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[2] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО

На основу чл. 18 ст. 1 Закона о јавним
службама („Сл. гл. РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05-12 и 83/14-22), чл. 125 ст. 2 Закона о
социјалној заштити („Сл. гл. РС“, бр. 24/11), и
чл. 40. ст. 1 т. 12 Статута Oпштине Кучево
(„Службени гл. Oпштине Кучево“, бр. 1/19),
Скупштина општине Кучево, на седници
одржаној 21.10.2020. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 1)
Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 1)
Статута Општине Кучево („Сл. гл. Општине
Кучево“, бр. 1/19), члана 182. Пословника
Скупштине општине Кучево („Сл. гл. општине
Кучево“, бр. 13/19) и Одлуке о приступању
промени Пословника Скупштине општине
Кучево бр. I-06-1-170/2020 од 28.09.2020.
године, Скупштина општине Кучево на
седници 21.10.2020.године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Члан 1.
Именује се Верољуб Петровић из
Дубоке, магистар економских наука, за
вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад за општину Кучево.

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и
допуне Пословника Скупштине општине
Кучево, објављен у Службеном гласнику
Општине Кучево бр. 1/19 (у даљем тексту:
Пословник).

Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад ступају
на снагу од 23.10.2020.

Члан 2.
У члану 6. став 1. Пословника, речи:
„пречника 30мм“, замењују се речима:
„пречника 32мм“.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Кучево“.

Члан 3.
У члану 7. став 2. Пословника бришу
се речи: „из претходног сазива који то
прихвати“.
У члану 7. став 3. реч: „општине“
замењује се речима: „јединица локалне
самоуправе“.
У члану 8. став 1. после речи:
„најстарији“ бришу се речи: „кандидат за“.
У члан 9. став 2. алинеја 3 речи:
„Одбора
за
административно-мандатна
питања“ замењују се речима „Мандатско
имунитетске комисије“.

Члан 4.
Решење
доставити:
Верољубу
Петровићу, Центру за социјални рад за
општину Кучево и архиви СО Кучево.
Број: I-06-1-189/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Драган Милорадовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.
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Члан 4.
У члану 16. став 2. Пословника, реч:
„верификацију“
замењује
се
речју:
„потврђивање“.
У
истом
члану
став
3
реч:
„верификација“
замењује
се
речју:
потврђивање“.
У члану 18. став 2. речи „Одбор за
административно-мандатна питања“ замењује
се речима „Мандатско-имунитетска комисија“.

21.10.2020. године

●

Број 14/2020

У члану 75, после Савета за родну
равноправност, додаје се:
„Савет за међунационалне односе (у
даљем тексту: Савет) разматра питања
остваривања,
заштите
и
унапређења
националне равноправности у Општини, а
посебно у областима културе, образовања,
информисања и службене употребе језика и
писма, учествује у израђивању општинских
планова и програма који су од значаја за
остваривање националне равноправности,
предлаже изворе, намену и обим буџетских
средстава за остваривање националне
равноправности.
Савет
промовише
међусобно разумевање и добре односе међу
свим заједницама које живе у општини. Члан
савета не може бити одборник Скупштине
општине. Савет броји 5 чланова, а
председник и заменик председника не могу
бити исте националности.
Комисија за утврђење и измену
назива и улица и тргова на територији
општине Кучево чији је задатак да утврди
предлог у складу са иницијативом за
утврђивање назива и улице или трга и
промену истих.“.

Члан 5.
У Пословнику, после члана 34. у
поднаслову: „6. Постављање секретара и
замника секретара Скупштине“ бришу се
речи „и заменика секретара Скупштине“.
Члан 6.
У члану 62. на крају става 2.
Пословника, додаје се запета и речи „а први
члан је увек председник тог радног тела.“
Члан 63. Пословника, мења се и
гласи:
“Прву седницу радног тела сазива
председник радног тела.
У случају његове спречености то чини
најстарији члан.
На првој седници радног тела бира се
заменик председника.“

Члан 8.
У члану 89. став 2. Пословника, бришу
се речи: „по претходном договору са
шефовима одборничких група или са
појединим одборницима“.
У члану 95. после става 3. додаје се
нови став 4. који гласи:
„Позвана лица могу седети у првом
или у последња два реда у Скупштинској
сали, јасно одвојени од одборника.“.
У члану 107. став 2. мења се и гласи:
„Предлагач,
односно представник
предлагача, има право да говори највише 5
минута и то 3 минута одмах по отварању
расправе по тачки дневног реда чији је
предлагач, односно представник предлагача,
односно известилац, као и да буде последњи
говорник пре закључења расправе по тој
тачки, у трајању од 2 минута.“.
У члану 107. став 4. број: „ 10 “
замењују се бројем „ 5 “.

