
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  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 06. новембра 2013.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГОМ  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 711122 Порез на приходе од само-
сталних делатности према паушално одређеном 
нето приходу  износ од 2.800.000,00 динара за-
мењује се износом од 3.300.000,00 динара, 

- На позицији 711191 Порез на друге приходе из-
нос од 8.000.000,00 динара замењује се износом 
од 9.680.000,00 динара, 

- Иза позиције 741151 отвара се нова позиција 
911451 примања од задужења од пословних ба-
нака у земљи у корист нивоа општина са износом 
од 60.000.000,00 динара 

 
Укупни приходи  у износу од 285.176.000,00 дина-

ра замењују се износом од 347.356.000,00 динара. 
 
    РАСХОДИ 
 
- На позицији 4. социјална давања запослених у 

Општинској управи Косјерић, износ од 500.000,00 
динара замењује се износом од 400.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 5. накнаде за запослене у Општин-
ској управи Косјерић, износ од 700.000,00 динара 
замењује се износом од 800.000,00 динара, 

- На позицији 6. награде, бонуси и остали посебни 
расходи у Општинској управи Косјерић износ 
500.000,00 динара замењује се износом од 
400.000,00 динара,  

- На позицији 9. услуге по уговору у Општинској 
управи Косјерић, износ од 3.200.000,00 динара 
замењује се износом од 3.400.000,00 динара, 

- На позицији 10. специјализоване услуге у Оп-
штинској управи Косјерић износ од 700.000,00 ди-
нара замењује се износом од 600.000,00 динара, 

 
- На позицији 26. ОО Црвеног крста Косјерић износ 

од 1.920.000,00 динара замењује се износом од 
2.100.000,00 динара, 

- На позицији 42. једнократне социјалне помоћи 
износ од 1.600.000,00 динара замењује се изно-
сом од 2.000.000,00 динара, 

- На позицији 43. остале социјалне помоћи износ 
од 1.000.000,00 динара замењује се износом од  
600.000,00 динара, 

- На позицији 45. посебни програми основних и 
проширених права износ од 4.500.000,00 динара 
замењује се износом од 5.300.000,00 динара, 

- На позицији 48. превоз ученика износ од 
8.000.000,00 динара замењује се износом од 
9.000.000,00 динара,  

- На позицији 55. КУД „Максим Марковић“ износ од 
800.000,00 замењује се износом од 1.000.000,00 
динара, 

- На позицији 76. награде, бонуси и остали посеб-
ни расходи у ОШ Варда износ од 80.000,00 дина-
ра замењује се износом од 82.000,00 динара, 

- На позицији 79. услуге по уговору у ОШ Варда из-
нос од 90.000,00 динара замењују се износом од 
78.000,00 динара, 

- На позицији 83. радничке и ученичке награде у 
ОШ Варда износ од 60.000,00 динара замењује 
се износом од 65.000,00 динара, 

- Позиција 84 порези, обавезне таксе и казне у ОШ 
Варда у износу од 10.000,00 динара замењује се 
износом од 15.000,00 динара, 

- На позицији 87. награде, бонуси и остали посеб-
ни расходи у ТШ Косјерић износ од 315.000,00 
динара замењује се износом од 316.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 90. услуге по уговору у ТШ Косјерић, 
износ од 230.000,00 динара замењује се износом 
од 209.000,00 динара, 

- На позицији 94. радничке и ученичке награде у 
ТШ Косјерић, износ од 130.000,00 динара, заме-
њује се износом од 150.000,00 динара, 

- Позиција 121. социјална давања запосленим у 
Дечијем вртићу Косјерић у износу од 180.000,00 
динара брише се, 

- На позицији 122. наканада за запослене у Дечи-
јем вртићу Косјерић износ од 350.000,00 динара 
замењује се износом од 110.000,00 динара, 

- На позицији 126. услуге по уговору у Дечијем вр-
тићу Косјерић износ од 170.000,00 динара заме-
њују се износом од 350.000,00 динара, 

- На позицији 131. машине и опрема у Дечијем вр-
тићу Косјерић износ од 0 динара замењује се из-
носом од 240.000,00 динара, 
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- На позицији 142. Фонд путева општине Косјерић 
износ од 70.000.000,00 динара замењује се изно-
сом од 130.000.000,00 динара, 

                Укупни расходи у износу од 285.176.000,00 динара, за-
мењују се износом од 347.356.000,00 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 : 400-147/2013 
   У Косјерићу 06. новембра 2013.године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Тулимировић                                                                                                    
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 
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. 

У одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист општине Косје-
рић“ број  5/10) у члану 41. први став тачка 4, иза римског броја III 
додаје се „а“ и нова тачка III б-0,0052%, а односи се на велика прав-
на лица која су као таква класификована у складу са Законом о ра-
чуноводству. 

   
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Члан 3. Одлуке о 
изменама и допунама одлуке  о грађевинском земљишту („Службе-
ни лист  општине Косјерић“, бр. 10/12). 

 
Члан. 3 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службе-
ном листу општине Косјерић“. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ           
Број: 463-11/2013   

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                          Драган Тулимировић              Драган Тулимировић 
 
 
 
 

На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној са-
моуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 36. 
став 6 Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косје-
рић“ број 09/08), Скупштина општине Косјерић доноси:  

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за оства-
ривање накнаде трошкова за лечење неплодности поступцима 

биомедицинског потпомогнутог оплођења 
 (Сл.лист општине Косјерић бр.4/12)  

 
Члан 1. 

 
          У Одлуци о ближим условима, критеријумима, начину и по-
ступку за остваривање накнаде трошкова за лечење неплодно-
сти поступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења Сл. 
лист општине Косјерић бр.4/12), у даљем тексту Одлука, члан 2 
став 3.  мења се и гласи: 

„Накнаду трошкова поступка може остварити жена до на-
пуњених 45 година старости у моменту добијања одлуке о испу-
њености услова за укључивање у процес ВМПО (трећи покушај), 
под условом да је већ два пута била у поступку вантелесне 
оплодње коју је финансирао Републички фонд за здравствено 
осигурање, било која филијала на територији Републике Србије.“ 

 
Члан 2. 

         Члан 2 став 5. Одлуке, мења се и гласи: 
 
          „Накнаду трошкова поступка може остварити жена без об-
зира на године старости добијањем одлуке о испуњености усло-
ва за укључивање у процес ВМПО, под условом да нема живу 
децу.“   

 
Члан 3. 

 
Мења се члан члан 3 и гласи: 
 

Накнада трошкова износи: 

 

1. Накнаду у висини од 300.000,00 динара, могу остварити 
парови из члана 2. став 3 ове Одлуке, чија укупна просечна ме-
сечна примања у претходна три месеца у односу на месец под-
ношења захтева Служби за финансије и буџет, за накнаду тро-
шкова за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења не прелазе три  просечне зараде без поре-
за и доприноса у Републици Србији. Накнада у висини од 
300.000,00 динара исплаћује се у два дела и то: први део у изно-
су од 100.000,00 динара,  по стицању права на накнаду, а други 
део 200.000,00 динара након достављања  одлуке о  испуњено-
сти услова за укључивање у процес BMПO коју доноси Комисија 
за ВМПО надлежних здравствених установа ( Институт за гине-
кологију и акушерство Клиничког центра Србије у Београду и Ги-
неколошко акушерска клиника “Народни фронт” у Београду.)    

