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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

23. фебруар 2009. године

СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 22.
Средства за рад месних заједница су:
- средства која Скупштина општине пренесе месној заједници,
- средства која грађани обезбеђују самодоприносом,
- средства која за активност у месним заједницама издвајају заинтересована предузећа и други субјекти,
- средства од накнаде за услуге које врши месна заједница,
- поклони и др.
Члан 23.
Одбор месне заједнице доноси Финансијски план у коме се исказују приходи и расходи месне заједнице, на који Сагласност даје
председник општине.
Финансијски план се доноси за једну календарску годину.
Одбор месне заједнице усваја Завршни рачун по истеку календарске године.
Финансијски план и Завршни рачун доступни су грађанима месне заједнице и јавности.
Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Одбора месне заједнице.

БРОЈ 1/09, КОСЈЕРИЋ, 23. фебруар 2009. ГОДИНЕ

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 23. фебруара 2009. године, на основу члана 36 Статута општине Косјерић (Службени лист
општине Косјерић број 9/08) донела је:
ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Члан 24.
Поједине стручне послове организационе природе обавља председник, заменик и чланови Одбора месне заједнице.
Правно-стручне и поједине организационе послове, послове књиговодства за месне заједнице обављају органи Општинске управе.
Ближе послове који се обављају за месне заједнице од стране Општинске управе као и начин обављања тих послова уређује Савет за
месне заједнице.
Члан 25.
Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама поверити вршење одређених послова из изворног
делокруга општине.
Члан 26.
За извршење поверених послова Скупштина општине обезбеђује одређена средства месним заједницама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ

Члан 1
Овом Одлуком утврђују се право на родитељски додатак за свако рођено дете као и услови и начин остваривања овог права.
Члан 2
Родитељски додатак остварује мајка за своје рођено дете, под условом да има пребивалиште на територији Општине Косјерић.
Члан 3
У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке
детета, може остварити отац, уколико испуњава услове из члана 2. ове одлуке.
Члан 5
Родитељски додатак за прво и друго дете износи 10.000,00 динара а за свако наредно рођено дете исплаћиваће се износ од 20.000,00 динара .
Исплата ће се вршити једнократно почев од 01.јануара 2009. године.
Члан 6
Решавање о праву из чл. 2. ове одлуке, поверава се општинској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева.

Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању месних заједница за подручје општине Косјерић број:020-1/2002
(«Службени лист општине Косјерић» број:14/02) и Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Косјерић
број:020-1/2002 («Службени лист општине Косјерић» број:6/05).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».

Члан 8
Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
- Извода из матичне књиге рођених;
- Фотокопије личне карте.
- Изјаве мајке да непосредно брине о свом првом детету, а изузетно актом органа старатељства, по захтеву органа управе који води поступак;
- Фотокопије штедне књижице или текућег рачуна

Број: 020-11/08
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Члан 9
Када отац детета остварује право на родитељски додатак, поред доказа из члана 8. подноси исте доказе за себе и један од следећих доказа:
- Извод из матичне књиге умрлих за мајку;
- Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете;
- Решење да је мајка лишена родитељског права;
- Потврду надлежног здравственог органа о тешкој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне способности;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Борисав Митровић

Садржај

Члан 7
Захтев за остваривање права из чл. 2. ове одлуке, подноси се најкасније до навршене прве године живота детета, општинској управи у којој је
пребивалиште подносиоца захтева.

страна

Одлукуо праву на родитељски додатак

1

Решење о утврђивању престанка мандата одборника скупштине општине Kосјерић

1

Одлуку о оснивању месних заједница за подручје општине Kосјерић

2

Члан 10
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у Службеном листу Општине Косјерић.
Број : 56-64/08
Косјерић, 23. фебруар 2009 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Борисав Митровић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 47. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',број 129/07) и члана 32. тачка 20
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић Скупштина (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 23. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

