
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 30. децембра 
2013. године, на основу чл.82., 92 и 96. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11) и 
чл.36. Статута општине Косјерић ( „Службени лист општине Ко-
сјерић“, бр.9/2008), донела је:     
    

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

   
Члан 1. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлукa о изменама 
и допунама одлуке  о грађевинском земљишту („Службени лист  оп-
штине Косјерић“, бр. 14/13). 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 
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основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним избо-

рима (''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 30. децем-
бра 2013. године, донела је 

                          
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине оп-
штине Косјерић, Остојић Радмили, изабраном на изборима одр-
жаним  26. маја  2013. године.  

II. Мандат новог одборника Остојић Радмиле почиње 
да тече даном потврђивања мандата и траје до истека времена 
на које би трајао мандат одборника Дивнић Милке, који је пре-
стао пре истека времена на који је изабран а уместо којег  је Из-
борна комисија општине Косјерић доделила одборнички мандат. 

III.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Уверења број  013–61/2013 од  28. новембра 

2013. године добијених од стране Општинске изборне комисије 
која су предочена председнику Скупштине општине, председник 
Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за ве-
рификацију мандата одборнику Остојић Радмили са изборне ли-
сте „Демократска странка – Либерално демократска партија – 
ОДГОВОРНО“ , што су одборници Скупштине општине Косјерић 
изјашњавањем прихватили. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 

 
 
Број 06 - 32/2013  
Косјерић, дана  30. децембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоу-
прави ( «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 Косје-
рић », број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одр-
жаној 30. децембра 2013.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                  У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2013. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 10/12), врше се изме-
не и допуне и то: 
 

 
                ПРИХОДИ 
 

- На позицији 711121 порез на приходе од само-
сталних делатности према стварно оствареном 

БРОЈ 19/13, КОСЈЕРИЋ, 30. децембар 2013. ГОДИНЕ 



Број 19/13                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   30. децембар  2013. године 

 
2 

нето приходу износ од 6.500.000,00 динара заме-
њује се износом од 7.500.000,00 динара, 

- На позицији 711122 порез на приходе од само-
сталних делатности према паушално одређеном 
нето приходу износ од 3.300.000,00 динара заме-
њује се износом од 4.000.000,00 динара, 

- На позицији 713121 порез на имовину  износ од 
10.000.000,00 динара замењује се износом од 
13.000.000,00 динара, 

- На позицији 714562 посебна накнада за унапре-
ђење и заштиту животне средине износ од 
16.000.000,00 динара замењује се износом од 
20.299.601,55 динара, 

- На позицији 716111 комунална такса на фирму 
износ од 10.000.000,00 замењује се износом од 
12.000.000,00 динара, 

- На позицији 733152 текући трансфери за одржа-
вање регионалних путева износ од 13.000.000,00 
динара замењује се износом од 3.000.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 733154 текући наменски трансфери 
од Републике износ од 10.000.000,00 динара за-
мењује се износом од 12.000.000,00 динара, 

 
Укупни приходи  у износу од 347.356.000,00 динара за-
мењују се износом од 
350.355.601,55 динара. 
 
    РАСХОДИ 
 
- На позицији 1. плате и додаци запослених у Оп-

штинској управи Косјерић износ од 37.000.000,00 
динара, замењује се износом од  36.374.129,44 
динара, 

- На позицији 2. социјални доприноси на терет по-
слодавца у Општинској управи Косјерићу износ 
од 6.623.000,00 динара замењује се износом од 
6.404.353,99 динара, 

- На позицији 3. накнаде у натури запослених у оп-
штинској Управи Косјерић износ од 50.000,00 ди-
нара, замењује се износом од 60.000,00 динара, 

- На позицији 5. накнаде за запослене у Општин-
ској управи Косјерић, износ од 800.000,00 динара 
замењује се износом од 747.063,00 динара, 

- На позицији 9. услуге по уговору у Општинској 
управи Косјерић, износ од 3.400.000,00 динара 
замењује се износом од 3.800.000,00 динара, 

- На позицији 11. текуће поправке и одржавање у 
Општинској управи Косјерић, износ од 800.000,00 
динара замењује се износом од 700.000.00 дина-
ра, 

- На позицији 12. материјал у Општинској управи 
Косјерић, износ од 3.000.000,00 динара замењује 
се износом од 2.800.000,00 динара, 

