БРОЈ 4/20, КОСЈЕРИЋ, 7. јул 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14 Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/19) и члана 49 став 4, чланова
78, 156 и 157 Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 6/19), Скупштина општине
Косјерић, на седници Скупштине одржаној дана 7. јула 2020. године доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
1. ЛИКИЋ ИВАН из Косјерића, одборник Скупштине општине
Косјерић, разрешава се функције председника Скупштине општине Косјерић, дана 7. јула 2020. године.
2. Мандат разрешеног председника Скупштине општине Косјерић престаје даном доношења решења о разрешењу, односно 7.
јула 2020. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење овог решења заснован је
на одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14 Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/19) и члана 49 став 4, чланова
78, 156 и 157 Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 6/19).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира
и разрешава председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине општине, а чланом 38. став 4 истог Закона
прописано је да председник Скупштине може бити разрешен и
пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је
биран. Истим чланом прописано је да се председник Скупштине
бира из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника.
Чланом 40. став 1. тачка 14. Статута општине Косјерић
прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.
Члан 49 став 4 Пословника гласи, председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран,
на исти начин на који је биран. Чланом 156 и 157 став 3. Пословника Скупштине општине Косјерић прописано је која акта доноси
Скупштина општине и да се решењем одлучује о појединачним
правима, обавезама и правним интересима у складу са законом,
Статутом и одлукама Скупштине.

Комисија за административно мандатска и имунитетска
питања, припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица које бира, именује и поставља Скупштина, што је регулисано чланом 78 Пословника Скупштине општине Косјерић У складу са овом одредбом одржана је седница Комисије дана 22. јуна 2020. године.
Скупштини општине Косјерић поднет је, сагласно члану
38 став 4 Закона о локалној самоуправи и члана 109 став 2 Пословника Скупштине општине Косјерић, писмени предлог потписан од стране 17 одборника Скупштине општине Косјерић, од
укупног броја од 27 одборник, да се Иван Ликић, одборник Скупштине општине Косјерић разреши функције председника Скупштине општине Косјерић,
О разрешењу председника Скупштине одлучено је на 27.
седници Скупштине општине Косјерић, одржаној дана 7. јула
2020. године, на основу записника Комисије за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања, Скупштина општине Косјерић констатовала је да је Иван Ликић из Косјерића, разрешен
функције председника Скупштине општине Косјерић на седници
Скупштине одржаној дана 7. јула 2020. године.
На основу напред изнетог, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се
поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од
дана доношења.
Број: 020-4/2020
У Косјерићу, дана 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Славица Петровић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14 Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/19) и члана 20,156 и 157 Пословника Скупштине општине Косјерић(''Службени лист општине Косјерић'', број 6/19), Скупштина општине Косјерић, на седници
Скупштине одржаној дана 7. јула 2020. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
1. За председницу Скупштине бира се одборница Татјана
Коковић из Косјерића.
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На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 7. јула 2020. године, донела је

2. Мандат председнице Скупштине општине Косјерић
почиње да тече од дана избора, односно од дана 7. јула 2020.
године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Образложење

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ

Правни основ за доношење овог решења заснован је на
одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'',
број 3/19) и члана 20, 156 и 157 Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 6/19).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине општине и заменика
председника Скупштине општине. Чланом 20 Пословника
Скупштине општине Косјерић прописано је да Скупштина општине бира председника Скупштине општине из реда одборника, на предлог 1/3 одборника, на период од четири године,
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.
Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се председник Скупштине бира из реда одборника на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.
Чланом 40. став 1. тачка 14. Статута општине Косјерић
прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и
разрешава председника Скупштине и заменика председника
Скупштине.
Комисија за административно мандатска и имунитетска питања, припрема и предлаже прописе којима се уређују
питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица које
бира, именује и поставља Скупштина, што је регулисано чланом 78 Пословника Скупштине општине Косјерић У складу са
овом одредбом одржана је седница Комисије дана 22. јуна
2020. године.
Члан 156 и 157 Пословника Скупштине општине Косјерић прописано је која акта доноси Скупштина општине.
Скупштини општине Косјерић предата је иницијатива
потписана од стране 16 одборника Скупштине општине Косјерић да се Татјана Коковић одборница Скупштине општине Косјерић, изабрана са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабере на функцију председника Скупштине општине Косјерић.
На основу напред изнетог, донето је решење као што
гласи у диспозитиву.

