
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 25. маја 
2015. године, на основу члана 61. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић» број 9/08) и члана 17. Одлу-
ке о Општинском правобранилаштву општине Косјерић («Слу-
жбени лист општине Косјерић, број 2/15), донело је 
 

 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОЈ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције Општинског јавног право-
браниоца општине Косјерић, Горану Јевтовићу, дип. правнику са 
положеним правосудним испитом, због постављења Општинског 
правобраниоца општине Косјерић, у складу са Одлуком о Оп-
штинском правобранилаштву општине Косјерић. 
 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
«Службеном листу општине Косјерић» 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ:  021 - 3/15 
ДАТУМ: 25. мај 2015. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                            Милијан Стојанић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 25. маја 
2015. године, на основу члана 61. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић» број 9/08) и члана 10. 
Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић, број 2/15), донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 
1. ПОСТАВЉА СЕ Горан Јевтовић, дип. правник са положеним 
правосудним испитом, за Општинског правобраниоца општине 
Косјерић, на период од пет година. 
 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
«Службеном листу општине Косјерић». 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ: 021 – 4/15 
ДАТУМ:  25. мај 2015. године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                              Милијан Стојанић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 20. став 1. тачка 16. 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 2. 
јуна   2015. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ 
 БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА СПОРТ, 

СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ, СПОРТСКА УДРУЖЕЊА,  
СПОРТИСТЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ 
Члан 1. 

У Одлуци о расподели буџетских средстава опредеље-
них за спорт, спортске клубове, спортска удружења, спортисте и 
спортске манифестације од значаја за општину Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић,'' број 3/14 од 12. фебруара 2014. 
године у члану 6. после тачке 9. додаје се нови став који гласи: 
''Трошкови превоза спортиста на званичним такмичењима  у из-
носу  45,00 динара по километру, а уколико такмичара има мање 
од шест предмет правдања трошкова превоза може бити рачун 
за гориво за највише два путничка аутомобила у износу од 15,00 
динара по пређеном километру.'' 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
Број 66 – 1/14 
У Косјерићу, 2. јуна  2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 
 

БРОЈ 5/15, КОСЈЕРИЋ, 2. јун 2015. ГОДИНЕ 
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                       На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник Р.С." број 54/2009 ) и члана 
36. Статута општине Косјерић ( "Службени лист општине Косјерић", 9/08 Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 2. јуна 2015. године, донела је 
      
      

 О Д Л У К У    О  
 ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

       ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ  
      

ОПШТИ  ДЕО  
      

Члан 1.  
      

 Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета 
општине Косјерић у 2014. години износе у динарима:  
      
I     Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства 404.758.000  
      
II    Укупно извршени текући расходи и издаци  392.513.000  
      
III   Разлика укупних примања и укупних издатака ( I - II )  12.245.000   
        

Члан 2.    
        

  У Билансу стања на дан 31. децембар 2014. године утврђена је укупна актива у  износу од 436.339.000 динара и 
укупна пасива у износу од 436.339.000 динара.    
        
АКТИВА:        
О11ООО основна средства  451.725.000    
О12ООО култивисна имовина 37.000    
О14ООО природна имовина  214.052.000    
О15ООО нефинансиска имовина у припреми 355.242.000    
О16ООО нематеријална имовина  9.192.000    
О22ООО залихе ситнпг инвентара и потрошног материјала 327.000    
121ООО  новчана средства,пл.метали и хар. од вред. 15.461.000    
122ООО  краткорочна потраживања 63.980.000    
123ООО  краткорочни пласмани 160.000    
131ООО  активна временска разграничења 72.629.000    
 СВЕГА АКТИВА :  1.182.805.000    
        
ПАСИВА:        
211ООО  домаће дугорочне  обавезе 178.319.000    
221ООО краткорочне домаће обавезе 95.129.000    
230ООО обавезе по основу расхода за запослене 5.872.000    
240ООО обавезе по основу осталих расхода 9.112.000    
251ООО примљени аванси 206.000    
252ООО обавезе према добављачима 56.883.000    
254ООО остале обавезе 1.282.000    
291ООО пасивна временска разграничења 64.178.000    
300ООО Капитал и утврђивање резултата пословања 771.824.000    
 СВЕГА ПАСИВА:  1.182.805.000    
        

Члан 3.    
        