- Позиција 14. средства резерви у Општинској 
управи Косјерић, у износу од 600.000,00 динара, 
брише се, 

- На позицији 15. машине и опрема у Општинској 
управи Косјерић, износ од  1.000.000,00 динара 
замењује се износом од 500.000,00 динара,  

- На позицији 17. Фонд за развој пољопривреде из-
нос од 6.000.000,00 динара замењује се износом 
од  6.500.000,00 динара, 

- На позицији 18. Дом здравља Косјерић – инве-
стиционо одржавање износ од 2.000.000,00 дина-
ра замењује се износом од 2.300.000,00 динара, 

- На позицији 20. МЗ материјални трошкови износ 
од 300.000,00 динара замењује се износом од 
450.000,00 динара, 

- На позицији 21. Месна заједница село Косјерић, 
износ од 750.000,00 динара замењује се износом 
од 673.693,27 динара, 

- На позицији 22. Месна заједница Горња Ражана 
износ од 750.000,00 динара замењује се износом 
од 683.077,66 динара, 

- На позицији 23. Месна заједница Субјел, износ 
од 750.000,00 динара замењује се износом од 
745.997,43 динара, 

- На позицији 24. Месна заједница Варда, износ од 
750.000,00 динара замењује се износом од 
658.857,07 динара, 

- На позицији 25. Месна заједница Сеча Река, из-
нос од 750.000,00 динара замењује се износом 
од 702.439,91 динара,  

- На позицији 26. ОО Црвени крст косјерић, износ 
од 2.100.000,00 динара замењује се износом од 
2.080.000,00 динара, 

- На позицији 38. Регионална развојна агенција 
Ужице износ од 210.000,00 динара замењује се 
износом од 280.000,00 динара, 

- На позицији 41. Центар за социјални рад Косје-
рић износ од 350.000,00 динара замењује се из-
носом од 400.000,00 динара, 

- На позицији 45. посебни програми основних и 
проширених права износ од 5.300.000,00 динара 
замењује се износом од 5.100.000,00 динара, 

- На позицији 47. субвенције за отварање нових 
радних места износ од 6.000.000,00 динара заме-
њује се износом од 7.000.000,00 динара, 

- На позицији 48. превоз ученика у општини Косје-
рић у износу од 9.000,000,00 динара замењује се 
износом од 12.000.000,00 динара, 

- На позицији 49. Дом здравља Косјерић – посту-
пак утврђивања мртвоморства износ од 
500.000,00 динара замењује се износом од 
600.000,00 динара, 

- На позицији 52. специјализоване школе, износ од 
300.000,00 динара, замењује се износом од  
400.000,00 динара, 

- На позицији 59. Програми за младе (канцеларија 
за младе) износ од 500.000,00 динара замењује 
се износом од 300.000,00 динара, 

- На позицији 75. накнада за запослене у ОШ Вар-
да износ од 1.000.000,00 динара замењују се из-
носом од 900.000,00 динара, 

- На позицији 77. стални трошкови у ОШ Варда из-
нос од 1.260.000,00 динара замењују се износом 
од 1.200.000,00 динара, 

- На позицији 80. специјализоване услуге у ОШ 
Варда, износ од 5.000,00 динара замењује се из-
носом од 10.000,00 динара, 

- На позицији 82. материјал у ОШ Варда, износ од 
845.000,00 динара замењује се износом од 
1.000.000,00 динара, 
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- На позицији 88. стални трошкови у ТШ Косјерић, 
износ од 2.370.000,00 динара замењује  се изно-
сом од 2.115.000,00 динара, 

- На позицији 96. машине и опрема у ТШ Косјерић, 
износ од 175.000,00 динара, замењује се износом 
од 430.000,00 динара, 

- На позицији 97. плате и додаци запослених у На-
родној библиотеци Косјерић, износ од 
3.262.000,00 динара,  замењује се износом од 
3.282.233,01 динара, 

- На позицији 98. социјални доприноси на терет 
послодавца у Народној библиотеци Косјерић, из-
нос од 584.000,00 динара замењује се износом 
од 587.519,63  динара, 

- На позицији 99. стални трошкови у Народној би-
блиотеци Косјерић, износ 1.100.000,00 динара за-
мењује се износом од 1.054.000,00 динара, 

- Позиција 101. услуге по уговору у Народној би-
блиотеци Косјерић, у износу од 2.000,00 динара 
замењује брише се, 