2. Накнаду у висини од 300.000,00 динара, могу остварити 
парови из члана 2. став 4 ове Одлуке, чија укупна просечна ме-
сечна примања у претходна три месеца у односу на месец под-
ношења захтева Служби за финансије и буџет, за накнаду тро-
шкова за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења не прелазе три  просечне зараде без поре-
за и доприноса у Републици Србији. Накнада у висини од 
300.000,00 динара се добија након  достављања  одлуке о испу-
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њености услова за укључивање у процес ВМПО коју доноси Ко-
мисија за ВМПО надлежних здравствених установа ( Институт за 
гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије у Београду и 
Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт” у Београду.)    

3. Накнаду у висини од 300.000,00 динара могу остварити 
парови из члана 2. став 5. ове Одлуке, чија укупна просечна ме-
сечна примања у претходна три месеца у односу на месец под-
ношења захтева Служби за финансије и буџет, за накнаду тро-
шкова за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења не прелазе три просечне зараде без поре-
за и доприноса у Републици Србији. Накнада у висини од 
300.000,00 динара се добија након  достављања  одлуке о испу-
њености услова за укључивање у процес ВМПО коју доноси Ко-
мисија за ВМПО надлежних здравствених установа  

4. Институт за гинекологију и акушерство Клиничког цен-
тра Србије у Београду и Гинеколошко акушерска клиника “На-
родни фронт” у Београду.)  

Члан 4. 
 

               У члану 5 додаје се тачка 5 и гласи: „достављањем по-
тврде Здравствене установе ( приватне или државне) да је већ 
рађена неуспела ВМПО два и више пута. 

 
Члан 5. 

 
              У члану 7. брише се став  2 и мења став три тако да  
уместо речи „Средства из става 2“ треба да стоји „средства из 
члана 3“.  

Члан 6.  

 

         У осталом делу Одлука о о ближим условима, критеријуми-
ма, начину и поступку за остваривање накнаде трошкова за ле-
чење неплодности поступцима биомедицинског потпомогнутог 
оплођења, број 450-1/12-02 од 12.06.2012.године (Сл.лист оп-
штине Косјерић бр. 4/12), остаје на снази. 

 

Члан 7. 

 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Скупштина општине Косјерић,                                                                                   
Број: 450-1/2013                                                                                                             
Дана: 06. новембра 2013. године 

 
Председник Скупштине 

Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 
3.,4. и 7. и члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник Републике Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), 
члана 36. Закона  о изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2013), 

члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Слу-
жбени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011 и 
93/2012) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист 
општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној дана 06. новембра 2013. године, донела је  

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА  ПОРЕЗА НА  
ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за тери-
торију општине Косјерић и то: стопе за обрачун пореза на имови-
ну за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не 
води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра најо-
премљенијом на територији општине Косјерић; коефицијентима 
за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности 
обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. 
Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност 
непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника 
који не води пословне књиге.  

Члан 2. 

 Стопе пореза на имовину у општини Косјерић износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника који води 
пословне књиге 0,4%. 

2. На права на земљишту код обвезника који не води послов-
не књиге 0,3%. 

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води 
пословне књиге, осим на земљишту: 

 НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ              ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 динара                                      0,4% 

 
(2) од 10.000.000  
до 25.000.000 динара             порез из подтачке(1) + 0,6% на  
                                                    износ преко 10.000.000 динара   
 
(3) од 25.000.000 
 до 50.000.000 динара            порез из подтачке(2) + 1,0% 
                                             износ преко 25.000.000 динара 
 
(4) преко 50.000.000 динара          порез из подтачке (3) + 2,0% на  
                                                        износ преко  50.000.000 динара.   
     

Члан 3. 

За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одгова-
рајућих непокретности као елемента за утврђивање основице 
пореза на имовину, територију општине Косјерић чине 3 зоне, 
опредељене према комуналној опремљености из члана 6. став 
3. Закона о порезима на имовину и то: 

ПРВА ЗОНА: обухвата  град Косјерић – Iа и I урбанистичка зона 
(најуже градско језгро са највишим степеном комуналне опре-
мљености и територија града са високим степеном комуналне 
опремљености); 
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ДРУГА ЗОНА: обухвата  град Косјерић – II урбанистичка зона са 
5 засебних  целина у оквиру зоне и средњим степеном комунал-
не опремљености; 

ОСТАЛЕ ЗОНЕ: чине непокретности на територији општине Ко-
сјерић  које нису обухваћене у првој и другој зони. 

Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни 
део ове Одлуке. 

Члан 4. 
 

У случају када не постоји исказана вредност непокретности код 
обвезника који воде пословне књиге  у складу са чланом 7. став 
1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне 
књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, про-
сечне цене одговарајућих непокретности на територији општине 
Косјерић множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а 
који износи :  

1) 1,00 -  за непокретности у првој зони- најопре-
мљенијој зони, 

2) 0,80 -  за непокретности у  другој зони, 

3) 0,60 -  за непокретности у осталим зонама.  

Члан 5. 

Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непо-
кретности обвезника који не води пословне књиге, а која је пред-
мет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Косјерић 
износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а најви-
ше 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на 
годину у којој је извршена изградња, односно последња рекон-
струкција објекта.  

Члан 6. 
 

Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Косјерић, 
Одељење за локалну пореску администрацију.  
                                                          

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић”, а примењује се од 1. јану-
ара 2014. године. 
 
Република Србија 
Општина Косјерић 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                         
Броj: 436-370/2013                                                           
Дана: 06. новембар 2013. године. 
КОСЈЕРИЋ 

Председник Скупштине општине 
Драган Тулимировић   

 
 
 
Списак зона за утврђивање пореза на имовину 
 
 IA урбанистичка зона:  
обухвата најуже градско језгро, са највишим степеном комунал-
не опремљености је простор Карађорђеве улице од Светосавске 
улице до Индустријског колосека, улицу Олге Грбић од улице 

Р.Петронијевића до улице Максима Марковића и улицу Радише 
Петронијевића од улице Кнеза Милоша до Карађорђеве улице.  
 
