На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( «Службени
гласник РС»,број 129/07), члана 47 и 63 Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС, број 54/09...) и члана 36. Статута општине Косјерић («Општински лист
општине Косјерић », број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
5. марта 2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2018. годину («Службени лист
општине Косјерић», број 19/17), врше се измене и допуне и то:
ПРИХОДИ
Иза позиције 733152 отвара се нова позиција 733154 текући наменски
трансвери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина са
износом од 18.522.000,00 динара,
- На позицији 741511 накнада за коришћење минералних сировина износ
од 9.000.000,00 динара замењује се износом од 10.720.000,00 динара,
Укупни приходи у износу од 355.659.000,00 динара замењују се износом
од 375.901.000,00 динара, a укупни сопствени приходи у износу од
13.576.000,00 динара замењују се износом од 10.354.000,00 динара.

-

-

-

-

-

РАСХОДИ
На позицији 51. машине и опрема код општинске управе Косјерић износ
од 800.000,00 динара замењује се износом од 1.500.000,00 динара,
На позицији 65. текуће поправке и одржавање код развоја спорта и
омладине
износ од 570.000,00 динара замењује се износом од
12.070.000,00 динара,
На позицији 58. услуге по уговору код социјалне и дечје заштите износ
од 2.500.000,00 динара замењује се износом од 4.800.000,00 динара,и у
оквиру те позиције помоћ у кући износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 2.500.000,00 динара и лични пратиоци деце износ од
1.500.000,00 динара замењује се износом од 2.300.000,00 динара,
На позицији 129. Услуге по уговору код туристичке манифестације
чобански дани износ од 500.000,00 динара замењује се износом од
2.000.000,00 динара,
На позицији 163. плате, додаци и накнаде запослених код Дечјег вртића
Косјерић износ од 17.450.000,00 динара замењује се износом од
20.120.000,00 динара и код сопствених расхода износ од 2.970.000,00
динара замењује се износом од 300.000,00 динара,
На позицији 164. социјални доприноси на терет послодавца код Дечјег
вртића Косјерић износ од 3.124.000,00 динара замењује се износом од
3.606.000,00 динара и код сопствених расхода износ од 532.000,00 динара
замењује се износом од 50.000,00 динара,

- На позицији 175. остале донације и трансфери код Дечјег вртића Косјерић
износ од 2.400.000,00 динара замењује се износом од 2.470.000,00 динара
и код сопствених расхода износ од 100.000,00 динара замењује се износом
од 30.000,00 динара,
- На позицији 178. машине и опрема код Дечјег вртића Косјерић износ од
480.000,00 динара замењује се износом од 950.000,00 динара,
- На позицији 179. текући трансфери осталим нивоима власти износ од
29.935.000,00 динара замењује се износом од 30.395.000,00 динара и то
код Основне школе Косјерић врше се измене код услуга по уговору износ
од 865.000,00 замењују се износом од 1.225.000,00 динара; и код Основне
школе Варда код услуга по уговору износ од 255.000,00 динара замењује
се износом од 345.000,00 динара .
- На позицији 180. текући трансфери осталим нивоима власти износ од
7.000.000,00 динара замењује се износом од 7.090.000,00 динара и то код
Техничке школе Косјерић врше се измене код услуга по уговору износ од
567.000,00 динара замењује се износом од 657.000,00 динара.
Укупни расходи у износу од 355.659.000,00 динара, замењују се
износом од 375.901.000,00 динара, a укупни сопствени расходи у износу од
13.576.000,00 динара замењују се износом од 10.354.000,00 динара.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Косјерић, а примењиваће се од 01. јануара 2018.године.
Број : 400-19/18-01
У Косјерићу, 5. марта 2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Ликић

На основу члана 72 и 73 Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014 и 101/16), члана 36 и чланова од 93. до 98. Статута општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић “, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници
од 05.03.2018. године, донела је:

О Д Л У К У
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Ради задовољавања потреба и интереса становништва једног дела територије општине
Косјерић, оснивају се месне заједнице.
Члан 2.
Овом одлуком се утврђује начин оснивања и укидања подручја за које се образују,
послови које обављају, начин финансирања месних заједница, органи месних заједница и
друга питања која су битна за њихов рад.

II.

ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 3.
Подручја месних заједница у општини Косјерић:
Месна заједница

Катастарска општина

1.

Град Косјерић

Варош Косјерић
Део КО Шеврљуге

2.