   
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. год.  утврђени су:    
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1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена       
    по основу продаје нефинансијске имовине  309.489.000    
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку      
    нефинансијске имовине    316.904.000    
3. Вишак прихода - Буџетски суфицит ( 1-2)   -7.415.000    
4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит      
     ( увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка      
     прихода из предходне године који се користио за       
     покриће расхода текуће године)   12.870.000    
Структура текућих прихода и текућих расхода:      
71ОООО порези   153.858.000    
73ОООО донације и трансфери  103.439.000    
74ОООО други приходи  47.583.000    
77OOOO меморандумске ставке ...  1.256.000    
81OOOO примања од продаје осн.сред.  3.353.000    
 УКУПНИ ПРИХОДИ:  309.489.000    
        
41ОООО расходи за запослене  79.776.000    
42ОООО коришћење услуга и роба  102.221.000    
44ОООО отплата камата и...  23.406.000    
45ОООО субвенције   4.044.000    
46ОООО донације и трансфери  29.307.000    
47ОООО права из социјалног осигурања 16.506.000    
48ОООО остали расходи  22.845.000    
51ОООО основна средства  38.799.000    
 УКУПНИ РАСХОДИ:  316.904.000    
        
Утврђивање резултата пословања       
        
примања по основу продаје нефинансијске имовине      
текући приходи и примања    384.473.000    
издаци за набавку нефинансијске имовине   38.799.000    
текући расходи и издаци за набавку нефин. имовине и издаци за отп. глав. 392.513.000    
буџетски суфицит - дефицит    -8.040.000    
део нераспоређеног вишка прихода из претходне године  20.285.000    
кориговани суфицит    12.245.000    
        

Члан 4.    
   

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат Буџета утврђени су:    
        

ОПИС Економска 
Класиф. Буџетска средства Додатна средства 

Укупна    
средства  

  

1. 2. 3. 4. 5.    
I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 388.188.000 16.570.000 404.758.000    
             
II УКУПНА ПРМАЊА (1+2+3) 7+8+9 368.020.000 16.453.000 384.473.000    
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 289.739.000 16.397.000 306.136.000    
1.1. КАМАТЕ 7411 346.000   346.000    
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАН. ИМОВИНЕ 8 3.297.000 56.000 3.353.000  

  

3. ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 74.984.000   74.984.000  

  

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92     0  
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III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 20.168.000 117.000 20.285.000    
             
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 375.585.000 16.928.000 392.513.000    
        0    
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4 262.371.000 15.734.000 278.105.000    
4.1. ОТПЛАТА КАМАТА 44 23.404.000   23.404.000    
5. ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 37.605.000 1.194.000 38.799.000  

  

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 75.609.000   75.609.000  

  

6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 62 7.365.000   7.365.000  

  

V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 12.603.000 -358.000 12.245.000  

  

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-
(4+5) (7+8)-(4+5) -6.940.000 -475.000 -7.415.000  

  

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ ( VI+ (3.1.-6.1.)) 

(7+8) -
(4+5)+(92-62) -14.305.000 -475.000 -14.780.000  

  

        
        

   
   
   

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и пренетих средстава, и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине утврђен је у износу од                                                                                -7.415.000  динара.    

   
   
   

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске 
имовине утврђен је у износу од                                                                                                       -14.780.000  динара.    
        
        

Члан 5.    
        

   
   Остварен вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у  износу од 20.365.000 динара преноси се 

у наредну годину и састоји се из нераспоређеног вишка прихода у целокупном износу.    
        
        

Члан 6.    
        

  
  У  Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2014. године 

утврђени су укупни извори финансирања у износу од  0 динара и укупни издаци у износу од  38.799.000 динара.   
Структура извора финансирања:       
92ОООО примања од продаје финансијске имовине 0    
Структура издатака:        
51ОООО основна средства  38.799.000    
        
        

Члан 7.    
        