Члан 7.
У члану 70. став 1. Пословника, реч:
„шестомесечно“ замењује се речју „једном
годишње“.
У члану 75. став 3. речи „Скупштина
општине може основати највише 20 сталних
радних тела и то:“, замењују се речима:
„Стална радна тела Скупштине су:“.
У члану 75. став 3, алинеја 15, после
речи: „Изборна комисија“ додају се речи:
„јединице локалне самоуправе“.
У истом члану, у ставу 3 после алинеје
20 „Савет за родну равноправност“, додаје се
нова алинеја која гласи: „Савет за
међунационалне односе“.
У истом члану, у ставу 4. брише се
реченица: „Приликом гласања о именовању
председника и чланова Комисија или савета,
СО гласа појединачно за сваког члана“. У
осталом делу, став 4 остаје непромењен.
У
ставу
6,
бришу
се
речи:
„верификација и имунитет одборника“; после
речи: „потврђивање или престанак мандата
одборника“ додају се речи: „и имунитет
одборника“.
У ставу 19, након речи: „Изборна
комисија“ додају се речи: „јединице локалне
самоуправе“.

Члан 9.
У члану 167 став 1. Пословника, после
речи: „Право је и дужност одборника да бира
и буде биран на функције у Скупштини,
органе општине и радна тела Скупштине,“
додају се речи: „да гласа за одлуке и упозна
се са свим законским и подзаконским актима
везаним за рад Скупштине,“.
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Члан 10.
У члану 182. став 1. Пословника, речи:
„Одбор за прописе и управу“ замењују се
речима: „Комисија за кадровска и статутарна
питања“.

Број: I-06-1-190/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године

Број 14/2020

Члан 4.
Предшколска установа има обавезу да
омогући коришћење дела предметног објекта
Основној школи „Слободан Јовић“ из Волује,
о чему ће Предшколска установа и Основна
школа регулисати своја права и обавезе
посебним актом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Драган Милорадовић, с.р.

●

Члан 3.
Предшколска установа преузима на
коришћење наведену непокретност и дужна
је да исту користи у складу са природом и
наменом непокретности, у складу са Законом
о јавној својини, важећим подзаконским
актима и одлукама СО Кучево, да измирује
све обавезе везане за редовно коришћење
објекта, о чему се између Предшколске
установе и Општине Кучево закључује Уговор
којим ће се ближе уредити међусобна права
и обавезе по основу пренетог права
коришћења.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу и
примењиваће се даном доношења, а има се
обајвити у „Службеном гласнику Општине
Кучево“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

21.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.
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Члан 5.
По ступању на снагу ове одлуке
Општина Кучево и Предшколска установа
закључиће Уговор о давању на коришћење
објекта ђачке кухиње.
Овлашћује се председник Општине
Кучево да са директором Предшколске
установе „Лане“ Кучево закључи Уговор о
давању на коришћење.

На основу члана 14, 18. и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16,
108/16, 113/17 и 95/18), члана 25. Одлуке о
прибављању
и
располагању
непокретностима у јавној својини Општине
Кучево број: I-06-1-192/2014 од 18.12.2014.
године, члана 40. Статута Општине Кучево
(„Службени гласник Општине Кучево“, бр.
1/19), Скупштина општине Кучево на седници
одржаној дана 21.10.2020. године донела је:

Члан 6.
По закључењу Уговора Предшколска
установа своје право корисништва може да
упише код надлежне Службе за катастар
непокретности без даље усмене или писмене
сагласности Општине Кучево као власника
објекта.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ КУЧЕВО

Члан 7.
Примопредаја објекта извршиће се
записнички од стране комисије формиране
решењем председника Општине Кучево, а
након закључења Уговора.

Члан 1.
Овом одлуком Општина Кучево - као
оснивач, даје се на коришћење, без накнаде,
Предшколској установи „Лане“ Кучево, Улица
Браће Ивковића бб. (у даљем тексту:
Предшколска установа) објекат у јавној
својини Општине Кучево, изграђен на КП бр.
5333 КО Дубока, површине 333 м2 - остале
зграде - ђачка кухиња - објекат има
одобрење за употребу, као и земљиште под
зградом и објектом исте површине, из ЛН бр.
292 КО Дубока.