I
Разрешава се члан Управног одбора Предшколске
установе «Олга Грбић» из Косјерића, Љиљана Јешић, из Косјерића, испред запослених, услед смрти.
II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022 – 19/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број
88/2017, 27/2018-др. закон,10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 7. јула 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ
I
Именује се Мима Јовановић, из Косјерића, за члана
Управног одбора Предшколске установе «Олга Грбић» из Косјерић, испред запослених у установи.
II
Мандат новоименованог члана Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'', Косјерић траје до истека мандата осталих чланова Управног одбора.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана
од дана доношења.

III
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Број: 020-5/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број 022 – 20/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Славица Петровић, с.р.
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Боравак у предшколској установи, за сву децу из
породице имаоца картице Три плус је бесплатан.
У Основној школи за кориснике продуженог боравка и кухиње услуге су бесплатне за треће дете.

На основу члана 32. Став 1 тачка 6 („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83-14-др. закон, 101/16-др. закон и
47/18), члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40
став 1. тачка 19 Статута Општине Косјерић („Службени лист
Општине Косјерић“, број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 7. јула 2020. године, донела
је:

Члан 5.
Чињеница да породица живи у објекту за који се
тражи умањење обавеза плаћања комуналних услуга доказује се рачуном који гласи на корисника услуга, односно уговором о закупу или неким другим документом, потврдом
или уверењем надлежног органа или адресом из личне карте, којима се потврђује да се породица налази на адреси за
коју се захтева признавање права на субвеционирану цену
комуналних и других услуга.
Корисник комуналних услуга је у обавези да у потпуности измири обавезе по рачунима за комуналне услуге
из члана 3. ове Одлуке, закључно за месец који претходи
месецу подношења захтева за остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга.

ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, начин, критеријуми и поступак за остваривање права на субвенционирану
цену комуналних и других услуга, породици са троје и више
деце, имаоца Три плус картице, ради подстицаја рaђaња
деце на територији општине Косјерић, уколико ово право не
остварују по другом основу.

Члан 6.
Корисник права на субвенцију је у обавези да надлежном одељењу пријави сваку промену која је од утицаја
на остваривање и престанак права из ове одлуке, у року од
15 дана од дана настанка промене.
Уколико се утврди да је дошло до злоупотребе
права, корисник ће бити у обавези да врати неосновано исплаћена средства по основу субвенционираних услуга у буџет општине Косјерић.

Члан 2.
Право на субвенционирану цену комуналних и
других услуга има породица са троје и више деце, имаоци
Три плус картице, уз кумулативну испуњеност следећих
критеријума:
да су држављани РС,
да чланови породице имају пријављено пребивалиште, а расељена и избегла лица боравиште на територији општине Косјерић, и то најмање годину дана пре момента подношења захтева за субвенционирану цену комуналних услуга,
- да породица станује на адреси стана, односно
куће за коју непокретност тражи умањење обавеза плаћања
комуналних услуга,
- да породица непосредно брине о деци, односно да деца нису смештена у установу социјалне заштите
или да нису на хранитељском смештају, као ни да родитељи нису лишени родитељског права,
- да породица уредно измирује обавезе плаћања за извршене комуналне услуге.

Члан 7.
Средства за реализовање субвенциониране цене
по овој одлуци обезбеђују се у буџету Општине Косјерић.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.
Скупштина општине Косјерић
Број: 352-10/2020
Дана: 7. јула 2020. године
Председник Скупштине,
Татјана Коковић, с.р.