   
   
   

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године утврђени су укупни 
новчани приливи у износу од 404.758.000 динара и укупни новчани одливи у износу од 392.513.000 динара и 
салдо готовине на крају године у износу од 12.245.000 динара.    
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Структура новчаних прилива:        
        
71ОООО порези   153.858.000    
73ОООО донације и трансфери  103.439.000    
74ОООО други приходи  47.583.000    
77OOOO меморандумске ставке ...  1.256.000    
78ОООО трансфери између буџетских.  0    
81OOOO примања од продаје осн.сред.  3.353.000    
92ОООО примања од задуживања  74.984.000    
        
Структура новчаних одлива :        
        
41ОООО расходи за запослене  79.776.000    
42ОООО коришћење услуга и роба  102.221.000    
44ОООО отплата камата и...  23.406.000    
45ОООО субвенције   4.044.000    
46ОООО донације и трансфери  29.307.000    
47ОООО права из социјалног осигурања 16.506.000    
48ОООО остали расходи  22.845.000    
51ОООО основна средства  38.799.000    
61ОООО издаци за отплату главнице  75.609.000    
        
        
Вишак новчаних средстава    -8.040.000    
салдо готовине на почетку године   20.285.000    
Кориговани приливи    404.758.000    
Кориговани одливи    392.513.000    
салдо готовине на крају године   12.245.000    
        

Члан 8.    
        

   
Средства сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић 31.12.2014. године износе 1.168.000 динара.    
        

Члан 9.    
        

   
Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2014. годину са свим својим прилозима  саставни је део ове Одлуке.    
        
        

Члан 10.    
        

   
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Косјерић".    
        
        

      
      
      

Број: 400-36/2015 
У Косјерићу, 2. јуна 2015. године 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ       
        
        
   ,    

      Драган Тулимировић     
    ______________________________    
        

 

                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                          Драган Тулимировић  
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На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне 
средине («Службени гласник РС», број 135/04 и 36/09),  члана 5. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне среди-
не општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 
23/09), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите жи-
вотне средине број:401-00-00555/2015-09 од 19.03.2015. године 
и члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист општине 
Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 2. јуна 2015.године, донела је  

 
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
  
  Програмом коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Косјерић за 2015. годину (у 
даљем тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и наме-
на коришћења средстава за активности које се током 2015. годи-
не планирају у области заштите и унапређења животне средине. 
 

За реализацију овог Програма планирају се реални 
приходи из буџета Општине  Косјерић за 2015. годину у укупном 
износу од 14.450.000,00 динaра. 

 
Преглед планираних прихода Фонда: 
 

 
1. 

 
Реални приходи Фонда  
 

 

  
1.1. 

 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 
 

 
14.000.000,00 

  
1.2. 

 
Накнада за емисију СО2 и NO2 
 

 
450.000,00 

2. Укупно планирани приходи 
Фонда 

14.450.000,00 

 
Средства из става 2. користиће се за: 
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном 

износу од  13.350.000,00 динара, 
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном 

износу од 1.050.000,00  динара и 
III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном 

износу од 50.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 
 

 
Р.б.

 
Назив  инвестиционог 
програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Захтеви за плаћање и 
трансфере према 
регионалној депонији ЈКП 
„Дубоко“ 