Село Косјерић

КО Село Косјерић

3.

Галовићи

4.

Сеча Река

5.

Варда

6.

Годечево

КО Годечево1 и део КО Годечево 2

7.

Маковиште

КО Маковиште 1, део КО Маковиште 2

8.

Годљево

КО Годљево, КО Парамун

9.

Радановци

КО Радановци

КО Галовићи, КО Дубница и део КО Село
Косјерић (Гајеви)
КО Сеча Река, КО Доња Полошница, Ко
Цикоте
Део КО Годечево 2, део КО Маковиште 2, КО
Руда Буква, КО Горња Полошница

10.

Брајковићи

КО Брајковићи

11.

Горда Ражана

КО Стојићи, КО Мрчићи, КО Дреновци

12.

Доња Ражана

КО Росићи, КО Скакавци, КО Мионица

13.

Субјел

КО Субјел, део КО Шеврљуге

14.

Мушићи

КО Мушићи

15.

Тубићи

КО Бјелоперица, КО Тубићи

Члан 4.
Грађани учествују у вршењу послова месне заједнице у складу са Законом, Статутом
општине и овом Одлуком а на начин утврђен Статутом Месне заједнице.
Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених
Статутом општине Косјерић, овом одлуком и актом месне заједнице. Месна заједница се
може оснивати за два или више села.
Месна заједница има печат округлог облика са текстом исписаним ћирилицом
„Република Србија - Општина Косјерић - Месна заједница (назив)- грб Републике Србије“.
Члан 6.
Грађанин месне заједнице је лице које има пребивалиште на територији месне
заједнице.
Члан 7.
Актом месне заједнице у складу са Статутом општине и овом одлуком утврђују се
послови које врши месна заједница, органи и поступак избора органа месне заједнице,
организација и рад њених органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне
заједнице.

III.

НАЧИН ОСНИВАЊА И УКИДАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 8.

Оснивање нових месних заједница ван подручја утврђених у члану 3. ове Одлуке,
спајање постојећих и укидање месних заједница врши се на основу мишљења грађана са
подручја на које се промена односи.
Члан 9.
Иницијативу за утврђивање подручја месне заједнице из претходног члана може
покренути најмање 10 % грађана са бирачким правом са тог подручја и најмање трећина
одборника Скупштине општине. Иницијатива се подноси Скупштини општине.
Када оцени основаност поднете иницијативе, Скупштина својом одлуком прихвата
инцијативу и расписује изјашњавање грађана на подручју за које се промене односе.

Изјашњавање грађана врши се путем референдума, након чега Скупштина доноси одлуку у
складу са израженом вољом грађана, у року од 60 дана од дана изјашњавања грађана.
Члан 10.
Скупштина општине утврђује својом Одлуком подручје за које се оснивају месне
заједнице.
IV . ДЕЛОКРУГ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 11.
У месној заједници грађани сами утврђују потребе и интересе који су од значаја за
локално становништво на свом подручју и сами утврђују које су то заједничке потребе и
интереси локалног становништва које живи на подручју те месне заједнице.
Члан 12.
У месној заједници се обављају нарочито следећи послови:
уређење насеља (инфраструктурни објекти);
учешће у изградњи путева и комуналних објеката у сарадњи са општинским
службама и јавним предузећима;
- изградња и одржавање некатегорисаних путева и улица;
- старање о заштити од елементарних непогода и организовање отклањања и
ублажавања последица од елементарних непогода;
- задовољење других потреба грађана у различитим областима;
- стара се о реализацији самодоприноса и уводи нове;
- и други послови одређени Статутом;
Одлуком Скупштине општине, може се појединим месним заједницама поверити вршење
одређених послова из надлежности општине уз обезбеђење за то потребних средстава. За
обављање одређених послова из надлежности општинске управе, може се организовати рад
општинске управе у месним заједницама. Послове из претходног става одређује председник
општине на предлог начелника општинске управе.
Делокруг рада месне заједнице уређује се актом месне заједнице у складу са законом и
одлуком.
-

V. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
Месна заједница има :


Одбор месне заједнице.

Одбор месне заједнице има 7 ( седам), а највише 13 ( тринаест) чланова. Одбор месне
заједнице представља и заступа председник Одбора. Председника Одбора бира и разрешава
одбор месне заједнице, већином од укупног броја чланова одбора.
Послове секретара врши одређено лице запослено у Општинској управи.

