БРОЈ 7/14, КОСЈЕРИЋ, 10. новембар 2014. ГОДИНЕ

На основу Закона о спречавању дискриминације особа
за инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије“, бр.
33/2006) и члана 61 Статута општине Косјерић („Службени лист
општине Косјерић“, број 9/08 Општинско веће доноси:

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА ОД СТРАНЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и начин на
који особе са инвалидитетом могу да користе места која су на
јавним паркиралиштима одређена за возила особа са инвалидитетом.
II КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОДРЕЂЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 2.
На јавним паркиралиштима паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом која одреди и видно обележи
Општинска управа надлежна за послове саобраћаја, могу бесплатно да користе инвалидна и оболела лица чија возила су
обележена налепницама у два примерка и морају бити залепљене са унутрашње стране предњег и задњег ветробранског стакла
возила.
Налепнице које користе инвалидна и оболела лица прописује Општинска управа.
Члан 3.
Коришћење паркинг места за паркирање возила инвалида, односно организације и удружења особа са инвалидитетом је бесплатно и то највише за једно возило.
Члан 4.
Корисници Правилника имају право на коришћење бесплатног паркинга само на местима која су вертикалном и хоризонталном сигнализацијом означена као паркинг места за особе
са инвалидитетом, уз коришћење налепнице за означавање возила инвалидног и оболелог лица, односно возила члана заједничког домаћинства, коју издаје Општинска управа за урбанизам,
изградњу и инспекцијске послове.
Под члановима заједничког домаћинства, у смислу овог
члана, сматрају се брачни друг, родитељи, усвојиоци, деца,
усвојеници и стараоци особа са инвалидитетом.

Члан 5.
Налепнице из члана 4. овог Правилника издају се за текућу календарску годину, с тим да се за кориснике који су то право остварили у претходној години, издају до 31. марта текуће године, под условом да није било промена које су од утицаја на
остваривање овог права.
Члан 6.
Лица која први пут остварују право и лица код којих је
наступила промена од утицаја на право, подносе писмени захтев
за издавање налепнице Општинској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове.
Уз захтев из става 1. овог члана корисник прилаже:
фотокопију обе стране личне карте, као доказ о месту
пребивалишта;
фотокопију саобраћајне дозволе корисника или члана
његовог заједничког домаћинства, као доказ о власништву на возилу;
извод из матичне књиге рођених, венчаних или решење
о старатељству, као доказ о степену сродства са корисником
права.
Поред општих услова из става 2. овог члана корисник
доставља и одговарајућу медицинску и другу документацију и то:
копију решења о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица, коју издаје Фонд ПИО или Центар за социјални рад, за лице оболело од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, мултиплекс склерозе, аутизам и ментално недовољно развијена лица која за кретање користе инвалидска колица;
налаз офтомолога о проценту оштећења вида, коју издаје здравствена установа, за лица која имају оштећење вида
најмање 90%;
копија решења о признатом својству војног и цивилног
инвалида (прибавља се по службеној дужности), за ратне и мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде рата од I до IV групе;
копију решења о признатом својству војног или цивилног инвалида (прибавља се по службеној дужности) и налаз ортопеда, за ратне и мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде V и VI групе, који имају оштећење доњих екстремитета и
остварују право на ортопедски додатак или ортопедско помагало;
копију решења о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица, коју издаје Фонд ПИОР или Центар за социјални рад, за лица на дијализи.
Члан 7.
У случају да корисник обнавља право које је већ остварио (члан 5 овог правилника) предаје копију одговарајућег решења, односно налаз лекара одговарајуће специјализације из члана 6. став 3. да се здравствено стање није променило и доказе
уколико су се промениле друге околности (адреса становања,
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Члан 2.

возило за које се издаје налепница или члан домаћинства за чије се возило издаје налепница).