- На позицији 102. специјализоване услуге у На-
родној библиотеци Косјерић износ од 100.000,00 
замењује се износом од 36.000,00 динара, 

- На позицији 103. текуће поправке и одржавање у 
Народној библиотеци Косјерић износ од 
130.000,00 динара замењује се износом од 
224.000,00 динара, 

- На позицији 104. материјал у Народној библиоте-
ци Косјерић износ од 90.000,00 динара замењује 
се износом од 86.000,00 динара, 

- Позиција 105. порези, обавезне таксе и казне у 
Народној библиотеци Косјерић, у износу од 
4.000,00 динара брише се, 

- На позицији 107. остала основна средства у 
Нардној библиотеци Косјерић, износ од 
110.000,00 динара замењује се изнoсом од 
35.000,00 динара , 

- Иза позиције 107 отвара се нова позиција 107а 
економска класификација 515 нематеријална 
имовина у Народној библиотеци Косјерић у изно-
су од 110.000,00 динара, 

- На позицији 108. плате и додаци запослених у 
Информативном центру Косјерић, износ од 
3.444.000,00 динара замењује се износом од 
3.440.088,47 динара, 

- На позицији 109. социјални допринос на терет 
послодавца у Информативном центру Косјерић, 
износ од 616.000,00 динара замењује се износом 
од 615.774,67 динара, 

- На позицији 117. економска класификација 451 
мења се у економску класификацију 481 сред-
ства за физичку културу у Општини Косјерић,  и 
износ од 9.000.000,00 динара замењује се изно-
сом од 7.500.000,00 динара, 

- На позицији 132. плате и додаци запослених у 
Туристичкој организацији Косјерић износ од 
2.760.000,00 динара замењује се износом од 
2.551.161,96 динара, 

- На позицији 133. социјални доприноси на терет 
послодавца у Туристичкој организацији Косјерић, 
износ од 494.000,00 динара замењује се износом 
од 456.658,04  динара, 

- Иза позиције 133. отвара се нова позиција 133а 
економска класификација 413 накнаде у натури у 
Туристичкој организацији Косјерић у износу од 
2.000,00 динара, 

- На позицији 134. стални трошкови у Туристичкој 
организацији Косјерић, износ од 0 динара заме-
њује се износом од 59.506,00  динара, 

- На позицији 139. материјал у Туристичкој органи-
зацији Косјерић, износ од 0 динара замењује се 
износом од 9.048,00  динара, 

- На позицији 142. економска класификација 451 
мења се у економску класификацију 421 Фонд пу-
тева општине Косјерић и износ од 130.000.000,00 
динара замењује се износом од 13.000.000,00 ди-
нара, 

- Иза позиције 142. отвара се нова позиција 142а 
функција 620 економска класификација 423 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
12.000.000,00 динара, 

-  Иза позиције 142а. отвара се нова позиција 142б 
функција 620 економска класификација 424 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
24.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 142б. отвара се нова позиција 142в 
функција 620 економска класификација 425 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
13.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 142в. отвара се нова позиција 142г 
функција 620 економска класификација 426 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
1.200.000,00 динара, 

- Иза позиције 142г. отвара се нова позиција 142д 
функција 620 економска класификација 441 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
4.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 142д. отвара се нова позиција 142ђ 
функција 620 економска класификација 481 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
3.250.000,00 динара, 

- Иза позиције 142ђ. отвара се нова позиција 142е 
функција 620 економска класификација 482 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 50.000,00 
динара, 

- Иза позиције 142е. отвара се нова позиција 142ж 
функција 620 економска класификација 484 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
1.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 142ж. отвара се нова позиција 142з 
функција 620 економска класификација 511 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
57.500.000,00 динара, 

- Иза позиције 142з. отвара се нова позиција 142и 
функција 620 економска класификација 611 Фонд 
путева општине Косјерић у износу од 
6.000.000,00 динара, 

- На позицији 143. економска класификација 451 
мења се у економску класификацију 424. Фонд за 
заштиту животне средине и износ од 
16.500.000,00 динара замењује се износом од 
23.500.000,00 динара, 

- На позицији 144 економска класификација 451 
мења се у економску класификацију 424. одржа-
вање регионалних путева и  износ од 
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13.000.000,00 динара замењује се износом од 
3.000.000,00 динара. 