I урбанистичка зона:  
са високим степеном комуналне опремљености обухвата про-
стор ограничен улицама и катастарсим парцелама. Граница по-
чиње од ушћа потока Лимац у реку Скрапеж, иде низводно до 
кат.парцеле број 860, наставља северозападном границом пар-
целе 860, 866, 867/4, скреће у правцу југа западном границом 
к.п.бр.867/4. Затим, у истом смеру, пресеца Улицу Кнеза Мило-
ша, наставља Улицом Петра Радовановића, обухватајући је, све 
до Улице Станоја Павловића. Ту скреће на југ све до парцеле 
број 1466, где прелази Улицу Станоја Павловића и у југозапад-
ном смеру наставља све до Улице Светосавске, паралелно са 
Улицом Петра Радовановића обухватајући парцеле број 1436/2, 
1436/1, 1436/6, 1438/1, 1437/1, 1429/1, 1428/1, 1427/3, 1424/1, 
1426, 1425, 1423/1, 1422. Граница даље иде Светосавском ули-
цом према основној школи до кат.пар.број 1426. Наставља гра-
ницом парцела обухватајући парцеле 1426, 1425, 1423, 1242/2 
1240, 1277/1, 1239, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 
1277/8 и 1277/9 где излази на Улицу Р.Ђорђевића, прелази је и 
наставља у смеру севера до Улице Максима Марковића. Даље 
иде поменутом Улицом, прелази преко моста на Лимцу све до 
парцеле број 1145. Ту скреће у смеру запада границом парцела 
1144 и 1145, обухватајући их, све до Улице Михаила Рогића, 
прелази Улицу, скреће северно истом Улицом све до раскрснице 
са Улицом Антонија Косјера. Даље Улицом Антонија Косјера, об-
ухватајући је, иде све до Улице Скрапешке захватајући и парце-
ле 619/2, 617/2 и 617/3. Наставља Скрапешком Улицом у смеру 
југоистока све до кат. Пар. Бр. 662 где скреће на северозапад, 
обухватајући је, па до Скрапежа. Ту скреће на северозапад и уз-
водно Скрапежом иде до воденице одн. улива јаза у Скрапеж. 
Наставља узводно јазом, обухватајући јаз и воденицу, све до 
Улице Живојина Мишића, одакле скреће југоисточно до парцеле 
598 где прелази Улицу обухвати парцелу 598 и скреће северои-
сточно северозападном границом парцела 598, 585/3, 585/4, 587 
где излази на Улицу Алексе Шантића којом у смеру истока иде 
до к.п. бр. 588/3 одакле наставља границом парцела обухватају-
ћи парцеле 588/3, 588/2, 588/1, 589 и 590 где излази на Улицу 
Милеве Косовац. Прелази Улицу, наставља јужно до раскрснице 
са Улицом Косовских Јунака, прати је и обухвата до парцеле 
544, одакле наставаља јужном границом парцеле 224 и југоза-
падном границом парцеле 229, не обухватајући их, и излази на 
Улицу Носилаца Албанске Споменице. Наставља североисточно 
пратећи Улицу и обухватајући је све до парцеле број 253, проду-
жава у истом смеру северозападном границом парцеле 253, обу-
хватајући је и скреће јужном границом парцеле 262 и 261 све до 
парцеле 404 где скреће у смеру севера до Улице Драгана Томи-
ћа. Одатле иде југоисточно Улицом до раскрснице са Улицом 
Војводе Путника, скреће северно само толико да би обухватила 
парцелу 291, скреће југоисточно границом парцела до Карађор-
ђеве Улице. Даље југозападно Карађорђевом улицом до кат.пар-
целе број 378 па скреће југоисточно југозападном границом пар-
целе 375/1 све до индустријског колосека, одакле наставља у 
правцу југозапада Индустријским колосеком до кат.пар.број 
747/3 пресеца индустријски колосек у правцу југаистока и наста-
вља границом парцела обухватајући новоформиране грађевин-
ске парцеле уз Улицу Кнеза Алексе Поповића све до парцеле 
780/1 и обухватајући је, наставља у истом смеру до Улице Нико-
ле Тесле. Наставља југоисточно Улицом Николе Тесле до лакат 
кривине одн. до краја парцеле 785/4. Ту прелази Улицу и наста-
вља југоисточном границом парцела 789, 787/2 и 788 до реке 
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Скрапеж. Одатле низводно иде све до ушћa потока Лимац у Реку 
где је ова граница и почела.  
I урбанистичка зона обухвата и део простора туристичког места 
Дивчибаре који припада политичкој општини Косјерић и граница 
почиње од граничног камена К.о. Скакавци и К.о. Росићи бр. 23 и 
иде у смеру истока, заједничким путем к.п. бр. 1212 све до гра-
ничног камена који представља границу са Општином Пожега, 
наставља у истом смеру границом Општине Пожега све до ис-
точне међе к.п. бр. 1/7, 1/17 и 1/8 са к.п. бр. 1/1. Даље иде јужно 
том међом па у смеру запада, међом парцела 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 
и 1/12 обухватајући те парцеле и ту скреће на југ поред парцела 
1/14, 1/15, 1/16 и 1/18 па јужном страном те парцеле излази на 
пут к.п. бр. 1200 и путем у смеру севера долази до к.п. бр. 3/16 
где скреће у смеру запада обухватајући следеће парцеле: 3/16, 
3/15, 3/14, 3/13, 3/12, 3/36, 3/18, 3/11, 3/10 и 3/9. Долази до тро-
међе к.п. бр. 3/9, 3/8 и 3/23, где скреће на југ источном страном 
парцела 3/23, 3/31, и 3/30 све до јужне границе 3/30. Одатле иде 
према западу, јужном границом 3/30, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27 и 3/29, 
скреће у смеру севера западном границом парцела 3/29, 3/17 и 
3/35 обухватајући приступни пут који је саставни део парцеле 3/1 
где излази на пут 1212 и иде у смеру запада према почетном 
граничном камену бр. 23.  
Ова зона обухвата и појединачне парцеле 3/32 и 3/34 те објекте 
који се налазе у саставу парцеле 3/1 и приступни пут према њи-
ма.  
 
II урбанистичка зона:  
са средњим степеном комуналне опремљености не представља 
јединствену целину већ пет засебних целина у оквиру зоне.  
 
I целина почиње од границе са I зоном која је на северном крају 
кат.пар.број 291 у Улици војводе Путника и иде у смеру северои-
стока до границе к.п.број 277 и 270 одакле скрће у смеру северо-
запада и иде северозападним границама кат.пар.број 280, 281, и 
271 до краја кат.пар.број 271 где скрећа у смеру севера обилазе-
ћи кат.пар.бр.267 и 268. На крају к.п.бр.263 скреће ка истоку из-
над кат.пар.број 268, 267, 270/3 и 283 где наставља у смеру се-
вера поред к.п.бр.114 затим смером северозапада границама 
парцела 116/1 и 116/3, где скреће у смеру севера до кат.пар.број 
117 затим скреће ка западу изнад кат.пар.број 117, скреће ка се-
веру па према истоку обилазећи око кат.пар.број 117, а затим 
скреће ка северу поред к.п.104/3 и 104/2 где скреће према запа-
ду до краја к.п.бр.81. Затим наставља према северу, долази до 
к.п.бр.86 скреће ка западу, а затим према северу обилазећи 
кат.пар.број 86. На крају к.п.бр. 86. скреће ка западу, а затим иде 
западном страном к.п. бр.86, а затим иде западном страном 
к.п.88, 89/2 и 90/1. Код тромеђе к.п.90/1, 91 и 87/3 скреће према 
западу идући северном страном к.п.91 и 92/2 а на крају к.п.92/2 
скреће на север идући међном линијом 92/2 и 92/1, долази до 
к.п.1548. Затим скреће у смеру истока и иде парцелом 1548 до 
к.п.бр.11. Одатле скреће ка северозападу и обилазећи к.п.бр.11 
долази до тромеђе к.п.број 11,13 и 15/1; скреће према југу, а он-
да северном страном к.п.број 11,16 и 20 правцем запад-исток си-
лази до магистралног пута Пожега-Ваљево и долази до северне 
стране к.п.број 28/2, скреће према истоку и на крају к.п.број 28/2 
скреће на југ, иде међном линијом к.п.број 28/2, 29/6 и 29/3, сече 
к.п.број 30 и обилази с источне стране к.п.број 31/3. Затим иде 
према северозападу и долази до пута Ужице-Ваљево и настава-
ља правцем север-југ путем до укрштања магистрлног пута са 
индустријским колосеком за Фабрику цемента, где скреће прате-
ћи индустријски колосек, долази до пруге Београд-Бар и иде 
правцем североистока – југозапада све до краја к.п.број 834 да 
би на јужном крају парцеле скренула ка западу обилазећи 

