ’’Службеном листу општине Косјерић’’.
Број: 121-11/2020
У Косјерићу, дана 18. августа 2020. гoдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
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Трансвер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
ПССС''Ужице
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
30
(број)
У КОСЈЕРИЋУ, 18. августа 2020. године

18. август 2020. године

Интерни
ПССС

Потпис овлашћеног лица,
Славица Петровић, с.р.
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