Члан 3.
Субвенционирана цена обухвата следеће комуналне и друге услуге (у даљем тексту: пружаоци услуга):
1. снабдевање водом за пиће, одвођење отпадних вода и сакупљање и одвоз комуналног отпада;
2. снабдевање топлотном енергијом;
3. услуге предшколске установе;
4. услуге продуженог боравка и кухиње за треће
дете у Основној школи;
Члан 4.
Износ субвенције у висини од 10% цене услуга,
остварује породица корисник комуналних услуга из члана 3.
став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке.
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Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2020. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 30/19), врше се измене и допуне и то:
РАСХОДИ
На позицији 38. Социјална давања запослених
код општинске управе Косјерић износ од 3.000.000,00 динара замењују се износом од 3.600.000,00 динара,
- На позицији 49. новчане казне и пенали по решењима судова износ од 17.500.000,00 динара замењује се износом од 14.642.000,00 динара,
- На позицији 53. зграде и грађевински објекти код
општинске управе
Косјерић износ од 7.000.000,00 динара замењују се
износом од 8.350.000,00 динара,
- На позицији 61/1 услуге по уговору код подршке
деци и породици са децом износ од 340.000,00 динара замењује
се износом од 1.240.000,00 динара,
- На позицији 61/2 машине и опрема код подршке
деци и породици са децом износ од 3.880.000,00 динара замењује се износом од 5.530.000,00 динара,
- Иза позиције 61/2 отвара се нова позиција 61/3
текуће поправке и одржавање код подршке деци и породици са
износом од 100.000,00 динара,
- Иза позиције 61/3 отвара се нова позиција 61/4
зграде и грађевински објекти код подршке деци и породици са
износом од 5.000.000,00 динара,
- На позицији 151. специјализоване услуге код Народне библиотеке Косјерић износ од 380.000,00 динара замењује се износом од 460.000,00 динара,
- На позицији 163. материјал у оквиру пројекта
Креативна радионица код Народне библиотеке Косјерић износ
од 28.000,00 динара замењује се износом од 56.000,00 динара,
- На позицији 167. услуге по уговору у оквиру пројекта Заједнички летњи и зимски програм читања код Народне
библиотеке Косјерић износ од 10.000,00 динара замењује се износом од 20.000,00 динара,
- На позицији 168. материјал у оквиру пројекта Заједнички летњи и зимски програм читања код Народне библиотеке Косјерић износ од 20.000,00 динара замењује се износом од
40.000,00 динара,
- На позицији 177. услуге по уговору код Дечјег вртића Косјерић износ од 1.281.000,00 динара замењује се износом од 921.000,00 динара,
- На позицији 183. зграде и грађевински објекти
код Дечјег вртића Косјерић износ од 4.936.000,00 динара замењује се износом од 66.000,00 динара,
- На позицији 184. машине и опрема код Дечјег вртића Косјерић износ од 1.930.000,00 динара замењује се износом од 280.000,00 динара.

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 13. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14 и 47/18 ), члана
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016 и 88/2019), све у вези са члана. 2. став 3. подстав 4. и
члана 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), као и члана 150. став
1. подстав 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.
30/2010, 93/2012,101/2016 и 95/2018), и члана 40. тачка 55. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број
3/19), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. јула
2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ СПОРАЗУМА О
САРАДЊИ НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ И УПРАВЉАЊА
РЕГИОНАЛНИМ СИСТЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ И
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
1.

Усваја се предлог Међуопштинског споразума о сарадњи на Пројекту изградње и управљања регионалним
системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода који закључују Град Ужице, Општина Пожега, Општина Ариље, Општина Ивањица и Општина Косјерић.

1.

Овлашћује се председник општине Косјерић да потпише Споразум из тачке 1. ове Одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''.

2.

7. јул 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 352-8/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

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 7. јула 2020. године, донела је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу општине Косјерић.''
Број : 400-52/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Татјана Коковић, с.р.

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2020. ГОДИНУ
4
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању
– трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02) и
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној дана 7. јула 2020. године, донела је

Број 022- 18/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

I
Разрешава се члан Управног одбора Народне библиотеке ''Сретен Марић'', Косјерић, Радослав Пауновић, из Косјерића, на основу поднете оставке из личних разлога.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022- 17/2020
У Косјерићу, 7. јула 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању
– трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној дана 7. јула 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА
I
Именује се за члана Управног одбора Народне библиотеке ''Сретен Марић'', Косјерић, Драган Живковић, из Косјерића.
II
Мандат новоименованог члана Управног одбора
траје до истека мандата осталих чланова Управног одбора.
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