                Укупни расходи у износу од 347.356.000,00 динара, за-
мењује се износом од 350.355.601,55 динара. 
 

Члан 2. 
 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у Службеном листу општине Косјерић, а 
примењиваће се од 01. јануара 2013.године. 
 
 
   Број : 400-173/2013 
   У Косјерићу, 30. децембра 2013.године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 
                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Тулимировић  
 

   
                                                                             

                                             
 

 
 
 
 
 
На основу члана 46, 48, 50 и 94. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр.107/05, 
72/09-др. закон, 88/010, 99/010, 57/011,119/012 и 45/013-др. за-
кон), члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07), члана 5. 
Уредбе о Плану мрежа здравствених установа, ("Службени гла-
сник Републике Србије", бр. 42/2006, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 
24/010, 6/012 и 37/012 ), члана  36. став 1. тачка 8. Статута оп-
штине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", бр. 1/08), 
Скупштина општине Косјерић, на  седници одржаној дана 30. де-
цембра 2013 године, дoнела је  

 
 
 

О Д Л У К У  
о оснивању Дома здравља 

''Димитрије Питовић'' Косјерић 
 

                            I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 

                        Овом Одлуком општина Косјерић (у даљем тексту: 
Оснивач) оснива Дом здравља ''Димитрије Питовић'' Косјерић, (у 
даљем тексту: Дом здравља), издвајањем организационе једини-
це Дом здравља ''Димитрије  Питовић'' Косјерић из Здравственог 
центра Ужице.  
 
                          II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 2. 
 

                     Оснивач Дома здравља је општина Косјерић, која 
преузима оснивачка права од Републике Србије.  

                     Оснивачка права, у име општине Косјерић, врши 
Скупштина општине Косјерић.  
                     Седиште Оснивача је у Косјерићу, ул. Олге Грбић 
бр. 10. 
 
                        III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА  
 

Члан 3.  
 

                      Назив Дома здравља је Дом здравља ''Димитрије 
Питовић'', Косјерић. Седиште Дома здравља је у Косјерићу,  
Ул.Станоја Павловића бр.2. 
 

Члан 4.  
 

                      Дом здравља је здравствена установа са својством 
правног лица.  
                      На оснивање, организацију и рад Дома здравља 
примењују се прописи о јавним службама и здравственој зашти-
ти.  
 

Члан 5.  
 

      Дом здравља има свој печат и штамбиљ.  
     Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се 

Статутом Дома здравља.  
 

                       IV ДЕЛАТНОСТ 
Члан 6. 

 
Делатност Дома здравља је: 
 
- 86.21 Општа медицинска пракса. 

 
Дом здравља у оквиру своје делатности обезбеђује: 
 

- најмање превентивну тдравствену заштиту за све 
категорије становника; 

- хитну медицинску помоћ; 
- општу медецину; 
- здравствену заштиту жена и деце; 
- патронажну службу; 
- лабараторијску и другу дијагностику; 
- специјалистичко-консултативну делатност; 
- и друге здравствене услуге у складу са законом. 

 
                     V СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА 
 

Члан 7. 
 

                   Оснивачки улог, који ће се уписати у судски регистар 
чине грађевински објекти  чија грађевинска вредност по деобном 
билансу износи: 48.086.341,00 динара; опрема чија вредност по 
деобном билансу износи 6.524.861,00 динара; вредност залиха и 
ситног инветара 5.274.962,00 динара; новчана средства 
120.283,00 динара; потраживања према купцима 41.761,00 дина-
ра; остала потраживања 3.000,00 динара, што чини укупан осни-
вачки улог од 60.051.208,00 динара. 
 
                 Оснивач не признаје никаква дуговања Здравственог 
центра Ужице, по Одлуци о деобном билансу од 02.10.2013. го-
дине,  као и по коначном деобном билансу Центра, а која се од-
носе на обавезе Дома здравља Косјерић. 
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                   Попис грађевинских објеката и опреме из става 1. 
овог члана саставни је део ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 

                    Средства за обављање делатности Дома здравља 
стичу се из следећих извора:  
                     -организације здравственог осигурања,  
                     -буџета,  
                     -продаје услуга и производа који су у непосредној 
вези са делатношћу Дома здравља,  
                     -обављања научно-истраживачке и образовне де-
латности,  
                     -других извора у складу са законом.  
 
 
                    VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 
 

Члан 9. 
 