Члан 14.
Организација рада у месној заједници и избор органа месне заједнице, уређују се
актом месне заједнице. Акт месне заједнице усваја Одбор месне заједнице.
Чланови Одбора месне заједнице бирају се тајним гласањем, на збору грађана
већином гласова присутних грађана ако збору присуствује најмање 30 грађана у месним
заједницама до 500 бирача и најмање 50 грађана у месним заједницама са више од 500
бирача, изузев месне заједнице град Косјерић, где је потребно присуство најмање 100
грађана.
Члан 15.
Изборе за чланове одбора месне заједнице расписује председник Скупштине,
најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива Одбора.
Председник Скупштине расписује изборе у месној заједници и у случају да је Одбору
истекао мандат.
Одлуком о расписивању избора у месној заједници одређује се време одржавања
извора.
СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

VI.

Члан 16.
Средства за рад месне заједнице су:
-

средства утврђена одлуком о буџету;
средства обезбеђена самодоприносом;
средства од накнаде за услуге које врши месна заједница;
средства добијена од донација, поклона и друго.

Финансијски план месне заједнице доноси Одбор месне заједнице у складу са
програмима и плановима рада, на који сагласност даје Општинско веће општине
Косјерић.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Месне заједнице општине Косјерић, дужне су да у року од шездесет дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донесу акт у складу са овом Одлуком. Усвајање акта
месне заједнице по ступању на снагу ове Одлуке врши постојећи орган месне заједнице
или лице које он овласти. До доношења измена и допуна Статута члан 98, сагласност на
финансијски план месне заједнице даје председник Општине.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о месним заједница број 02024/09-03 ( Службени лист општине Косјерић“, бр. 18/09 ).

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Косјерић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 020-3/2018
Председник Скупштине,
Иван Ликић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др.закон и 101-2016др.закон) делу Месна самоуправа члан 72- члана 77, регулише статус месних заједница.
Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне
заједнице. Месна заједница може се оснивати и за два или више села. Општина Косјерић има
укупно 15 месних заједница.
Скупштина општине Косјерић на основу Закона о локалној самоуправи и Статута одлучује о
образовању, подручју за које се образује и укидању месних заједница. Актима месне
заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у складу са статутом општине, утврђују
се послови које врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин
одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне
самоуправе. Месна заједница, има својство правног лица у оквиру права и дужности
утврђених статутом и одлуком о оснивању.
Усвајањем ове Одлуке врши се усклађивање аката са изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016).
Месне заједнице у општини Косјерић, дужне су да у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, усвоје акта месне заједнице а након расписаних избора, одрже зборове
грађана и изаберу органе месне заједнице.
Савет за месне заједнице, на седници одржаној дана 22.02.2018.г разматрао је предлог
Одлуке о месним заједницама на подручју општине Косјерић и предложе Скупштини да
исту усвоји.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Косјерић.

САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈДНИЦА

На основу члана 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“,
број 9/08) и Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“, број 3/14) Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан1.
Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске награде општине Косјерић.
Члан 2.
Награде у виду Плакете додељују се:
1. ПРЕДУЗЕЋУ ''КЕПО'' Д.О.О., из Косјерића,
2. ЈАДРАНКИ ЈЕВТОВИЋ, приватној предузетници, из Косјерића.
Члан 3.
Награде у виду Повеље додељују се:
1.ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ, из Косјерића ,
2. УДРУЖЕЊУ ''ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ КОСЈЕРИЋ'' из Косјерића.
Члан 4
Новчани износ за награде у виду Повеље одредило је Општинско веће општине
Косјерић.
Члан 5.
Награда ће бити уручена на свечаној седници Скупштине општине Косјерић.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном
листу општине Косјерић''.
Број 17 – 1/18
У Косјерићу, марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. ПРЕДУЗЕЋЕ ''КЕПО'' Д.О.О., из Косјерића, - Предузеће ''КЕПО'' Д.О.О.
основано је 1982. године, прво као Занатска радња чија је основна делатност била
пројектовање и монтажа централног грејања.Након десет година искуства и
сталним усавршавањем занатска радња прераста у Предузеће за производњу
бакарних и месинганих цевних прикључака-фитинга. Запошљава 15 радника и
било је једино предузеће са таквим производним програмом на простору бивше
Југославије, а све до данас је једина фабрика која производи бакарни фитинг у
земљама бивше Југослвије.Од 2004. године предузеће се налази на новој локацији
у индустријској зони са производном халом од 2500 метара квадратних. Бољи
услови рада, проширењем производне делатности, продуктивности и квалитета ,
довели су да Предузеће ''КЕПО'' Д.О.О.своје производе пласира и у земље
Европске заједнице, одн. у Аустрију. Поред производње бакарних фитинга, од
2007. године Предузеће ''КЕПО'' Д.О.О. почиње са производњом опреме за
производњу бакарних фитинга и исти извози у Ванкувер- Канаду. Упоредо са
производњом опреме- машина за производњу бакарног фининга почиње и
производњу Inoх димњака, система за санацију дотрајалих димњака и димоводних
цеви за пећи на пелет.У 2009. години предузеће заокружује један сегмент
централног грејања , производњом котлова на пелет, у прво време само за
тржиште Италије, а након три године котлови на пелет ''КЕПО'' презентују се на
домаћем тржишту са огромним успехом.Производња је базирана на компактним
котловима до 35 киловата снаге, одличних карактеристика, употребом
квалитетних материјала иновативних техничких решења и квалитетном завршном
обрадом.Котлови на пелет Предузећа ''КЕПО'' Д.О.О. поседују Европски стандард
ЕН 303-52 2014 класе 5.Висок квалитет и стандард учинио је да котлови на пелет
Предузећа ''КЕПО''Д.О.О., осим што се производе за тржиште Србије са Косовом,
лако дођу и до тржишта Румуније,Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније.Приходи Предузећа ''КЕПО'' Д.О.О.у последње три године увећани су
за десет пута.Тренд раста остварује запошљавањем 120 радника са тенденцијом
ширења у овој години.
Поред тога што остварује
изванредне резултате у пословању предузећа,
Предузеће ''КЕПО'' Д.О.О. је и друштвено одговорно предузеће, и као такво је увек
помагало развој наше средине а и шире, у свим областима друштвено-економског
живота:
од
културног,
спортског,
инфраструктурног
па
до
хуманитарног.Набројаћемо само неке од многобројних, и то само најзначајније:
 КУД ''Максим Марковић''-посебно у побољшању услова за рад увођењем
парног грејања у просторије Хана;
 Спонзор је комуналних активности у појединим месним заједницама;
 Донатор је Дома здравља у Косјерићу;
 Цркве у Косјерићу;
 Удружења за церебалну парализу у Косјерићу-клима уређај;
 Основна школа на Варди- радијатори и материјал за грејање;
 Основна школа ''Мито Игумановић'', у Косјерићу –грађевински материјал;
 K-TWON – новчана средства;
 Туристичка организација Косјерић-новчана средства;



Општа болница Ужице:
- Одељење Ургентне медицине- два инхалатора и столице за чекаоницу;
- Одељење Хирургије-три инструментал стола за операционе сале, клима
уређаје и вентилаторе;
- Одељење Гастрологије- апарат за скидање полипа са дебелог црева;
 ФК ''Јединство'' из Каленића-новчана средства;
 Стрељачки клуб ''Око соколово''-новчана средства;
 Омладински џудо клуб ''Београд''- котао на пелет и прохромски
димњак;
 Реновирање сале за конференције на првом спрату Народне
библиотеке у Косјерићу, и многе друге.
Целокупна дугогодишња активност у области привреде као и изузетан допринос у
развоју општине Косјерић, Предузеће ''КЕПО''Д.О.О.
заслужује добијање
општинске награде.
ПРЕДЛАГАЧ:Општински одбор СПС Косјерић
2. ЈАДРАНКА ЈЕВТОВИЋ,приватна предузетница , из Косјерића, власник и
директор је Привредног друштва Пекаре ''Артос'''доо , Косјерић.За свој рад и
ангажовање лично, као и Пекара ''Артос'' добила је више престижних друштвених
награда и признања .Својим хуманитарним радом реализује различите пројекте,
првенствено усмерене на помоћ социјално најугроженијим категоријама
становништва са територије наше општине, а и шире.Између осталих издваја се
донација Основној школи ''Мито Игумановић'', спортским клубовима и
удружењима, донација Дому здравља, новчане и робне помоћи болесним и
социјално угроженим категоријама становништва.Због свог рада и ангажовања у
афирмацији општине Косјерић госпођа Јадранка заслужује добијање Општинске
награде.
ПРЕДЛАГАЧ:СЗТР ''Филип''', адвокат Ђорђевић Милун,СУТЗАР ''Аполон'',
Ловачко удружење Косјерић
3. ВАТРОГАСНО – СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА , из Косјерића, годинама у
назад више него професионално и савесно обавља послове за које је
оспособљена.То се посебно односи на гашење пожара који су задњих година све
учесталији.Посебно добру сарадњу имала је са ЈП ''Србијашуме''.Пример за то је
гашење пожара у Ражани, на Козомору који је захваљујући Ватрогасноспасилачкој јединици угашен и спречена је несагледива штета У опасности су
биле шуме али и села која гравитирају ка Козомору.Због исказане изузетне
пожртвованости сматрамо да заслужују општинску награду.
ПРЕДЛАГАЧ:ЈП ''Србијашуме'', Косјерић
4. УДРУЖЕЊЕ ''ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ КОСЈЕРИЋ'' из Косјерића, је основала
група грађана, еко ентузијаста, са циљем активне борбе против све већег загађења
животне средине у Косјерићу.Организовањем трибина, састанака и других јавних
скупова успели су да анимирају велики број грађана општине Косјерић да се
укључе у борбу за бољу и здравију животну средину.У нади да ће успети да
истрају у борби за здрав ваздух, воду и земљу, добијањем општинске награде да ће
им се јавна подршка за све што су урадили и што ће тек урадити у области
заштите животне средине.
ПРЕДЛАГАЧ: Група грађана из Косјерића