Члан 8.
Предшколска установа „Лане“ Кучево
нема
право
располагања,
отуђења,
стављања хипотеке или другог терета на
описаној непокретности.
Члан 9.
Предшколска установа по основу ове
одлуке не може на предметној непокретности
која јој се даје на коришћење изводити
никакве радове сем радова на текућем
одржавању
објекта,
без
сагласности
Општине Кучево.

Члан 2.
Објекат описан у члану 1. ове одлуке
даје се на коришћење Предшколској
установи ради обављања делатности,
сагласно оснивачком акту исте.
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Члан 10.
Општина Кучево може коришћење
непокретности да одузме ако се иста не
користи у функцију остваривања делатности
од општег интереса регулисане оснивачким
актом Предшколске установе, као и ако се
користи супротно закону, другом пропису или
природи и намени непокретности или пак у
случају потребе за извршавањем других
надлежности од општег интереса Општине
Кучево.

21.10.2020. године

●
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Члан 2.
Овом одлуком образује се Комисија за
планове јединисе локалне самоуправе (у
даљем тексту: Комисија) и утврђују се
параметри за утврђивање износа и начина
исплате накнаде за рад у Комисији
председнику и члановима Комисије.
Члан 3.
Комисија се образује у следећем
саставу:
1. Иван Рајичић, Кучево
2. Живорад Јовановић, Каона
3. Раденко Јовичић, Кучево
4. Дејан Марановић, Кучево
5. Зоран Вукојевић, Кучево
6. Гордана
Ковачевић,
представник
Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Аранђеловац
7. Мирослава
Тацић,
представник
Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Пожаревац
8. Мирјана
Ћирић,
представник
Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Крагујевац
9. Мирјана Станковић Стојановић, секретар

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Кучево“.
Број: I-06-1-191/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко M. Кецман, с.р.

Члан 4.
Задатак Комисије из члана 2 ове
одлуке је обављање стручних послова у
поступку израде и спровођења планских
докумената, стручне провере усклађености
урбанистичког
пројекта
са
планским
документом и законом којим се уређује
планирање и изградња (у даљем тексту:
Закон), као и давање стручног мишљења по
захтеву надлежних органа управе.

[4] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 52 став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр.72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.
закон, 9/20 ), члана 12 Правилника о начину и
поступку избора чланова Комисије за стручну
контролу планских докумената, Комисије за
контролу усклађености планских докумената,
Комисије за планове јединице локалне
самоуправе и Комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини
накнаде члановима комисије, као и условима
и начину рада комисије („Службени гласник
РС“, бр. 32/19) и члана 40 Статута Општине
Кучево („Сл. гл. општине Кучево“, бр. 1/19),
Скупштина општине Кучево, на седници
21.10.2020. године, доноси

Члан 5.
Председник Kомисије сазива седнице,
предлаже дневни ред (у сарадњи са
надлежним лицима носиоца израде планског
документа који је предмет заседања),
председава седницама, потписује записнике
и закључке Комисије, стара се о правилној
примени Правилника којим се уређују услови
и начин рада Комисије и обавља друге
послове које му повери Комисија у складу са
Законом и овом одлуком.
Заменик
председника
замењује
председника у његовом одсуству обављајући
послове из његовог делокруга, односно,
помаже му у раду или обавља друге
поверене послове Комисије, у складу са
Законом и овом одлуком.
Стручне и административне послове
за послове Комисије обезбеђује носилац
израде планског документа.

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за планове
јединице локалне самоуправе
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге
Одлука о образовању Комисије за планове
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Општина Кучево“, број: 9/16, 13/16,
4/19 и 12/2020).
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Члан 6.
Мандат Комисије, из члана 2 ове
одлуке, траје четири године.

Број 14/2020

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - други закон и 101/2016, 47/18,
Одлуке УС 81/20), члана 12. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 25/19) и чл. 40. Статута Општине Кучево
(„Сл. гл. општине Кучево“, бр.1/19), Скупштина
општине Кучево, на својој седници дана
21.10.2020. године, доноси:

Члан 8.
Износ накнаде из предходног члана
ове одлуке утврђује се у висини 25%
просечне, нето зараде, по запосленом у
Републици Србији, по одржаној седници,
према последњем објављеном податку
Републичког завода за статистику.
Право на накнаду имају сви чланови
Комисије који су присуствовали седници исте.
Накнада, за текући месец, прима се
преко текућег рачуна члана Комисије,
почетком идућег месеца.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ВАН
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ О СМРТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Члан 9.
Чланови
Комисије
који
немају
пребивалиште
на
територији
општине
Кучево, имају право на накнаду трошкова
превоза, у висини цене повратне аутобуске
карте на релацији од места пребивалишта до
места одржавања места Комисије.