к.п.број 835. На крају к.п. бр. 835 скреће правцем североисток – 
југозапад и поново долази до магистралног пута Ужице – Ваље-
во а онда у смеру југоистока и границом ГУП-а долази до к.п.број 
1413. Затим наставља правцем југоисток – северозапад до гра-
нице са I зоном, где је и почела.  
 
II целина почиње од границе I зоне на тромеђи к.п. бр. 1244, 
1250 и 1245/1, иде у смеру истока, долази до краја кат.пар.број 
1265/2 где скреће у смеру југа, обухвата к.п.број 1263 и 1262, а 
онда у смеру истока, јужном страном к.п.број 1262 и 1261. Затим 
скреће у смеру југозапада да би на крају кат.пар.број 1262 скре-
нула према истоку долазећи до Улице Р.Ђорђевића. Иде даље у 
смеру севера, прелази Улицу Р.Ђорђевића и наставља Улицом 
21. новом, прати је и долази до к.п.бр.1306, обухвата је и скреће 
у смеру севера до 1302 и даље не мењајући смер обухвата је 
као и 1219/2 када долази до Потока Лимац. Наставља узводно 
потоком до к.п.број 1137 а онда обухватајући 1138 до Улице 
М.Рогића. Прелази Улицу М. Рогића и наставља Улицом Николе 
Грбића све до к.п.број 1080 где скреће источно све до к.п. бр. 
1097. Скреће у смеру севера, обухвата к.п. бр. 1097, 1090/1 и 
1090/2, пресеца парцелу 1045/1 и поново излази на Улицу Нико-
ле Грбића. Не мењајући смер, обухвата парцеле 1055 и 1056, 
долази до полигоне тачке број 193, скреће западно да би обухва-
тила парцеле 1058 и 1060 и излази на пут означен као к.п. бр. 
1054. прати га у смеру југоистока до парцеле 1057, када пресеца 
пут и северозападном границом к.п. бр. 641 и 645 долази до гра-
нице са I зоном на коју се и наслања.   
 
III целина полази до границе КО Варош Косјерић и Село Косје-
рић на међном камену 41 и од границе I зоне. Прати границу ка-
тастарских општина и ГУП-а у смеру северозапада до камена 
број 42, затим у смеру североистока до Улицед Скрапешке где 
скреће у смеру југоистока до границе са I зоном на коју се насла-
ња.  
 
IV целина почиње са северног лома к.п.бр.617/3 на граници I зо-
не и даље иде северно путем к.п. бр. 1556/3 и наставља узводно 
Реком Скрапеж све до границе К.о. Варош Косјерић и Село Ко-
сјерић где скреће у смеру истока, сече реку Скрапеж, Улицу Жи-
војина Мишића и индустријски колосек, одмах среће у смеру ју-
гоистока све до границе са I зоном на коју се ослања.  
 
V целина почиње од тромеђе кат.пар.број 590, 589, 588/1, и иде 
према северу границом кат.пар.број 590 затим поред исте парце-
ле и парцеле 591, 593, 594, 595 и 596 и ломи се према истоку по-
ред к.п.бр.193 затим иде Улицом М.Косовац према северу до 
тромеђе Улице М.Косовац и парцеле 195/1 и 187/1 иде јужном 
страном кат.пар.број 187/1, 187/2,188 и 189 иде грницом 
к.п.бр.189 према северу враћа се истом међом према истоку, та-
кође према истоку кат.пар.број 188 и од тромеђе 186 и 185 ломи 
се према западу поред кат.пар.број 184 иде према северу поред 
к.п.бр. 184 и истим правцем поред парцеле 182, 181, 180, 189 и 
177 долази до границе КО село Косјерић и границе ГУП-а, затим 
се враћа према истоку излази на Улицу М.Косовац и иде према 
југу Улице М.Косовац па окреће према истоку северном страном 
к.п.бр.175 па опет према југу исте, затим поред к.п.бр.170/2 и иде 
међом са северне стране 170/1 па се враћа према северу поред 
к.п.бр.169 где се ломи према истоку између кат.пар.бр.169 и 185 
и на тромеђи иде према југу до пута бр.1553 па окреће према ис-
току путем до краја к.п.бр.142. па скреће према југу до 
к.п.бр.140/1 и иде јужном страном к.п.бр.140/1 па се враћа према 
северу истом парцелом до тромеђе са к.п.бр.141/2 и 196/1 до 
к.п.бр.198 даље иде према југу поред исте парцеле и к.п.бр.189, 
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200, 201 и 202 затим се ломи према западу поред к.п.бр.202 до 
тромеђе са к.п.бр.203. па иде према југу поред к.п.број 203 до 
тромеђе са к.п.бр.209 и враћа се према западу на Улицу М.Косо-
вац иде источном страном Улице М.Косовац према југу до 
к.п.бр.211/2 обухвата к.п.бр. 211/2 и одатле иде поред Улице 
М.Косовац до к.п.бр.215/2 обухвата кат.пар.бр.215/1 са северне 
стране и 215/2 савија међном линијом и долази до границе I зо-
не. 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 12. 

став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 

број 36/09 и 88/10) и члана 36. Статута општине Косјерић («Слу-

жбени лист општине Косјерић», број 9/2008), на седници одржа-

ној 06. новембра 2013. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА  
ОТПАДОМ ЗА ГРАДОВЕ УЖИЦЕ И ЧАЧАК И ОПШТИНЕ  
ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА, ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, 

ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 

 Доноси се Регионални план управљања отпадом за 
градове Ужице и Чачак и општине Ивањица, Пожега, Бајина Ба-
шта, Лучани, Ариље, Чајетина и Косјерић, (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 

 План се доноси за период од 10 година, а поново се 
разматра сваких пет година, и по потреби ревидира и доноси за 
наредних 10 година.  

Члан 3. 