Оснивач у складу са законом:   
- даје сагласност на Статут Дома здравља; 
- даје сагласност на статусне промене Дома здра-

вља; 
- именује и разрешава директора, заменика дирек-

тора, Управни и Надзорни одбор; 
- разматра годишњи извештај о раду и пословању 

Дома здравља; 
- предузима мере којима се обезбеђују услови за 

обављање делатности Дома здравља; 
- врши и друге послове. 
 

Члан 10. 
 
Међусобна права и обавезе оснивача и Дома здравља 
остварују се у складу са Законом, Статутом и другим 
општим актима. 
 

Члан 11. 
 
Средства која Оснивач преузима од Републике Србије 
чине део средстава, имовине и права Здравственог 
центра Ужице, које је користила организациона једини-
ца Дом здравља ''Димитрије Питовић'' Косјерић. 
 
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 
 

Члан 12. 
 

Органи управљања Дома здравља су: 
 

1. директор, 
2. управни одбор и 
3. надзорни одбор. 

 
Директор 

Члан 13. 
 

                     Директора именује и разрешава Оснивач, у складу 
са законом, овом Одлуком и Статутом Дома здравља.  
                     Директор се именује на период од 4 године, највише 
два пута узастопно, на предлог Управног одбора. 

                     Статутом Дома здравља уређују се услови за име-
новање и поступак именовања директора, у складу са законом.  
 Директор може имати заменика, који се именује 
и разрешава под условима, на начин и по поступку који је пропи-
сан за именовање и разрешање директора Дома здравља. 
 

Члан 14.  
 

                    Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за 
директора Дома здравља, односно ако Оснивач не именује ди-
ректора Дома Здравља у складу са одредбама закона и ове Од-
луке, Оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на пе-
риод од 6 месеци.  
                   Услови за избор, права, обавезе и одговорности ди-
ректора Дома здравља односе се и на вршиоца дужности дирек-
тора.  

Члан 15.  
 

                   Директор Дома здравља:  
 
                   -представља и заступа Дом здравља у складу са за-
коном,  
                   -организује и руководи процесом рада и пословања 
Дома здравља,  
                   -стара се о законитости рада и одговоран је за зако-
нитост рада,  
                   -предлаже основе пословне политике, план и програм 
Дома здравља и предузима мере за њихово спровођење,  
                   -доноси акт о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места, уз сагласност Управног одбора, 
                   -присуствује седницама и учествује у раду Управног 
одбора, без права одлучивања,  
                   -подноси Управном одбору извештај о пословању До-
ма здравља,  
                    -извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,  
                    -врши и друге послове утврђене законом и Статутом 
Дома здравља.  
 

              Директор за свој рад и рад Дома здраља одговара 
Управном одбору и Оснивачу.  

 
Управни одбор 
 
 

Члан 16. 
 

                  Председника и чланове Управног одбора именује и 
разрешава Оснивач. 
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
Управни одбор Дома здравља има пет чланова, од којих су два 
члана представници Дома здравља, а три члана су представни-
ци оснивача. 
Најмање један члан из реда запослених мора бити здравствени 
радник са високом стручном спремом. 
 

Члан 17. 
 
                       Управни одбор Дома здравља у складу са законом:  
                       -доноси Статут Дома здравља, уз сагласност Осни-
вача,  
                       -доноси друге опште акте,  
                       -одлучује о пословању Дома здравља,  
                       -доноси програм рада и развоја,  
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                       -доноси финансијски план и годишњи обрачун, у 
складу са законом,  
                       -усваја годишњи извештај о раду и пословању До-
ма здравља,  
                       -одлучује о коришћењу средстава Дома здравља,  
                       -расписује јавни конкурс и спроводи поступак избо-
ра директора Дома здравља,  
                       -подноси одговарајуће извештаје или информације 
о раду и пословању Дома здравља,  
                       -обавља и друге послове утврђене законом и Ста-
тутом.  
 

Члан 18. 
 
                       Управни одбор одлучује ако је на седници присутно 
више од половине чланова Управног одбора и одлуке доноси ве-
ћином гласова од укупног броја чланова. 
 
 
Надзорни одбор 
 

Члан 19. 
  
                       Надзорни одбор Дома здравља именује и разреша-
ва Оснивач.  
                       Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан 
представник Дома здравља, а два члана су представници Осни-
вача.  
                      Чланови Надзорног одбора именују се на период од 
четири године. 
  