Члан 1.
Члан 2. Одлуке о организацији рада
доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих ван
здравствене установе и издавање потврде о
смрти на територији општине Кучево
(„Службени гласник Општине Кучево“, бр.
5/14, 12/15 и 10/18) мења се и гласи:
„За стручно утврђивање времена и
узрока смрти умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на
територији општине Кучево одређују се
следећи доктори медицине из Дома здравља
Кучево и то:
1. За насељена места: Кучево, Каона,
Турија, Сена, Нересница, Шевица, Церемошња,
Кучајна, Церовица и Буковска:
 Др Новица Илић, доктор опште
медицине
 Др
Светлана
Коцић,
доктор
специјалиста опште медицине,
 Др Дарко Благојевић, доктор опште
медицине,
 Др Славиша Лукић, доктор опште
медицине.
2. За насељена места: Љешница,
Мишљеновац, Мустапић, Раброво, Велика и
Мала Бресница, Српце, Зеленик и Вуковић:
 Др Марија Јовановић, доктор опште
медицине,
 Др Милош Смоловић, доктор опште
медицине.
3. За насељена места: Волуја, Раденка,
Дубока, Бродица, Благојев Камен:
 Др Далиборка Пандуровић, доктор
опште медицине
 Др Раде Зечевић, доктор опште
медицине.

Члан 10.
Комисија из члана 2 ове одлуке ради
према одредбама Закона, односно у складу
са прописом којим се уређује стручна
контрола, рани јавни увид и јавни увид у
плански документ.
Комисија из члана 2 ове одлуке ближе
одређује свој рад Пословником о раду
Комисије.
Пословник о раду Комисије предлаже
председник Комисије и доноси га Комисија
већином гласова на првој седници.
Пословником о раду ближе се уређује
начин сазивања седнице, рад на седници,
начин вођења записника, начин гласања и
одлучивања,
начин
сачињавања
и
потписивања записника, односно извештаја о
обављеној стручној контроли, односно о
обављеном јавном увиду.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању
у
„Службеном
гласнику
Општине Кучево“.
Број: I-06-1-192/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Драган Милорадовић, с.р.

●

[5] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Члан 7.
Комисији из члана 2 ове одлуке, за
рад у Комисији, припада накнада.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

21.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.
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У свему
непромењена

Члан 2.
осталом

●

остаје

Број 14/2020

На основу члана 23, 25. и 26. Одлуке о
месним заједницама на територији општине
Кучево („Сл. гл. Општине Кучево“, бр. 4/19),
Скупштина општине Кучево, на седници
одржаној 21.10.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Број: I-06-1-193/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Драган Милорадовић, с.р.

●

[7] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Одлука

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

21.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.

Члан 1
Именују се чланови Изборне комисије
за спровођење избора за чланове Савета
месних заједница на територији општине
Кучево у следећем саставу:
1. Драган Милорадовић дипл. правник
из Кучева, за председника,
Драган Ранчић дипл. правник из
Кучева, за заменика председника.
2. Зоран Вукојевић из Кучева за члана
Тихомир Булутић из Кучева, за
заменика члана
3. Зоран Демић из Мустапића, за
члана
Миливоје Терзић из Кучева, за
заменика члана.

[6] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 40. став 1. тачке 12.
Статута Општине Кучево („Службени гласник
Општине Кучево'', бр. 1/19), Скупштина
општине Кучево, на седници одржаној
21.10.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНУ КУЧЕВО
I
Именују се чланови Надзорног одбора
Центра за социјални рад за општину Кучево,
и то:
1. Александар Илић, Кучајна
2. Тамара Милић, Кучево
3. Варадинка Илић, Каона, запослена

Члан 2
За секретара Изборне комисије за
спровођење избора за чланове Савета
месних заједница на територији општине
Кучево именује се Зоран Велимировић
дипл. правник из Каоне.
За заменика секретара Изборне
комисије за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница на територији
општине Кучево именује се Никола Милић,
дипл. правник из Кучева.