 План садржи елементе прописане чланом 14. Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 
88/10), и то: 

1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада 
на територији;  

2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће 
бити искоришћен или одложен у оквиру територије об-
ухваћене планом;  

3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се 
прихватити из других јединица локалне самоуправе;  

4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се 
отпремити у друге јединице локалне самоуправе;  

5) циљеве које треба остварити у погледу поновне упо-
требе и рециклаже отпада у области која је обухваће-
на планом;  

6) програм сакупљања отпада из домаћинства;  
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;  

8) програм сакупљања комерцијалног отпада;  
9) програм управљања индустријским отпадом;  
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонена-

та комуналног отпада;  
11) програм смањења количина биоразградивог и амбала-

жног отпада у комуналном отпаду;  
12) програм развијања јавне свести о управљању отпа-

дом;  
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и 

одлагање отпада, укључујући податке о урбанистичко-
техничким условима;  

14) мере за спречавање кретања отпада који није обухва-
ћен планом и мере за поступање са отпадом који на-
стаје у ванредним ситуацијама;  

15) мере санације неуређених депонија;  
16) надзор и праћење планираних активности и мера;  
17) процену трошкова и изворе финансирања за планира-

не активности;  
18) могућности сарадње између две или више јединица 

локалне самоуправе;  
19) рокове за извршење планираних мера и активности;  
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно 

управљање отпадом.  

Члан 4. 

Саставни део Плана је решење Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања РС Бр/Нº:19-00-
00318/2011-02 од 23.04.2012. године, о давању сагласности на 
овај плански документ, као и Мишљење Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања РС  Бр/Нº:350-02-
440/12-02 од 20.04.2012. године о усаглашености Решења о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну сре-
дину Регионалног плана управљања отпадом за регон Дубоко 
са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.  

Члан 5. 

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

Број: 501-36/2013 
У Косјерићу, 06. новембар 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                     Драган Тулимировић 
                                                                               

        

  

Број: 350 – 11 / 2013 
Датум:  06. новембар 2013. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 

На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 61 
Статута општине Косјерић  (Службени лист општине Косјерић“ 
број 09/08) и члана 46 став 1 тачка 1 Закона о планирању и из-
градњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72 / 2009, 81 / 2009 (исправ-
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ка), 64/2010 (УС РС) и 24 од 4. 04. 2011), Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној дана  06. новембра  2013. године,  
донела је  
 

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације за  

МХЕ „Годљево-Парамун“ и МХЕ „Радановци“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за МХЕ 

„Годљево-Парамун“ и МХЕ „Радановци“ у општини Косјерић. (У 

даљем тексту План). 

Члан 2. 
 

Границом Плана обухваћене су кат. парцеле:  
 КО Годљево: 199, 200, 349, 351, 353, 354, 501/2, 503, 
530/1, 530/2, 530/3, 531/1, 531/2, 533/2, 534, 535, 536/2, 2347/2 и  
делови  кп.бр. 1362 и  2341; 
 КО Парамун: 1041, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1063, 
1066, 1113, 1114, 1116, 1147, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 
1150/2, 1154 и делови кп. бр. 1112, 1115, 1129/1, 1130, 1135, 
1139, 1146/1 и 1146/2; 
 КО Радановци: 2946, 2956, 2960/2, 3179, 3182/1. 3182/2, 
3219, 3220, 2945, 2950, 2951, 2955, 2960/1, 3160, 3169, 3176, 
3183, 3209/1, 3215, 3222 и 3473. 

у укупној површини од oko 75 хектара . 

Члан 3.                                                                                                                                                                                                                          
 

За потребе израде Плана Служба за урбанизам поднела је зах-
тев органу надлежном за заштиту животне средине у општини  
Косјерић, у вези одлучивања о потреби израде Стратешке про-
цене утицаја Плана на животну средину. 

 
Члан 4. 

 
Циљ израде и доношења Плана је стварање законског 

и планског основа за просторно уређење предметне целине. 

Циљ израде Стратешке процене утицаја плана на жи-

вотну средину је процена могућих утицаја на стање животне сре-

дине, водних ресурса и очување квалитета воде, биолошког ми-

нимума и мера контроле, превенције и заштите животне среди-

не. 

Члан 5. 

На основу члана 28. и 29. Закона о планирању и из-

градњи План детаљне регулације садржи: правила уређења, 

правила грађења и графички део.  

Члан 6. 
 

Рок за израду Концепта Плана је 60 дана од дана доно-
шења Одлуке о изради плана. 

Рок за израду Нацрта Плана је 30 дана од дана извр-
шене стручне контроле концепта плана. 

 
Члан 7. 

 
Носилац израде плана је Општина Косјерић.  

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор При-
вредно друштво за производњу електричне енергије „МД Интер 
Енерго“ д.о.о. Београд. 

Обрађивач Плана је „Архиплан“ д.о.о. из Аранђеловца. 
 

Члан 8. 
 

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јав-
ни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије 
за планове.  

 
Подаци о начину излагања на јавни увид биће објавље-

ни у средствима јавног информисања и на огласној табли Скуп-
штине општине Косјерић. 

 
Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у скла-

ду са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 9. 
 

Ова одлука се доноси по претходно прибављеном ми-
шљењу Комисије за планове општине Косјерић, које се налази у 
прилогу ове Одлуке.  
 

Члан 10. 
 

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

Председник Скупштине општине Косјерић, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 06. новембра 

2013. године, на основу члана 35. Закона о планирању и изград-

њи («Службени гласник РС», број 72/09 и 24/11) и члана 36. Ста-

тута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 

9/08), донела је  

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
«БРДО ГРАД 2» У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације «Брдо Град 
2», (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 

Границом Плана обухваћене су кат. парцеле:  
К.О. ЦИКОТЕ 
1107, 1106/1, 1120, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1319/4, 1349/5, 1319/6, 
1319/7,  
1325, 1320, 1324, 1317, 1106/2  
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К.О. СЕЧА РЕКА 
Део 5947/1,  5949, 5948 
Укупне површине од  54,4 ха 
 

Члан 3. 
 
Планом су одређене смернице за развој делатности и намену 
површина, у циљу стварања услова за планско искоришћење по-
годности терена за изградњу објеката и инфраструктуре у функ-
цији развоја туризма. 

Члан 4. 
 

 Саставни делови Плана су:  
1) правила уређења,  
2) правила грађења,  
3) графички део, 
4) документациони део 

Члан 5. 
 

 План је урађен у дигиталном и аналогном облику у че-
тири истоветна примерка, од којих се три примерка налазе у Оп-
штинској управи општине Косјерић, а један примерак у Служби 
за катастар непокретности Косјерић. 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана 
чува се у архиви Скупштине општине Косјерић. 

Члан 6. 
 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације «Брдо Град 2», на животну средину, саставни је део 
Плана. 

Решење органа надлежног за заштиту животне среди-
не, којим се даје сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације «Брдо Град 2», на животну 
средину, саставни је део ове одлуке. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у «Службеном листу општине Косјерић».  
 
Број: 350-7/11-02 

У Косјерићу, 06. новембар 2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Председник скупштине 
                             Драган Тулимировић                                                

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 33. став 1. Закона о процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“; број 135/2004 и 
36/2009) и члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист 

општине Косјерић“, број 9/2008 ), Општинско веће општине Ко-
сјерић, на седници одржаној  29. октобра 2013. године, донело је  

 
ОДЛУКУ  

о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну 
средину  
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописују се трошкови у поступку проце-
не утицаја на животну средину, одређује њихова висина и начин 
плаћања. 
 

Члан 2. 
 