Брише се цео тарифни број 4 и сада гласи:
„За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,осим продаје штампе и
других публикација, производа старих и уметничких заната домаће радиности, плаћа се комунална такса сваког започетог квадратног метра заузетог простора ,дневно:

Члан 8.
Налепница за означавање возила особама са инвалидитетом издаје се без накнаде.
III ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

•
Коришћење простора испред угоститељских објеката
(летње баште)...................................................................20,00 дин
•
Коришћење простора испред угоститељских објеката
(зимске баште)....................................................................20,00 дин

Члан 9.
Паркинг карта за означавање возила инвалидног или
оболелог лица издају се као налепнице у два примерка и морају
бити залепљене са унутрашње стране предњег и задњег ветробранског стакла.

•
Коришћење простора за отворене и покретне тезге за
продају и излагање робе ..................................................20,00 дин

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

•
Коришћење простора за забавне паркове, циркусе и
друге забаве........................................................................30,00 дин
•
Коришћење простора за отворене и покретне тезге у
трајању од 5 дана..................................................30,00 дин
•
Коришћење простора за отворене и покретне тезге 1
дан (вашар).......................................................................300,00 дин

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу општине Косјерић“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милијан Стојанић

БРОЈ: 352-12 / 2014
Датум: 03.11.2014. године.

10. новембар 2014. године

•
Коришћење простора за постављање шатора
.............................................................................................40,00 дин
•
Коришћење
простора
за
остале
случајеве
.............................................................................................40,00 дин
•
Коришћење простора за сладолед – уређаје, кремове,
палачинке, кокице и све врсте пића 1500 динара по апарату месечно.
Члан 3.

На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07), члана 11 и 18 Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', 62/06,47/11,93/12) и
члана 36 Статута општине Косјерић (''Сл. лист општине Косјерић'', број 9/08) на седници од 10. новембра 2014 године, Скупштина Општине Косјерић, доноси:

У време одржавања манифестације Чобански дани накнада за
коришћење простора на јавним површинама биће одређена посебном одлуком организационог одбора ове манифестације.
Члан 4.
Мења се тарифни број 5, став 1, тачка 1 и гласи :
„За заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова, огревног дрвета, угља и др. плаћа се
комунална такса по метру квадратном заузећа од 20 динара,
дневно.
Члан 5.

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Косјерић, број 434-3/12 од 27.12.2012 године (''Сл. лист
општине Косјерић'', број 10/12) мења се тарифни број 1 :
● став 1,тачка 1.1 и гласи :
„Предузетници 0.5 просечне зараде
Мала правна лица 1 просечна зарада
Средња правна лица 1,5 просечне зараде.“

У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Косјерић, број 434-3/12 од 27.12.2012
године (''Сл. лист општине Косјерић '', број10/12) остаје на снази.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеног листу општине Косјерић“.

● став 1, тачка 1.3 и гласи :
„Осигурање имовине и лица 5 просечних зарада.
Казина , коцкарница, кладионица, бинго – сала и пружање
коцкарских услуга 5 просечних зарада.
Производња и трговина нафтом и дериватима нафте 5 просечних зарада.“

Број:434-3/12
У Косјерићу, дана 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Председник скупштине
Драган Тулимировић
2
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На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) и члана 6. Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-обележја и мурала на
територији општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/12)Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2014. године, донела је

На основу члана 54. став 2 и члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној 10. новембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ
I
Разрешава се члан Управног одбора Предшколске
установе „Олга Грбић“ из Косјерића, Александар Ралић, испред
локалне самоуправе.

•

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022 –8 /2013
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

10. новембар 2014. године

РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за споменике, спомен-обележја и
израду мурала на територији општине Косјерић, у следећем саставу:
Испред органа локалне самоуправе
1.Милан Божовић, из Косјерића,
2.Драган Тулимировић, из Косјерића,
3.Милка Јоксимовић, из Скакаваца.

•

Испред невладиних организација које се баве очувањем традиција ослободилачких ратова
1.Биљана Ђуровић, из Косјерића,
2.Раденко Вишњић, из Косјерића,
3.Војислав Грбић, из Косјерића.