Члан 20. 
 

                      Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над 
радом и пословањем Дома здравља.  
                      Надзорни одбор одлучује ако је на седници присут-
но више од половине чланова Надзорног одбора и одлуке доно-
си већином гласова од укупног броја чланова.  
 
 
                     VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 21. 
 
 

           До именовања Управног одбора из члана 15. ове 
Одлуке, именује се привремени Управни одбор Дома здравља у 
оснивању, у следећем саставу: 

 
1.Младенка Јонић, дипл.агроном, председник, 
2.Милен Ђуровић, правник, члан, 
3. Драгана Јовановић, терапеут, члан, 
4 др. Љиљана Косорић, спец.педијатрије,члан 

и 
5. Драгољуб Голочевац, правник, члан. 
 
 

Члан 22.     
         

До именовања Надзорног одбора из члана 18. 
ове Одлуке именује се привремени Надзорни одбор 
Дома здравља у оснивању, у следећем саставу: 

 
1. Иван Спасојевић, дипл. економиста, пред-

седник, 
2. Владе Митровић, техничар, члан и 
3. Светлана Остојић, дипл.економиста, члан. 

  
Члан 23.  

 
                     Привремени Управни одбор Дома здравља донеће 
Статут Дома здравља и друге акте потребне за упис Дома здра-
вља у судски регистар.  
                     Рок за доношење Статута Дома здравља је 60 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а рок за достављање 
истог Оснивачу је 5 дана од дана прибављања претходног ми-
шљења надлежног министарства.  

Члан 24.  
 

                    Оснивач ће именовати директора Дома здраваља у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
                    До именовања директора Дома здравља, а најдуже 
на период од 6 месеци, именује се вршилац дужности директора 
Дома здравља др. Илија Вукадиновић, спец. педијатрије из Ко-
сјерића. 
 

Члан 25. 
  

                      До доношења општих аката Дома здравља приме-
њиваће се постојећа општа акта Здравственог центра Ужице, 
уколико нису у супротности са законом и овом Одлуком.  
 

Члан 26.  
 

                     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном листу општине Косјерић ".  
 

 
Број 022-32/2014 
Косјерић, дана 30. децембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 15.,33., и 42. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09,92/11), члана 5. Одлуке о 
образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине 
Косјерић и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист 
општине Косјерић“, бр. 9/08), Скупштина општине Косјерић је на 
седници од 30. децембра 2013 . године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације 

 
I Образује се Штаб за ванредне ситуације, у следећем саставу: 
 
1.Стојанић Милијан, командант штаба 
2.Продановић Жељко, заменик команданта штаба 
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3.Јовановић Милојко, начелник штаба 
4.Ђорђевић Душко, члан 
5.Марковић Миодраг, члан 
6.Коловић Александар, члан 
7.Томић Горан, члан 
8.Ђукић Владимир, члан 
9.Богићевић Драган, члан 
10.Вукадиновић Илија, члан 
11.Радовић Наташа, члана 
12.Јелић Стаменко, члана 
13.Митровић Светлана, члан 
 
II Општински Штаб за ванредне ситуације обавља следеће по-
слове: 
Руководи и координира рад субјеката система заштите и спаса-
вања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака;руководи и координира спрово-
ђење мера и задатака цивилне заштите;разматра и даје мишље-
ња на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; прати стање и организаци-
ју заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољша-
ње; наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава 
помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуаци-
јама;стара се о редовном информисању и обавештавању ста-
новништва, о ризицима и опасности и предузетим мерама; раз-
матра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне 
заштите овлашћених, оспособљених правних лица; сарађује са 
надлежним органима заштите и спасавања у ванредним ситуа-
цијама; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
доноси наредбе, закључке и препоруке; сарађује са штабовима 
суседних општина; разматра и предлаже доношење одлука о ор-
ганизацији заштите и спасавања на територији општине; ангажу-
је оспособљена правна лица и друге организације од значаја за 
општину и обавља и друге послове у складу са Законом и Стату-
том. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Косјерић“. 
IV Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење број 
325-17/12 од 27.10.2012. године. 
 
 
V Решење доставити члановима штаба и архиви. 
 
 
Број:87-28/2013 
 У Косјерићу, 30. децембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Драган Тулимировић 

 
 
 Драган Тулимировић 
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