 Трошковима, у смислу ове Одлуке, сматрају се: 

1. Трошкови обавештавања јавности у поступку про-
цене утицаја на животну средину и то: 
- у фази одлучивања о потреби процене утицаја, 
- у фази одређивања обима и садржаја студије о 
процени утицаја и 
- у фази давања сагласности на студију о процени 
утицаја. 

2. Трошкови за стручни рад техничке комисије за 
оцену студије о процени утицаја на животну среди-
ну (у даљем тексту: техничка комисија). 

Трошкове из става 1. овог члана сноси носилац пројек-
та. 
 

Члан 3. 
 

Начелник Општинске управе општине Косјерић (у да-
љем тесту: начелник Управе) решењем, најкасније у року од де-
сет дана од дана пријема захтева за сагласност на студију о про-
цени утицаја, образује техничку комисију за оцену студије о про-
цени утицаја.  

Председник техничке комисије именује се из реда запо-
слених или постављених лица у надлежном органу.  

За чланове техничке комисије могу бити именована ли-
ца са високом стручном спремом одговарајуће струке, односно 
смера и одговарајућим стручним резултатима, из реда:  

1) запослених или постављених лица у надлежном 
органу;  

2) запослених или постављених лица у заинтересова-
ним органима и организацијама и  

3) независних стручњака.  
Чланови техничке комисије не могу бити лица која су:  
1) учествовала у изради студије о процени утицаја која 

је предмет оцене;  
2) оснивачи правног лица или предузетник који је изра-

дио студију о процени утицаја или запослени код тих лица;  
3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта;  
4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена 

сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства ли-
ца наведених у тачки 1) до 3) става 4.;  

5) запослена као инспектори, односно лица која врше 
инспекцијски надзор над пројектом за који је израђена студија о 
процени утицаја.  

Начелник Управе за сваки конкретан пројекат доноси 
решење о образовању техничке комисије.  
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Члан 4. 
 

 Висина накнаде трошкова за обавештавње јавности 
одређује се у зависности од стварних трошкова, по испоставља-
њу фактура од старне штампаних или електронских медија у ко-
јима се објављује оглас о обавештавању јавности. 

Члан 5. 
 

Висина накнаде трошкова за стручни рад техничке ко-
мисије утврђује се у износу од 15% износа републичке просечне 
нето зараде према подацима за последњи месец објављеним у 
«Цекосу» за председника и чланове, по једној студији. 

Председнику и члановима Комисије, који имају преби-
валиште ван територије општине Косјерић припада и накнада за 
покриће путних трошкова у износу од 15% од цене бензина по 
пређеном километру. 

Када се рад техничке комисије обавља за време радног 
времена, члан техничке комисије из реда запослених у Општин-
ској управи нема право на накнаду за свој рад. 

 
Члан 6. 

  
 Уколико се ради о веома сложеним пројектима, на 
предлог Службе за урбанизам и инфраструктуру и уз сагласност  
председника општине, може се посебним решењем одредити и 
већа наканда за рад техничке комисије. 
 

Члан 7. 
 
 За пројекте у којима се као носилац пројекта јавља Оп-
штинска управа, месне заједнице, јавна и јавна комунална пред-
узећа чији је оснивач општина Косјерић, рад чланова техничке 
комисије из редова запослених и постављених лица у Општин-
ској управи и јавним предузећима којима је оснивач општина Ко-
сјерић, врши се без накнаде.  
 

Члан 8. 
 

Носилац пројекта је дужан да трошкове за стручни рад 
техничке комисије у поступку процене утицаја, прописане овом 
Одлуком, уплати појединачно на текуће рачуне председника и 
чланова техничке комисије, до рока означеног у решењу о обра-
зовању техничке комисије. 

 
Члан 9. 
   

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у «Службеном листу општине Косјерић». 
 
 
Број: 501- 39/2013 
у Косјерићу, 29. октобра 2013. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

 
                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                                              Милијан Стојанић  

 
 

 
 
 
 

 
  
 На основу члана 32.став1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 
65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатности-
ма („Службени гласник РС“, број 88/11),као и члана 36. Статута 
општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић број 9/08), 
на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана  
06. новембра 2013. године донета је следећа : 
 

И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  О  Д  Л  У  К  Е 
О ОСНИВАЊУ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„Е Л А Н“  
 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању КЈП “Елан“ (Службени лист општине 
Косјерић број 1/13), члан 48. став 1. мења се и гласи: 

Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Општин-
ске управе и доставља Скупштини општине. 

 
Члан 2. 

 
У осталом делу Одлука о оснивању ЈКП “Елан“ (Службени 

лист општине Косјерић број 1/13), остаје на снази. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљена у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, 
Број 023-18/2013 

              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 

  
 На основу члана 32.став1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 
65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатности-
ма („Службени гласник РС“, број 88/11),као и члана 36. Статута 
општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић број 9/08), 
на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана  
06. новембра 2013. године донета је следећа : 
 

И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  О  Д  Л  У  К  Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „КОСЈЕРИЋ“  

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању ЈП Информативни центар „Косјерић“ 

(Службени лист општине Косјерић број 1/13), члан 48. став 1. ме-
ња се и гласи: 

Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Општин-
ске управе и доставља Скупштини општине. 



Број 14/13                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   6. новембар  2013. године 

 10 

Члан 2. 
 

У осталом делу Одлука о оснивању ЈП“ Информативни цен-
тар Косјерић“ („Службени лист општине Косјерић“, број 1/13), 
остаје на снази. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљена у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, 
Број 023-19/2013 

 
                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Драган Тулимировић 

       Драган Тулимировић 
 
 
 
 

 
 

На основу члана 32.став1. тачка 8. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС“, број 88/11),као и члана 36. Статута општине 
Косјерић (Службени лист општине Косјерић број 9/08), на седни-
ци Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана  06. но-
вембра 2013. године донета је следећа : 
 

И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  О  Д  Л  У  К  Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ 
 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању ЈКП “Градска топлана“ Косјерић (Слу-
жбени лист општине Косјерић број 1/13), члан 48. став 1. мења 
се и гласи: 

Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Општин-
ске управе и доставља Скупштини општине. 

 
Члан 2. 

 
У осталом делу Одлука о оснивању ЈКП “Градска топлана“ 

Косјерић („Службени лист општине Косјерић број 1/13), остаје на 
снази. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљена у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, 
Број 023-20/2013 

 
                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
      Драган Тулимировић 

 
 
 

На основу члана 25. 26. 28 и 29. Закона о јавним преду-
зећима („Сл.гл.РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, број 129/07), члана 45. 
Статута КЈП „Елан“ („Службени лист општине Косјерић“, број 
11/13), и члана 36. Статута општине Косјерић („Сл.лист општине 
Косјерић“,број 1/08), Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној дана  06. новембра 2013. године, донела јe 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ 
 ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“  

 
Члан 1. 

 Спровести јавни конкурс за именовање директора: КЈП 
„Елан“ из  Косјерић.  

Члан 2. 
Јавни конкурс за именовање директора: КЈП „Елан“  из Косјерић, 
спроводи комисија за именовање коју је образовала Скупштина 
општине Косјерић. 

Члан 3. 
 Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Оп-
штинске управе и доставља га комисији за именовање. 
  