•

Испред културе и урбанизма
1.Винка Марић, из Косјерића,
2.Милуника Марић, из Косјерића,
3.Радослав Џудовић, из Косјерића.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 352 - 15 /14-03
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 54. став 2 и члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној 10. новембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11), члана 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 10. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I
Именује се Станика Млађеновић, из Косјерића, за
члана Управног одбора Предшколске установе « Олга Грбић» из
Косјерић, испред локалне самоуправе.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Члан 1.
Укида се Фонд за финансирање солидарне стамбене
изградње општине Косјерић, основан Одлуком Скупштине општине Косјерић број 36 – 1/2000.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке сва неутрошена средства преносе се на буџет општине Косјерић. Ова средства као и
она која ће се убирати у току године могу се користити за стамбену изградњу на територији општине Косјерић.

Број 022 –8 /2013
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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ПРИХОДИ

Члан 3.
Права коришћења, односно својине на непокретностима Фонда за финансирање солидарне стамбене изградње општине Косјерић преносе се на општину Косјерић. Сви приходи
који ће бити остварени од повраћаја кредита, закупа станова и
откупа станова припадаће буџету општине Косјерић. О динамици
извршења уговора корисника Фонда за финансирање солидарне
стамбене изградње стараће се Општинска управа општине Косјерић. Уговоре, одлуке и сву другу документацију Фонда за финансирање солидарне стамбене изградње предаће председник
Фонда записнички Општинској управи у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Обавезује се Општинска управа да најмање једном годишње доставља детаљан извештај Скупштини општине о стању дуга и предузетим мерама на наплати потраживања која је
убирао Фонд за финансирање солидарне стамбене изградње.
Члан 5.
На основу ове Одлуке извршити брисање Фонда за финансирање солидарне стамбене изградње у регистру надлежног
државног органа.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција члановима Управног одбора Фонда.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Косјерић.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.

На позицији 744151 текући добровољни трансвери у корист општине износ од 3.000.000,00 динара замењује се
износом од 14.000.000,00 динара,
Укупни приходи у износу од 432.162.390,00 динара замењују се
износом од 443.162.390,00 динара.
РАСХОДИ
На позицији 6. судиски и посланички додатак
Скупштине општине износ од 510.000,00 динара замењује се износом од 800.000,00 динара,
На позицији 37. новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 1.200.000,00 динара,
На позицији 38. накнада штете услед елементарних непогода износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом
од 14.000.000,00 динара,
На позицији 43. отплате домаћих камата износ
од 21.154.000,00 динара замењује се износом од 24.000.000,00
динара,
На позицији 79. машине и опрема у Народној библиотеци Косјерић износ од 40.000,00 динара замењује се износом од 140.000,00 динара,
На позицији 84. социјална давања запосленим у
Дечјем вртићу Косјерић код сопствених средстава износ од
20.000,00 брише се,
На позицији 87. стални трошкови у Дечјем вртићу
Косјерић код сопствених средстава износ од 364.000,00 динара
замењује се износом од 269.000,00 динара,
На позицији 87. стални трошкови у Дечјем вртићу
Косјерић код средстава из републике износ од 680.000,00 динара замењује се износом од 650.000,00 динара,
На позицији 89. услуге по уговору у Дечјем вртићу Косјерић код сопствених средстава износ од 375.000,00 динара замењује се износом од 325.000,00 динара,
На позицији 90. специјализоване услуге у Дечјем
вртићу Косјерић код средстава из републике износ од 150.000,00
динара замењује се износом од 180.000,00 динара,
На позицији 92. материјал у Дечјем вртићу Косјерић код сопствених средстава износ од 6.266.000,00 динара замењује се износом од 6.256.000,00 динара,
На позицији 93. порези, обавезне таксе и казне у
Дечјем вртићу Косјерић код сопствених средстава износ од
38.000,00 динара замењује се износом од 17.000,00 динара,
На позицији 95. машине и опрема у Дечјем вртићу Косјерић код сопствених средстава износ од 561.000,00 динара замењује се износом од 757.000,00 динара,
На позицији 114. материјал – со за зимску службу
на функцији 451 друмски саобраћај, износ од 500.000,00 динара
замењује се изнoсом од 1.000.000,00 динара,
На позицији 116. текуће поправке и одржавање
на функцији 560 управљање отпадним водама износ од
500.000,00 динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара,
На позицији 119 зграде и грађевински објекти на
функцији 610 стамбени развој износ од 40.000.000,00 динара замењује се износом од 34.564.000,00 динара,
На позицији 120. стални трошкови на функцији
620 развој заједнице износ од 12.000.000,00 динара замењује се
износом од 14.000.000,00 динара,