2.000.000,00

2 Транспорт отпада у ЈКП 
„Дубоко“ 

4.000.000,00

3 Накнада за  депоновање 
комуналног отпада у ЈКП 
„Дубоко“   

                  3.600.000,00 

4 Унапређење система 
одржавања зелених 
површина и изградња нових   

3.650.000,00

5 Пролећна и јесења акција 
чишћења и уређења града 

100.000,00

 
УКУПНО 13.350.000,00 

 
1. Захтеви за плаћање и трансфере према регио-

налној депонији  
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубо-

ко“ основано је ради трајног решавања проблема одлагања чвр-
стог комуналног отпада на територији која обухвата 9 локалних 
самоуправа Златиборског и Моравичког округа, где живи више 
од 350 000 становника. Регионална депонија са линијом за сепа-
рацију на локацији „Дубоко“ пуштена је у рад 2011. године. Сту-
дија изводљивости предвидела је изградњу депоније са седам 
етажа за коју је урађена пројекција коришћења за време од 12 до 
15 година. Резултати прве године рада овог регионалног систе-
ма показују одступања од претпоставки из Студије изводљиво-
сти, што ће као последицу имати брже попуњавање прве четири 
изграђене етаже тела депоније. Предвиђено трајање је 7 година.  
  2. Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“  

КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комуналног 
отпада из Косјерића у ЈКП „Дубоко“. Општина финансира тро-
шкове транспорта комуналног отпада по цени од 1.665,00 дина-
ра без ПДВ-а или 1998,00 динара са ПДВ-ом за тону отпада. У 
2014. години транспортовано је просечно месечно 167.5 тона. На 
бази тог просека у 2015. години, по истој цени транспорта, по-
требно је за транспорт отпада планирати око 4.000.000,00 дина-
ра (са урачунатим ПДВ-ом). 

3. Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП „Ду-
боко“ 

 Општина Косјерић плаћа накнаду ЈКП „Дубоко“ за од-
лагање отпада у износу од 1.372,80 динара без ПДВ-а или 
1.510,08 динара са ПДВ-ом, за тону депонованог отпада. Обаве-
за општине Косјерић је да у „Дубоко“ испоручи 198 тона комунал-
ног отпада месечно, и на ту количину плаћа накнаду за одлага-
ње, без обзира на количину отпада која се месечно одложи. На 
бази исте количине отпада у 2015. години, по истој цени накнаде 
за одлагање, потребно је за накнаду за одлагање отпада плани-
рати око 3.600.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом). 

4. Унапређење система одржавања зелених површина и 
изградња нових   

Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних 
површина, планира се формирање нових дрвореда и  травнатих 
и цветних површина.  
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5. Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града  
У току пролећне и јесење акције чишћења и уређења 

града, претходних година,  вршено је одвожење отпада из дома-
ћинстава, који не спада у кућно смеће, са подручја са кога се 
иначе организовано одвози кућно смеће. Услуге су пружане и 
предузећима и установама која не поседују сопствену механиза-
цију за одвожење отпада.  

Акцију треба проширити просторно, у смислу да треба 
очистити и уредити јавне површине које иначе нису обухваћене 
планом редовног одржавања које врши КЈП «Елан», али, у 2015. 
години отпад одвозити само од буџетских корисника, а од преду-
зећа и других правних лица наплатити одвоз отпада сагласно 
одредбама Одлуке о одржавању комуналне хигијене на терито-
рији општине Косјерић.   

 
II  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И  
ПРОЈЕКТИ 

 
 

Р.б. 
  
Назив научно-истраживачког 
програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Мониторинг ваздуха 1.000.000,00 
2 Накнада за Техничку комисију 

за оцену студије и стратешке 
процене утицаја на животну 
средину и стручну контролу и 
надзор у области животне сре-
дине 

 
 

50.000,00 

 
УКУПНО 1.050.000,00   

 
1. Мониторинг ваздуха 
Општина има законску обавезу да прати квалитет ва-

здуха на својој територији. Ради увида у квалитет ваздуха и ради 
идентификације загађујућих материја врше се мерења имисије 
таложних материја са тешким металима и суспендованих чести-
ца и тешких метала у њима, посебно у близини емитера. 

2. Накнада за Техничку комисију за оцену студије и 
стратешке  

процене утицаја на животну средину и стручну контролу и над-
зор у области животне средине  

У поступцима издавања одобрења за градњу објеката 
или постројења или одобрења за обављање делатности који 
утиче на животну средину спроводи се и поступак процене ути-
цаја на животну средину и носилац пројекта има обавезу да из-
ради студију утицаја на животну средину. За оцену студије о про-
цени утицаја надлежни орган образује техничку комисију. Носи-
лац пројекта сноси, између осталог, и трошкове рада техничке 
комисије.  