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

I.УТВРЂУЈЕ СЕ да Ненаду Марковићу, из Косјерића, са изборне листе Нова Србија – Велимир Илић – ''Да заједно градимо Косјерић''
престаје мандат одборника у Скупштини општине Косјерић, коју је у његово име и на основу његовог овереног писаног овлашћења поднео
подносилац изборне листе – Нова Србија – Велимир Илић -''Да заједно градимо Косјерић''
II.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Образложење
На основу Закључка Комисије за административно, мандатна и имунитетска питања број 06 – 24/08 од 20. фебруара 2009. године у коме
се каже ''Комисија за административно, мандатна и имунитетска питања је оценила да је поступак подношења оставки законит и у складу са
чланом 46. и 47. Закона о локалним изборима, те предлаже Скупштини општине Косјерић да прихвати оставку Марковић Ненада'', председник
Скупштине општине је констатовао да је престао мандат одборнику у Скупштини општине Ненаду Марковићу, са листе Нова Србија – Велимир
Илић -''Да заједно градимо Косјерић'' .
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Окружном суду у Ужицу у року од 48 часова од дана доношења овог
решења.
03 Број 06 – 3/09
У Косјерићу 23. фебруар 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Борисав Митровић

На основу чланова 72. до 77. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07), члана 36 и чланова 93. до 98. Статута
општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 23. фебруара 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ради задовољавања потреба и интереса становништва једног дела територије општине Косјерић оснивају се месне заједнице.
Члан 2.
Овом Одлуком се уређује начин оснивања и укидања, подручја за која се оснивају,послови које обављају, органи и начин њиховог
избора, начин начин финансирања месних заједница и друга питања која су битна за њихов рад.
Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности, утврђених овом Одлуком и Статутом општине.
Члан 3.
Подручја за која се образују месне заједнице су:
Месна заједница:

Катастарска општина

1. Град Косјерић

Варош Косјерић
део КО Шеврљуге
КО Село Косјерић
КО Галовићи
КО Дубница и део
КО Село Косјерић (Гајеви)
КО Сеча Река
КО Доња Полошница
КО Цикоте
део КО Годечево
КО Маковиште 2
КО Руда Буква
КО Горња Полошница
КО Годечево
КО Маковиште
КО Годљево
КО Парамун
КО Радановци
КО Брајковићи
КО Стојићи
КО Мрчићи
КО Дреновци
КО Росићи
КО Скакавци
КО Мионица
КО Субјел
КО Шеврљуге
КО Мушићи
КО Бјелоперица
КО Тубићи

2. Село Косјерић
3. Галовићи
4. Сеча Река
5. Варда

6. Годечево
7. Маковиште
8. Годљево
9. Радановци
10.Брајковићи
11.Горња Ражана
12.Доња Ражана
13.Субјел
14.Мушићи
15.Тубићи