Број 400 – 90/2014
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 9/2002), члана 47. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС, број 9/2002) и члана
36. Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић», број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРВОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2014. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 6/14), врше се измене
и допуне и то:
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 120/07, члана 17. став 6. Одлуке о
општинском већу општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 10/08) и члана 17., 21. и 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Косјерић(''Службени лист општине
Косјерић'', број 10/08), Општинско веће општине Косјерић на
седници одржаној 3. новембра 2014. године, донело је

На позицији 130. стали трошкови буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине износ од
6.000.000,00 динара замењује се износом од 7.000.000,00 динара,
Укупни расходи у износу од 432.162.390,00 динара, замењују се износом од 443.162.390,00 динара.
Члан 2.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
За заменика председника Савета за здравство именује се др
Илија Вукадиновић, в.д. директора Дома здравља.
II
За члана се именује др Светлана Славковић, спец. опште
медицине.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''
Број 022-17/13
У Косјерићу, 3. новембра 2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''
Број : 400-85/14-01
У Косјерићу, 10. новембра 2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милијан Стојанић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 120/07, члана 17. став 6. Одлуке о
општинском већу општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 10/08) и члана 17., 21. и 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Косјерић(''Службени лист општине Косјерић'', број 10/08), Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној 3. новембра 2014. године, донело је

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09) и
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној 10. новембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Разрешавају се:
‐
заменик председника Савета,
Др Јасминка Цајић, из Косјерића
‐
члан Савета ,
Др Љиљана Косорић, из Косјерића
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Косјерић''
Број 022-17/13
У Косјерићу, 3. новембра 2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милијан Стојанић

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ '' ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'', ВАРДА
I
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе ''Јордан Ђукановић'', Варда:
-

Испред локалне самоуправе:
1. Зоран Марковић,
2. Јелена Марковић,
3. Aлександар Ралић.

-

Испред Савета родитеља:
1. Миодраг Ћебић,
2. Видоје Ивић,
3. Владисав Јовановић.

-

Испред Наставничког већа:
1. Слободан Савић,
2. Биљана Јовановић,
3. Катарина Секулић.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022 – 13/2014
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) и члана
14. Одлуке о оснивању Дома здравља ''др Димитрије Питовић''(''Службени лист општине Косјерић, број 19/13), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 10. новембра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''
ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
Продужава се функција вршиоца дужности директора
Дома здравља '' др Димитрије Питовић'', Косјерић, др Илији Вукадиновић, из Косјерића.
II
Именовање се врши до избора директора, а најдуже до
6 месеци.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022 – 32/13
У Косјерићу, 10. новембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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Садржај

страна

Правилник о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране особа са инвалидитетом ...........................................................................................................................................................

1

Измену и допуну одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Косјерић ...........

2

Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'' у Косјерићу ...

3

Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'' у Косјерићу ...

3

Решење о образовању Комисија за споменике, спомен-обележја и израду мурала на
територији општине Косјерић ...................................................................................................................

3

Одлука о укидању Фонда за финансирање солидарне стамбене изградње општине Косјерић ........

3

Одлука о првом допунскоm Буџету општине Косјерић за 2014. годину ................................................

4

Решење о разрешењу заменика председника и члана Савета за здравство општине Косјерић .......

5

Решење о именовању заменика председника и члана Савета за здравство општине Косјерић .......

5

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Јордан Ђукановић'', Варда ........
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља '' др Димитрије Питовић'',
Косјерић ......................................................................................................................................................

5

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