II
Решење ступа на снагу осмог дана по
објављивању
у
„Службеном
гласнику
Општине Кучево''.
III
Решење доставити:
именованим
члановима Надзорног одбора, Центру за
социјални рад за општину Кучево и архиви
СО Кучево.

Члан 3
Надлежност и обавезе Изборне
комисије за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница на територији
општине Кучево предвиђени су члановима
23, 25. и 26. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Кучево („Службени
гласник Општине Кучево“, бр. 4/19).

Број: I-06-1-194/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.

Члан 4
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко M. Кецман, с.р.
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Члан 5
Решење
доставити
лицима и архиви СО Кучево.

●

Број 14/2020

Члан 4
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
Драган Милорадовић, с.р.

●

Одлуке о месним заједницама на територији
општине Кучево („Сл. гл. Општине Кучево“,
бр. 4/19).

именованим

Број: I-06-1-195/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

21.10.2020. године

Члан 5
Решење
доставити
лицима и архиви СО Кучево.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.

8] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 31, 32. Одлуке о
месним заједницама на територији општине
Кучево („Сл. гл. Општине Кучево“, бр. 4/19),
Скупштина општине Кучево, на седници
одржаној 21.10.2020. године, донела је

именованим

Број: I-06-1-196/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Драган Милорадовић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко M. Кецман, с.р.

[9] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 40. став 1. тачка 11.
Статута Општине Кучево („Сл. гл. општине
Кучево“, бр. 1/19), Скупштина општине
Кучево, на седници одржаној 21.10.2020.
године, донела је

Члан 1
Именују се чланови Другостепене
изборне комисије за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница на
територији општине Кучево у следећем
саставу:
1. Златан Забуковец, дипл. правник из
Кучева за председника,
Раша Булутић, из Кучева за
заменика председника.
2. Лазар Станојевић, из Пожаревца
дипл. правник за члана
Дејан Андрејић, из Шевице за
заменика члана
3. Душан Марковић, из Шевице за
члана
Новица Булајић, из Кучева за
заменика члана.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО
Члан 1
Разрешава се члан Надзорног одбора
Јавног
комуналног
предузећа
Кучево,
Александар Павловић из Каоне.
Члан 2
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.
Члан 3
Решење
доставити
Александру
Павловићу, ЈКП Кучево и архиви.

Члан 2
За секретара Другостепене Изборне
комисије за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница на територији
општине
Кучево
именује
се
Зоран
Велимировић дипл. правник из Каоне.

Број: I-06-1-197/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Члан 3
Надлежност и обавезе Другостепене
изборне комисије за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница општине
Кучево предвиђени су члановима 31, 32.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко M. Кецман, с.р.
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●

[10] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 40. став 1. тачка 11.
Статута Општине Кучево („Службени гласник
Општине Кучево“, бр. 1/19), Скупштина
општине Кучево, на седници одржаној
21.10.2020. године, донела је:

21.10.2020. године

●

Број 14/2020

[11] СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КУЧЕВО
На основу члана 28. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени
гласник РС, бр. 88/2011, 46/2014, 104/2016 и
95/2018), чл. 16 тач. 5 ст. 10 Одлуке о
комуналним
делатностима
комуналном
уређењу насеља на територији општине
Кучево („Службени гласник Општине Кучево“,
бр. 1/15, 11/17, 18а/17 и 7/18, 11а/19), и чл. 40
Статута Општине Кучево („Службени гласник
Општине Кучево“, бр. 1/19), Скупштина
општине Кучево, на седници одржаној
21.10.2020. године, донела је следећи

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО
Члан 1
Именује се члан Надзорног одбора
Јавног
комуналног
предузећа
Кучево,
Слађана Јовић из Кучева.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на измену и допуну
Ценовника о утврђивању цена комуналних
услуга Јавно комуналног предузећа Кучево.

Члан 2
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.
Члан 3
Решење доставити Слађани Јовић из
Кучева, ЈКП Кучево и архиви.

II
Ценовник ступа на снагу осмог дана
по објављивању у „Службеном гласнику
Општине Кучево“.

Број: I-06-1-198/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године

III
Закључак
доставити:
Јавном
комуналном предузећу Кучево и архиви СО
Кучево.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Број: I-06-1-199/2020
У Кучеву, 21.10.2020. године
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