Такође, у поступку стратешке процене утицаја планова 
и програма на животну средину израђује се извештај о страте-
шкој процени. Надлежни орган врши оцену извештаја, по приба-
вљеном мишљењу овлашћених организација или стручних лица 
за поједине области. 

Наравно, сви напред наведени трошкове финансирају 
се из буџетског фонда у случају када је општина инвеститор про-
јекта или наручилац плана и програма.   

 
 
 
 
 

III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 
Р.б.

  
Назив програма или пројекта 
еколошке едукације 

 
укупна вредност

1 Суфинансирање еколошких про-
грама, пројеката и акција невла-
диних организација и других 
удружења грађана која се баве 
заштитом животне средине на 
локалном нивоу 

50.000,00

 
УКУПНО 50.000,00 

   
 И поред тога што заштита животне средине подразу-
мева велики број активности и мера у свим областима друштве-
ног живота, још увек се занемарује потреба за подизањем нивоа 
знања лица са значајном улогом у процесу планирања и доно-
шења одлука у вези активности које имају значајан утицај на жи-
вотну средину, што има за последицу доношење лоших планова 
и погрешних одлука. 
 Један од најефикаснијих и најjефтинијих  алата за 
спречавање настанка проблема у животној средини и њихово ре-
шавање је стална едукација свих узрасних група. Сматра се да 
један динар уложен у едукацију грађана штеди 10 динара које је 
потребно уложити у отклањање последица.  
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине Одељење за урбани-
зам, изградњу и инспекцијске послове ће самостално или у са-
радњи са другим субјектима: јавним комуналним предузећима и 
установама, Канцеларијом за локални економски развој, Тури-
стичком организацијом, Удружењем учитеља, Планинарско-еко-
лошким друштвом «Субјел», УГ «Егрин» и др., организовати или 
учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скупови-
ма, курсевима, манифестацијама из области заштите и унапре-
ђења животне средине и обележавању значајних датума и дога-
ђаја као што су: Дан планете Земље, Светски дан заштите жи-
вотне средине, сајам екологије, сајам туризма, сајам здраве хра-
не, организовање едукативних еколошких програма за децу 
школског и предшколског узраста кроз еколошке школе и кампо-
ве, као и других датума и догађаја.  
  На сајту општине, као и  у средствима информисања 
(локалне радио станице и локална телевизија) заинтересована 
јавност биће обавештавана и о поднетим захтевима и о донетим 
одлукама у поступцима процене утицаја и стратешке процене, у 
складу са законима из тих области. 
 

Члан 3. 
 

 Средства одобрена за реализацију Програма распоре-
диће се на основу решења председника општине Косјерић, а у 
складу са одлуком Општинског већа општине Косјерић.  
 

Члан 4.  
 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уго-
ворених обавеза и реализацију појединачних програма и проје-
ката спроводиће Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу 
и инспекцијске послове Општинске управе општине  Косјерић. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Оде-
љење за привреду и финансије и Одељење за урбанизам, инве-
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стиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе оп-
штине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај Програм објавити у «Службеном листу општине 
Косјерић». 
  
 
Број: 501-3/2015 
у Косјерићу, 2. јуна 2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                       Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУо-321/2013  
________ 2015. године 
Б е о г р а д 
  

 
 Уставни суд, у саставу: председник Весна 

Илић Прелић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, 
Братислав Ђокић, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Мар-
ковић, др Боса Ненадић, др Драгиша Б. Слијепчевић, Милан Ста-
нић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин 
Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. 
тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној  26. мар-
та 2015. године, донео је  

 
О Д Л У К У 

 
Утврђује се да Одлука о условима за изград-

њу мини хидроцентрала на подручју општине Косјерић („Службе-
ни лист општине Косјерић“, број 4/12) није у сагласности са Уста-
вом и законом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Предлогом Јавног правобранилаштва општине Ко-