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. Образује се Комисија са задатком да утврди предлог назива улица и тргова које
немају назив у граду Косјерић, као и предлог преименовања старих назива улица за
које према поднетим иницијативама и предлозима и на основу испитивања јавног
мнења утврди да постоји потреба за изменом.
2. У Комисију се именују:
1) Данило Јовић, председник, из Косјерића,
2) Милица Лазовић, члан, из Скакаваца,
3) Ивана Јанковић, члан, из Косјерића,
4) Драган Вујић, члан, из Брајковића,
5) Милуника Марић, члан, из Косјерића.
3.Комисија ће коначан предлог утврдити на основу:
а) Већ поднетих иницијатива и предлога.
б) Иницијатива и предлога које ће уследити након анимиране шире јавности, на
начин за који Комисија утврди да је одговарајући.
в) На бази резултата добијених писменим анкетирањем станара улица за које се
предлаже измена назива.
4. Коначан предлог за назив улица и тргова треба да изражава опредељујућу вољу
већине грађана.
5. Комисија ће коначан предлог по овом решењу доставити најкасније у року од 60
дана од дана именовања.
6. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
општине Косјерић''.

у ''Службеном листу

Број 015- 1 /18
У Косјерићу,
2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
Чланом 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број
9/08) прописано је да Скупштина општине образије Комисију за утврђивање
предлога назива улица и тргова.
Комисија коначан предлог Решења о утврђивању предлога назива улица и тргова
утврдиће на основу:
а) Већ поднетих иницијатива и предлога.
б) Иницијатива и предлога које ће уследити након анимиране шире јавности, на
начин за који Комисија утврди да је одговарајући.
в) На бази резултата добијених писменим анкетирањем станара улица за које се
предлаже измена назива.
Коначан предлог за назив улица и тргова треба да изражава опредељујућу вољу
већине грађана.
Из тог разлога се предлаже Скупштини општине да усвоји Решење као у
диспозитиву.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Комисија за утврђивање предлога назива улица и тргова које
немају назив у граду Косјерић, као и предлог преименовања старих назива
улица за које према поднетим иницијативама и предлозима и на основу
испитивања јавног мнења утврди да постоји потреба за изменом , и то:
1.Радојко Челиковић, председник Комисије,
2.Миљко Митровић, члан,
3.Иван Јовановић, члан,
4.Бранко Остојић, члан,
5.Милуника Марић, члан.
2. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 015- 1 /18
У Косјерићу,
2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
Чланом 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број
9/08) прописано је да Скупштина општине образије Комисију за утврђивање
предлога назива улица и тргова.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 2. фебруара 2010. године
донела је Решење о именовању Комисије за утврђивање предлога назива улица и
тргова.
Из напред наведеног разлога решено је као у диспозитиву решења и предлаже се
Скупштини општине да истo усвоји.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
2018.
године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ

I
Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе, Косјерић, и то:
Испред локалне самоуправе:
1.Стојан Лазић, из Дубнице.
II
Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у'' Службеном листу општине
Косјерић''.
Број 022- 36 /17
У Косјерићу,

2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану 116. и члану 117. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члану 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08).
Стојан Лазић, именован Решењем број 022-36/17 поднео је оставку на место члана
Школског одбора Техничке школе, Косјерић, из личних разлога.
Из напред наведеног разлога решено је као у диспозитиву овог Решења... и предлаже
се Скупштини општине да предлог усвоји.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 2018.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ
I
Именује се члан Школског одбора Техничке школе, Косјерић, и то:
Испред локалне самоуправе:
1.Наташа Крсмановић, из села Косјерића,
II
Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у'' Службеном листу општине
Косјерић''.
Број 022-

35 /17

У Косјерићу, 7. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану 116. и члану 117. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члану 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08).
Досадашњи члан Школског одбора поднео је оставку из личних разлога, па је решено
је као у диспозитиву овог Решења... и предлаже се Скупштини општине да предлог усвоји.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

,

На основу члана 137. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', број 107/2005, 72/2009.-др. закон, 88/2010,57/2011, 119/2012,
45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 16. Одлуке о
оснивању Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић(''Службени лист
општине Косјерић'', број 19/13) Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР.
ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'', ИЗ КОСЈЕРИЋА
I

Именије се Управни одбор Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'' из
Косјерића, у следећем саставау:
1.Радул Милошевић,из Косјерића, испред оснивача,
2.Момчило Савић, из Косјерића, испред оснивача,
3.Даница Ђоковић, из Косјерића, испред оснивача,
4.Ика Остојић, из Косјерића, испред Дома здравља,
5.Драган Голочевац, из Косјерића, испред Дома здравља.
II
Управни одбор се именује на период од 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу
''Службеном листу општине Косјерић''.

осмог дана од дана објављивања у

Број 022- 3/18
У Косјерићу, 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење

На основу члана 137. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', број 107/2005, 72/2009.-др. закон, 88/2010,57/2011, 119/2012,
45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 16. Одлуке о
оснивању Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић(''Службени лист
општине Косјерић'', број 19/13) Скупштина општине Косјерић, разрешава и
именује Управни одбор Дома здравља.
По
упутству
Министарства
здравља
СОП-СТАНДАРДАНА
ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА у тачкама 12 и 13 прописано је:
12.Оснивач утврђује чланове Управног одбора и Надзорног одбора ван
установе и именује Управни одбор и надзорни одбор чији је мандат 4 године,
након чега разрешава привремени Управни и Надзорни одбор.
13.Именовани Управни одбор расписује конкурс за директора, врши
избор кандидата и доставља га оснивачу ради именовања.(конкурссерасписује
према условима утврђеним у Статуту.)
Управни одбор има 5 чланова од којих 3 члана су представници
оснивача, а два члана су представници здравствене установе.
Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву Решење и
предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог Решења..
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана
36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 21. Одлуке о оснивању Дома здравља
''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић(''Службени лист општине Косјерић'', број
19/13) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној , донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'' У ОСНИВАЊУ, ИЗ КОСЈЕРИЋА
I

Разрешава се Привремени Управни одбор Дома здравља ''Др. Димитрије
Питовић'' у оснивању, из Косјерића, именован Одлуком о оснивању Дома
здравља ''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић,на седници Скупштине општине
Косјерић 30.12.2013. године, и то:
1.Младенка Јонић, дипл. агроном, председник, испред оснивача,
2.Милен Ђуровић, правник, члан, испред оснивача,
3.Драгана Јовановић, терапеут, члан, испред оснивача,
4. др.Љиљана Косорић,спец.педијатрије, члан, испред Дома здравља,
5.Драган Голочевац, правник, члан, испред Дома здравља.
II
Ово решење ступа на снагу
''Службеном листу општине Косјерић''.