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 023-22/2013 

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
    Драган Тулимировић                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 25. 26. 28 и 29. Закона о јавним преду-
зећима („Сл.гл.РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, број 129/07), члана 40. 
Статута ЈП Информативни центар „Косјерић“ („Службени лист 
општине Косјерић“, број 11/13),  и члана 36. Статута општине Ко-
сјерић („Сл.лист општине Косјерић“,број 1/08), Скупштина општи-
не Косјерић, на седници одржаној дана  06. новембра 2013. годи-
не, донела јe 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „КОСЈЕРИЋ“  

 
Члан 1. 

 Спровести јавни конкурс за именовање директора: ЈП 
Информативни центар „Косјерић“ из  Косјерић.  
 

Члан 2. 
Јавни конкурс за именовање директора: ЈП Информативни цен-
тар „Косјерић“  из Косјерић, спроводи комисија за именовање ко-
ју је образовала Скупштина општине Косјерић. 
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Члан 3. 
 

 Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Оп-
штинске управе и доставља га комисији за именовање. 
  

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном  листу општине Косјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 023-21/2013 

                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 25. 26. 28 и 29. Закона о јавним преду-
зећима („Сл.гл.РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, број 129/07), члана 45. 
Статута ЈКП „Градска топлана“ Косјерић („Службени лист општи-
не Косјерић“, број 11/13)  и члана 36. Статута општине Косјерић 
(„Сл.лист општине Косјерић“,број 1/08), Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној дана 06. новембра 2013. године, до-
нела јe 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 Спровести јавни конкурс за именовање директора: ЈКП 
„Градска топлана“ Косјерић.  
 

Члан 2. 
Јавни конкурс за именовање директора: ЈКП „Градска топлана“ 
Косјерић, спроводи комисија за именовање коју је образовала 
Скупштина општине Косјерић. 
 

Члан 3. 
 Оглас о јавном конкурсу припрема стручна служба Оп-
штинске управе и доставља га комисији за именовање. 
  

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 023-23/2013 

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

    Драган Тулимировић   
 
 
 
 
 
 

              На основу члана  46. став 6. Закона о локалној самоу-
прави («Службени гласник РС», број 129/07), 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 оп-
штине Косјерић», број 10/08), Општинско веће општине Косјерић 
на седници одржаној 11. октобра 2013. године, донело је  
 
 

 РЕШЕЊЕ 
о именовању председника и чланова Савета за здравство 

општине Косјерић 
 

I 
 
 За председника и чланове Савета за здравство, имeнују 
се: 
 -    за председника: 
 Милијан Стојанић, председник општине Косјерић,  

                        - за заменика председника: 
                Др Јасминка Цајић, директор Дома здравља Косјерић.  
 
 - за чланове: 

1. Мирјана Дамјановић, Републички Фонд за здравстеве-
но осигурање - шеф испоставе Косјерић,  

2. Душица Николић, пензионер из Косјерића, представник 
општинске организације слепих, 

3. Нада Вујчић, дипл. фармацеут, представник Апотеке „ 
Ужице“, 

4. Милан Томић, шеф Службе за буџет и финансије оп-
штине Косјерић, представник Друштва за церебралну и дечију 
парализу, 
 и 

5. Љиљана Косорић, спец. педијатрије, представник Дома 
здравља Косјерић. 
 

II 
 

Делокруг рада Савета за здравство општине Косјерић произила-
зи из Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», 
број 107/05), стратегије јавног здравља и других подзаконских 
аката који регулишу област здравствене заштите и здравственог 
осигурања. 
 Задаци Савета за здравство, до доношења акта о осни-
вању Дома  здравља, су следећи: 

• сагледавање организационе структуре и кадровске опре-
мљености – постојеће стање и законска регулатива; 

• сагледавање стања објеката Дома здравља и потреба ин-
вестиционог одржавања -  утврђивање приоритета у адаптацији 
и реконструкцији; 

• стање опреме – утврђивање приоритета у набавци, а у 
складу са Правилником о ближим условима за обављање здрав-
ствене делатности...; 

• у складу са анализом постојећег стања и потреба, плани-
рање средстава за оснивање и почетак рада и начин обезбеђе-
ња средстава, 
 

• предлагање органа управљања у оснивању и њихова 
овлашћења; 
 

• предлагање рокове за доношење Статута, именовања ди-
ректора и органа управљања; 
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 међусобна права и обавезе установе и оснивача. 
 
 Упоредо са овим задацима, по оснивању Дома здра-
вља, Савет за здравство ће спроводити следеће активности:  

•  праћење, евиденција и анализа здравственог стања по-
пулације општине; 

•  здравствени надзор, истраживање ризика и  контрола ри-
зика и претњи по јавно здравље; 

•  промоција здравља; 

•  друштвено учешће у здрављу; 

•  планирање и менаџмент у здрављу; 

•  обезбеђење једнаке доступности неопходне здравствене 
заштите; 

•  стручно образовање и усавршавање; 

•  квалитет здравствене заштите; 

•  истраживања у здравству; 

•  смањење ефеката ванредних ситуација и несрећа по 
здравље становништва (промоција, ублажавање, спремност, ре-
хабилитација, брзо реаговаање, обезбеђење простора за при-
хват, обезбеђење заштитних средстава и др. опреме), 

•  спровођење активности у области јавног здравља у скла-
ду са стратегијом јавног здравља републике; 

• предходно разматрање одређених питања и предлагања 
одлука, планова и друга акта из надлежности Управног одбора и 
других органа установе и 

•  друга питања која иницирају органи општине и Дома 
здравља.  
 
Делокруг рада Савета може се проширити или кориговати. 
 

III 
 
 Организација, начин рада и одлучивања Савета за здрав-
ство уредиће се Пословником  о раду Савета за здравство. 
 

IV 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Ре-
шење број 022-52/09-03 од 30. септембра 2009. године. 

 
V 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у «Службеном листу општине Косјерић» 
 
Број:022-17/13 
у Косјерићу, 11. октобра 2013. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Милијан Стојанић  

 
 
 
 
 
 
 
 
Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној дана  
29. октобра  2013. године, на основу члана 8 став 2  Закона о 
безбедости саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС 41/2009),Од-
луке о образовању комисије за координацију послова безбедно-
сти саобраћаја на путевима општине Косјерић (Службени  лист 

општине Косјерић број 2/10) и члана 61 Статута општине Косје-
рић (Службени лист општине Косјерић» број 9/08), донело је : 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
1. Именују се чланови Комисије за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима општине Косјерић, 
у саставу: 

 
1)  Милијан Стојанић, председник општине, председник 

Комисије 

2)  Александар Коловић командир Полицијске станице, члан 

                3)  Ацо Караклајић, члан 
                4)  Милош Пауновић, члан 
                5)  Зоран Поповић, члан  

6)  Љубиша Митровић, члан 
7) Милован Радосављевић-Ауто-школа «Мифе», члан 
 

               2.   Задатак Комисије је: израда предлога стратегије 
плана безбедности саобраћаја на путевима општине Косјерић у 
складу с националном стратегијом, доношење предлога Годи-
шњег плана безбедности саобраћаја на путевима општине Ко-
сјерић и припрема Извештаја о стању безбедности саобраћаја. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Општинско веће именује Комисију за коориднацију послова без-
бедности саобраћаја на путевима, ради услклађивања послова 
безбедности саобраћаја из делокруга једнице локалне самоу-
праве сходно одредбама  члана 8 став 2 Закона о безбедности 
саобраћаја. 
Одлуком о образовању комисије за координацију послова без-
бедности саобраћаја на путевима општине Косјерић прецизно су 
дефинисани задаци Комисије. 
Имајући у виду  одредбе Закона о безбедности саобраћаја и  
члана 2 Одлуке о образовању комисије за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима општине Косјерић (Службе-
ни  лист општине Косјерић број 2/10)  број 434-2/10-02 од 25.јану-
ара 2010 године одлучено је као у диспозитиву. 
 