сјерић покренут је пред Уставним судом поступак за утврђивање 
неуставности и незаконитости Одлуке наведене у изреци. Исти-
чући да је оспорена Одлука, по својој правној природи, општи 
правни акт и да је доношење општих аката, сагласно одредби 
члана 191. став 2. Устава Републике Србије и одредби члана 32. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи, у надлежности скупшти-
не општине, а не општинског већа које, у смислу одредбе члана 
46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи, непосредно изврша-

ва и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине оп-
штине, предлагач сматра да је „прекорачењем својих овлашће-
ња као извршног органа“, Општинско веће општине Косјерић до-
нело оспорену Одлуку која је у целини несагласна са одредбама 
члана 191. став 2. и члана 195. ст. 2. и 3. Устава и „наведеним 
одредбама Закона о локалној самоуправи“. Подносилац предло-
га такође наводи да су услови и поступак изградње мини хидро-
централа уређени Законом о планирању и изградњи и Законом о 
енергетици и да „ниједном одредбом закона није утврђена над-
лежност јединица локалне самоуправе да својим општим актима 
уређују питања која се тичу услова и поступка изградње мини хи-
дроцентрала“, те да су оспореном Одлуком уређена питања која 
„не могу бити предмет уређивања актом јединице локалне само-
управе, из којих разлога Одлука у целини није у сагласности са 
законом“. Предлагач је истакао да се није детаљније упуштао у 
оцену законитости садржине оспорене Одлуке, односно поједи-
них одредаба ове одлуке, с обзиром на то „да се одлука оспора-
ва у целини“. 

Општинско веће општине Косјерић је у одго-
вору на наводе из предлога, обавестило Уставни суд да је оспо-
рена Одлука на снази.   

У спроведеном поступку, Уставни суд је утвр-
дио да се оспореном Одлуком о условима за изградњу мини хи-
дроцентрала на подручју општине Косјерић („Службени лист оп-
штине Косјерић“, број 4/12), коју је Општинско веће општине Ко-
сјерић донело 31. маја 2012. године, позивајући се, поред оста-
лог, на одредбе члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Слу-
жбени гласник РС'', број 129/07), регулишу услови за изградњу 
малих хидроелектрана – мини хидроцентрала (у даљем тексту: 
МХЕ) и основи за регулисање међусобних односа инвеститора 
са општином Косјерић, на чијој територији се буду градиле МХЕ 
(члан 1. став 1.). Оспореном Одлуком је одређено да су на под-
ручју општине Косјерић могуће четири локације за изградњу МХЕ 
према Катастру МХЕ снаге од 166 кW до 667 кW и на више лока-
ција које нису евидентиране Катастром МХЕ (члан 1. став 2.), да 
је општина Косјерић усагласила процедуру са Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 
24/11) и да су доношењем Просторног плана општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“, број 7/11) створени услови 
за изградњу МХЕ тако што ће инвеститор, на основу њега, изра-
ђивати урбанистички пројекат као плански основ за издавање 
локацијских дозвола и да Просторни план општине Косјерић обу-
хвата водопривредну основу и планиране МХЕ на рекама на 
подручју општине Косјерић (члан 2.). Одредбама члана 3. оспо-
рене Одлуке уређена је израда урбанистичког пројекта и пропи-
сана је његова обавезна садржина (став 1.), утврђено је да се на 
поступак изградње МХЕ непосредно примењују одредбе Закона 
о планирању и изградњи и Закона о енергетици, а да одобрење 
за изградњу МХЕ издаје надлежни орган Општинске управе Ко-
сјерић (став 2.) и да је уз захтев за издавање наведеног одобре-
ња потребно приложити предвиђене сагласности којима се по-
тврђује несметан режим коришћења вода, које су прибављене у 
складу са Законом о водама, Законом о рибарству и Законом о 
заштити животне средине (став 3.). Сагласно одредбама члана 
4. оспорене Одлуке, инвеститор изградње МХЕ закључује са оп-
штином Косјерић уговор којим ће регулисати депозит за обезбе-
ђење локације (став 1.), прописан је начин на који се утврђује из-
нос депозита који се уплаћује општини Косјерић пре издавања 
локацијске дозволе и могућност плаћања депозита на три једна-
ке рате у роковима одређеним Одлуком (ст. 2. и 3.), утврђено је 
да ће се наплаћени депозит вратити инвеститору од процента 
који припада општини Косјерић кроз производњу и продају елек-
тричне енергије из члана 6. ове одлуке (став 4.) и да ће уговором 
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бити одређен и рок изградње МХЕ, а да по протеку тог рока, као 
последицу неизвршавања уговорне обавезе, инвеститор губи ло-
кацију и уплаћени депозит се не враћа (став 5.). Према одредба-
ма члана 5. оспорене Одлуке, поред стварања основа за израду 
урбанистичког пројекта, општина Косјерић се уговором из члана 
4. ове одлуке обавезује: да активно учествује у решавању имо-
винско-правних односа ради прибављања земљишта опредеље-
ног за изградњу МХЕ, с тим што трошкове прибављања земљи-
шта сноси инвеститор, да пружи логистичку и правну помоћ ин-
веститору код добијања сагласности од јавних предузећа, да ак-
тивно учествује у поступцима за конституисање службености 
преко непокретности других власника ради обезбеђења несме-
таног приступа до објеката МХЕ. Оспореном Одлуком је такође 
прописано да је инвеститор у обавези да општини Косјерић, по 
изградњи МХЕ и отпочињању рада, плаћа 5% од произведене 
електричне енергије на име накнаде за произведену електричну 
енергију (члан 6.) и уређено је ступање на снагу оспорене Одлу-
ке (члан 7.).  