осмог дана од дана објављивања у

Број 022- 32/14
У Косјерићу, 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 21. Одлуке о оснивању Дома здравља
''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
19/13)
Скупштина општине Косјерић, разрешава и именује привремени
Управни одбор Дома здравља у оснивању.
Чланом 21. Одлуке о оснивању Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'',
Косјерић предвиђено је да се до именовања Управног одбора из члана 16. ове
Одлуке именује привремени Управни одбор Дома здравља у оснивању.
Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву Решења и
предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог Решења..
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 19. Одлуке о оснивању Дома здравља
''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић(''Службени лист општине Косјерић'', број
19/13) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 2018. године ,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'' У ОСНИВАЊУ, ИЗ КОСЈЕРИЋА

I
Разрешава се
Привремени
Надзорни одбор Дома здравља
''Др.Димитрије Питовић'' у оснивању, Косјерић, именован Одлуком о оснивању
Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић, на седници Скупштине
општине Косјерић 30.12.2013. године , и то:

1) Иван Спасојевић, дипл. економиста, председник, испред оснивача,
2) Владе Митровић, техничар, члан, испред оснивача,
3) Светлана Остојић, дипл. економиста, члан, испред Дома здравља Др.
Димитрије Питовић''.
II
Ово решење ступа на снагу
''Службеном листу општине Косјерић''.

осмог дана од дана објављивања у

Број 022- 32/14
У Косјерићу, 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 19. Одлуке о оснивању Дома здравља
''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
19/13) Скупштина општине Косјерић разрешава и именује Надзорни одбор
Дома здравља.
Чланом 22. Одлуке о оснивању Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'',
Косјерић предвиђено је да се до именовања Надзорног одбора из члана 19. ове
одлуке именује привремени Надзорни одбор Дома здравља у оснивању.
Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву Решење и
предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог Решења..

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 139. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', број 107/2005, 72/2009.-др. закон, 88/2010,57/2011, 119/2012,
45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 36. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 19. Одлуке о оснивању
Дома здравља ''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић(''Службени лист општине
Косјерић'', број 19/13) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
2018. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР.
ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'', ИЗ КОСЈЕРИЋА
I
Именује се Надзорни одбор Дома здравља ''Др.Димитрије Питовић'',
Косјерић , у следећем саставу:

1) Љиљана Матовић, из Косјерића, испред оснивача,
2) Весна Пјевић, из Косјерића, испред оснивача,
3) Светлана Остојић, из Косјерића, испред Дома здравља Др. Димитрије
Питовић''.
II
Надзорни одбор се именује на период од 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу
''Службеном листу општине Косјерић''.

осмог дана од дана објављивања у

Број 022- 3/18
У Косјерићу, 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 22. Одлуке о оснивању Дома здравља
''Др. Димитрије Питовић'', Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
19/13) Скупштина општине Косјерић разрешава и именује Надзорни одбор
Дома здравља.
По
упутству
Министарства
здравља
СОП-СТАНДАРДАНА
ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА у тачкама 12. прописано је:
12.Оснивач утврђује чланове Управног одбора и Надзорног одбора ван
установе и именује Управни одбор и надзорни одбор чији је мандат 4 године,
након чега разрешава привремени Управни и Надзорни одбор.
Надзорни одбор има 3 члана од којих су 2 члана представници оснивача
а 1 члан је представник Здравствене установе.
Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву Решење и
предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог Решења..

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08) и члана 3.Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине
Косјерић на седници одржаној
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Разрешава се заменик председника Комисије за планове Милан Мандић, из
Росића .
II
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 020 –2 /2018
У Косјерићу,
2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члану 3.Одлуке о сталним
радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број
10/08) којим је прописано да Скупштина општине Косјерић разрешава и именује
чланове радних тела Скупштине општине.
Подношењем оставке Милана Мандића, због запослења у Општинској управи
општине Косјерић, престаје му функција заменика председника Комисије за планове.
Из напред нагеденог разлога решено је као у диспозитиву Решења и предлаже се
Скупштини општине да усвоји предлог Решења.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08) и члана 3.Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине
Косјерић на седници одржаној
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Бира се за заменика председника Комисије за планове Милован Илић, из
Маковишта .
II
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 020 –2 /2018
У Косјерићу,
2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члану 3.Одлуке о сталним
радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број
10/08) којим је прописано да Скупштина општине Косјерић разрешава и именује
председнике, заменике председника и чланове радних тела Скупштине општине.
Подношењем оставке Милана Мандића, на место заменика председника
Комисије за планове, због запослења у Општинској управи општине Косјерић потребно
је изабрати новог заменика председника Комисије за планове.
Из напред нагеденог разлога решено је као у диспозитиву Решења и предлаже се
Скупштини општине да усвоји предлог Решења.
Усвајањем овог Решења оно постаје саставни део Решења о избору Комисије за
планове усвојеном 28. јула 2017. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