Постојеће Месне заједнице дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесу своје Статуте у складу са овом
Одлуком.
Члан 4.
Месну заједницу представља и заступа председник одбора месне заједнице.
Члан 5.
Грађани учествују у вршењу послова месне заједнице у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком а на начин утврђен
Статутом Месне заједнице.
Члан 6.
Месна заједница има печат округлог облика са текстом исписаним ћирилицом «Република Србија – Општина Косјерић – Месна заједница
(назив)- грб Републике Србије».
НАЧИН ОСНИВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 7.
Оснивање нових месних заједница ван подручја утврђеног чланом 3. ове Одлуке, спајање постојећих месних заједница, укидање месних
заједница и издвајање појединих делова насеља из састава једне и укључивање у састав друге месне заједнице врши се на основу мишљења
грађана са подручја на које се промене односе.
Члан 8.
Иницијативу за утврђивање подручја месне заједнице из претходног члана могу покренути:
- најмање 10% грађана са бирачким правом са тог подручја
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- збор грађана коме присуствује најмање 10% грађана са бирачким правом тог подручја.
- одбор месне заједнице,
- Скупштина општине
Када иницијативу покрећу грађани они то чине својим потписом.
Члан 9.
Скупштина општине утврђује својом Одлуком подручја за које се оснивају месне заједнице, по претходно прибављеном мишљењу
грађана са тог подручја.
Начин давања мишљења из претходног става уређује се Статутом месне заједнице.
Члан 10.
Када Скупштина општине донесе Одлуку о утврђивању подручја месне заједнице, грађани са тог подручја оснивају месну заједницу, на
начин предвиђен овом Одлуком.
ДЕЛОКРУГ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 11.
У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе од интереса за локално становништво које живи на подручју те месне
заједнице.
Члан 12.
У месној заједници се обављају нарочито следећи послови:
- изградња путева, улица, тргова, изградња електро мреже и других комуналних објеката потребних грађанима у тој месној заједници,
- заштита и унапређење животне средине,
- друштвена брига о својим грађанима различитих социјалних група а нарочито о деци и омладини и социјално угроженим категоријама
становништва,
- брига о стварању бољих услова и стандарда за све грађане у месној заједници,
- реализација и брига о правилном утрошку заведеног самодоприноса и припреми за завођење новог,
- брига о одржавању сеоских путева, улица и унапређења комуналне хигијене,
- одређени послови и задаци у спровођењу избора, пописа становништва, општинског референдума,
- давање одређених обавештења грађанима, пружање помоћи својим грађанима да лакше остваре своја права код надлежних органа,
- обавештавање надлежних органа о разним појавама и потребама месне заједнице,
- прикупљање података и вођење потребних евиденција грађана, материјалних и других добара од интереса за месну заједницу;
- остваривање сарадње са Скупштином општине, Општинском управом и другим субјектима где има интереса,
- стара се о задовољењу одређених послова и потреба грађана у области културе, спорта, образовања, здравствене заштите, занатства,
туризма, снадбевање грађана и друго,
Делокруг рада месне заједнице уређује се Статутом месне заједнице, у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком.
ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
Организација рада у месној заједници и органи месне заједнице уређују се Статутом месне заједнице у складу са овом Одлуком.
Статут месне заједнице доноси Одбор на предлог Општинске управе.
Члан 14.
Највиши орган месне заједнице је Одбор месне заједнице.
Изборе за чланове Одбора месне заједнице расписује председник општине у складу са Статутом месне заједнице.
Члан 15.
Одбори у месној заједници броје од 5-11 чланова у зависности од броја засеока и броја грађана са бирачким правом. Одбор бира
председника и заменика из реда својих чланова.
Мандат чланова одбора траје четири године и по правилу се поклапа са изборном годином за одборнике у Скупштине општине.
Предлог и избор чланова Одбора подноси се и обавља на заједничкој седници засеочких одборника и представника Савета за месне
заједнице а састав по правилу одражава одборнички састав у општини Косјерић, водећи рачуна о заступљености свих делова месне заједнице.
Начин избора Одбора месне заједнице утврђује се Статутом месне заједнице, у складу са Одлуком о оснивању.
Члан 16.
Када у месној заједници има више засеока у њима се у интересу бољег организовања рада тога дела месне заједнице бира одборник
засеока.
Одборника засеока бирају грађани на конференцији у том засеоку.
Одборника реона (за варош Косјерић) бирају грађани на конференцији реона.
Члан 17.
Одборник засеока стара се о бољем раду и организовању тога дела месне заједнице а у складу са својим потребама и потребама месне
заједнице у целини.
Одборници засеока по потреби се укључују у рад Одбора месне заједнице и дужни су у свом засеоку спроводити Одлуке које утврди
Одбор.
Члан 18.
За обављање одређених конкретних послова, грађани могу покренути иницијативу за образовање режијских одбора, за изградњу
одређених комуналних објеката.
Одлуку о формирању режијских одбора доноси Одбор месне заједнице, којим утврђује задатке и обавезе.
Члан 19.
Одбор месне заједнице доноси: годишњи Програм рада, План развоја,
Финансијски план, Завршни рачун, Одлуке о инвестицијама, организовање и спровођење јавне расправе, предлаже мере и планира задатке у
случају елементарних и других непогода, стара се о имовини месне заједнице, њеном чувању и располагању, упућује иницијативе за решавање
проблема грађана, организује референдум, утврђује мере за унапређење животне средине, организује хуманитарне акције, и врши друге послове
у складу са потребама месне заједнице и Одлуком Скупштине општине.
Члан 20.
Збор грађана месне заједнице може сазвати Одбор месне заједнице и председник општине.
Одлуку о начину сазивања збора грађана доноси Одбор месне заједнице.
Члан 21.
О појединим питањима од интереса за месну заједницу грађани се могу изјашњавати путем референдума. Одбор месне заједнице на
предлог грађана доноси Одлуку о расписивању референдума.
Референдум се спроводи у складу са Законом о референдуму.
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