Разматрајући наводе предлагача којима се 
доводи у питање надлежност Општинског већа општине Косје-
рић, као извршног органа, да донесе оспорену Одлуку која је по 
својој правној природи, а према мишљењу подносиоца предлога, 
општи правни акт, Уставни суд је пошао од одредаба члана 190. 
Устава Републике Србије којима је утврђена надлежност општи-
не и према којима послове из Уставом утврђене надлежности, 
општина преко својих органа, врши у складу са законом. Уставом 
је такође утврђено: да скупштина општине доноси опште акте из 
своје надлежности, усваја буџет и завршни рачун општине, доно-
си план развоја и просторни план општине, расписује општински 
референдум и врши друге послове одређене законом и стату-
том, да су органи општине скупштина општине и други органи 
одређени статутом, у складу са законом, да скупштина општине 
одлучује о избору извршних органа општине, у складу са зако-
ном и статутом (члан 191. ст. 2. до 4.); да статути, одлуке и сви 
други општи акти аутономних покрајина и јединица локалне са-
моуправе морају бити сагласни са законом (члан 195. став 2.).  

Законом о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07), који је наведен као правни основ за 
доношење оспорене Одлуке, прописано је: да скупштина општи-
не, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте 
(члан 32. тачка 6)); да је општинско веће извршни орган општине 
(члан 42.); да општинско веће предлаже статут, буџет и друге од-
луке и акте које доноси скупштина, да непосредно извршава и 
стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општи-
не, да доноси одлуку о привременом финансирању у случају да 
скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне годи-
не, да врши надзор над радом општинске управе, поништава или 
укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, 
статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скуп-
штина општине, да решава у управном поступку у другом степе-
ну о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и дру-
гих организација у управним стварима из надлежности општине, 
да се стара о извршавању поверених надлежности из оквира 
права и дужности Републике, односно аутономне покрајине и да 
поставља и разрешава начелника општинске управе, односно 
начелнике управа за поједине области (члан 46.). 
 Из наведених одредаба члана 46. Закона о 
локалној самоуправи произлази да је општинско веће надлежно 
да самостално доноси само један општи акт, а то је одлука о 
привременом финансирању у случају да скупштина општине не 
донесе буџет пре почетка фискалне године. Имајући у виду да 
оспорена Одлука садржи норме које на општи начин уређују 
услове и начин изградње мини хидроцентрала на територији оп-

штине Косјерић (чл. 2. и 3.), односно прописују садржину уговора 
којим се регулише однос, тј. међусобна права и обавезе инвести-
тора и општине Косјерић у вези са будућом изградњом мини хи-
дроцентрала (чл. 4. и 5.) и обавезу инвеститора на одређено 
процентуално издвајање од произведене електричне енергије у 
корист општине Косјерић, а на име накнаде за произведену елек-
тричну енергију (члан 6.), што ову одлуку, по мишљењу Уставног 
суда, чини општим правним актом, Уставни суд сматра да је Оп-
штинско веће општине Косјерић доношењем оспорене Одлуке 
прекорачило надлежности извршног органа јединице локалне са-
моуправе, утврђене Законом о локалној самоуправи. Сагласно 
наведеном, Уставни суд је оценио да је оспорена Одлука у цели-
ни несагласна са законом. 
 Како је одредбом члана 195. став 2. Устава 
утврђено да општи акти јединица локалне самоуправе морају би-
ти сагласни са законом, то оспорена Одлука за коју је утврђено 
да није у сагласности са законом, није сагласна ни са Уставом. 
 С обзиром на утврђену ненадлежност Оп-
штинског већа општине Косјерић да донесе оспорену Одлуку, 
Уставни суд се није даље упуштао у оцену уставности и закони-
тости њене садржине, односно материјално-правних одредаба, а 
из истог разлога Суд сматра да је евентуално разматрање осно-
ваности навода предлагача о сагласности ове одлуке са одред-
бама Закона о планирању и изградњи и Закона о енергетици, 
беспредметно.   
 Полазећи од изложеног, на основу одредаба 
члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Устав-
ном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци. 
 На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, 
Одлука о условима за изградњу мини хидроцентрала на подруч-
ју општине Косјерић, наведена у изреци, престаје да важи даном 
објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“. 

 
ПРЕДСЕДНИК  УСТАВНОГ СУДА 

Весна Илић Прелић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Ко-
сјерић'', број 10/08), Општинско веће општине Косјерић на седни-
ци одржаној  25. маја  2015. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

За члана  Савета за здравство испред Завода за јавно 
здравље Ужице именује се др.Влатка Стевановић. 
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II 
Ово  решење ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 
Број 022-17/13 
У Косјерићу,    25. мај  2015. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милијан Стојанић 
 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 55. став 4. Закона о основама системе 

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  2. јуна  2015. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
''Мито Игумановић'', Косјерић. 

- Испред локалне самоуправе, Светлана Бабић, из 
Косјерића. 

 
II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 – 20 /2013 
У Косјерићу,    2. јуна  2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                                Драган 
Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 

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 2. јуна  2015. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ  '' МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 

I 
 
 

Именује  се за члана Школског одбора Основне школе 
''Мито Игумановић'', Косјерић: 

- Испред локалне самоуправе, Славиша Ђокић, из 
Косјерића.  

 
II 

 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 – 21/2013 
У Косјерићу, 2. јуна  2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                  Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/13 аутентично тумаче-
ње и члана 44/14- др. закона), члана 56. Одлуке о оснивању КЈП 
''Елан'', Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 1/13) 
и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној   2. јуна  2015. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈКП ''ЕЛАН'',  
КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се  дужности директора  КЈП  ''Елан'', Косје-
рић, Миодраг Марковић, дипл. инг. грађевинарства, из Косјерића. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић'' 
Број 023 – 5/11 
У Косјерићу,   2. јуна   2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                            Драган Тулимировић 
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На основу члана 42. став 1. Закона о јавним предузећи-
ма (''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/13 аутентично тума-
чење и члана 44/14- др. закона), члана 59 Одлуке о оснивању 
КЈП ''Елан'', Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
1/13) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној  2. jуна   2015. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ЈКП ''ЕЛАН'', КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Именује се за вршиоца дужности директора  КЈП  
''Елан'', Косјерић, Миодраг Марковић, дипл. инг. грађевинарства, 
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 023 – 10/15 
У Косјерићу, 2. јуна  2015. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                               Драган Тулимировић 
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