Решење ступа на снагу даном  доношења  а објавиће се у  «Слу-

жбеном листу општине Косјерић» 

Општинско веће општине Косјерић 
БРОЈ :  347- 17/13,  дана  29. октобра 2013.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,              
Милијан Стојанић 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
број 72/09)  и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
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лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косје-
рић, на седници одржаној 06. новембра 2013. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА 
 
I 
 
 

Разрешавају  се чланови школског одбора Основне 
школе „Јордан Ђукановић“ Варда, и то: 

 
1. Представници локалне самоуправе: 
1) Зоран Марковић, из Маковишта, 
2) Видан Пантелић, из Варде, 
3) Раде Јаковљевић, из Косјерића. 

 
2. Представници Наставничког већа: 
1)   Мирјана Ђукић, из Косјерића, 
2)   Драгана Радовановић, из Годечева, 
3)   Бојана Благојевић, из Косјерића. 
 
3. Представници Савета родитеља: 
1)  Драгица Радовановић, из Варде, 
2)  Милан Секулић, из Варде, 
3)  Драган Веселиновић, из Варде. 
 
 
.                                                          II 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022 – 20 /13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                           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 06. новембра 2013. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА 

 
I 
 

Именују  се за чланове школског одбора Основне шко-
ле „Јордан Ђукановић“ Варда, и то: 

 

1. Представници локалне самоуправе: 
1) Миленко Филиповић, из Варде, 
2) Зоран Марковић, из Маковишта,  
3) Станика Млађеновић, из Косјерића. 

 
2.    Представници Наставничког већа: 
1)  Иван Ђурић, из Косјерића, 
2)  Биљана Јовановић, из Косјерића, 
3)  Биљана Марковић, из Косјерића. 

 
3.    Представници Савета родитеља: 
1)  Милован Јевтић, из Варде, 
2)  Милан Секулић, из Варде, 
3)  Миодраг Ћебић, из Маковишта. 
 

II 
 
 
Чланови школског одбора именују се на период од 4 го-

дине. 
 

III 
 

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

 
Број 022 – 21 /13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                     Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о осно-
вама 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 Косје-
рић, на седници одржаној 06. новембра 2013. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 
 
I 
 

Разрешавају  се чланови школског одбора Техничке 
школе Косјерић, и то: 

 
1. Представници локалне самоуправе: 
4) Нада Ђорђевић, из Косјерића, 
5) Миљан Ђукић, из Косјерића, 
6) Радољуб Пантовић, из Ражане. 

 
2. Представници Наставничког већа: 
1)   Слађана Глигоријевић, из Косјерића, 
2)   Љиљана Јоксимовић, из Косјерића, 
3)   Снежана Машић, из Косјерића. 
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3. Представници Савета родитеља: 
1)  Драгица Јаћимовић, из Косјерића, 
2)  Мирољуб Стефановић, из Косјерића, 
3)  Ангелина Стојанић, из Косјерића. 
 

II 
 

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

 
Број 022 – 22 /13 
У Косјерићу,  06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                              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 06. новембра 2013. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 
 
I 
 

Именују  се за чланове школског одбора Техничке шко-
ле Косјерић, и то: 

 
1. Представници локалне самоуправе: 
1)  Будимир Кнежевић, из Сече Реке, 
2)  Зоран Радовановић, из Косјерића, 
3)  Татјана Коковић, из Косјерића. 

 
2.    Представници Наставничког већа: 
1)  Зоран Јевтовић, из Прањана, 
2)  Славица Јовановић, из Косјерића, 
3)  Мирјана Дуњић Радосављевић, из Косјерића. 

 
3.    Представници Савета родитеља: 
1)  Александар Анђелић, из Косјерића, 
2)  Ангелина Стојанић, из Косјерића, 
3)  Слађана Милошевић, из Косјерића. 
 

II 
 

Чланови школског одбора именују се на период од 4 го-
дине. 
 

III 
 

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

 
Број 022 – 23/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                        

                                                                                      Дра-
ган Тулимировић 

 
 
 
 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о осно-
вама 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 Косје-
рић, на седници одржаној 06. новембра 2013. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

Разрешавају  се чланови школског одбора Основне 
школе „Мито Игумановић“ Косјерић, и то: 

 
1. Представници локалне самоуправе: 
1) Слободан Савић, из Косјерића, 
2) Тања Крстић – Стариновић, из Косјерића, 
3) Драгана Ђуровић, из Брајковића. 

 
2. Представници Наставничког већа: 
1)   Станика Млађеновић, из Косјерића, 
2)   Крстијана Пантић, из Косјерића, 
3)   Гордана Марковић, из Косјерића. 
 
3. Представници Савета родитеља: 
1)  Драгош Марић, из Галовића, 
2)  Милан Томић, из Косјерића, 
3)  Душица Маринковић, из Косјерића. 
 
 

II 
 

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

 
Број 022 – 18/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                     Драган Тулимировић 
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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 06. новембра 2013. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“  КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

Именују  се за чланове школског одбора Основне шко-
ле „ Мито Игумановић“ Косјерић, и то: 

 
2. Представници локалне самоуправе: 
1)  Светлана Бабић, из Косјерића, 
2)  Љубодраг Марковић, из Косјерића, 
3)  Димитрије Петровић, из Косјерића. 

 
2.    Представници Наставничког већа: 
1)  Бранислава Милић, из Косјерића, 
2)  Слађана Милаковић, из Косјерића, 
3)  Ката Гавриловић, из Косјерића. 

 
3.    Представници Савета родитеља: 
1)  Сања Мијаиловић, из Косјерића, 
2)  Иван Терзић, из Косјерића, 
3)  Миленко Јовановић, из Косјерића. 
 

II 
 

Чланови школског одбора именују се на период од 4 го-
дине. 
 

III 
 

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

 
Број 022 – 19/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                         

                                 Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Слу-

жбени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 2013. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешавају се председник и чланови Управног 

одбора Центра за социјални рад  из Косјерића, и то: 

- председник: 
Милан Јефтић, из Косјерића, испред оснивача, 
 
- чланови: 
1) Јелица Божовић, из Косјерића,  испред оснивача,    

      2) Катарина Стојановић, из Косјерића, испред оснивача 
3) Драгица Радевић, радник Центра за социјални рад, из Ко-
сјерића, 
4) Олга Гавриловић, радник Центра за социјални рад , из 
Косјерића. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022 - 24/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
                                                              Драган Тулимировић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Слу-
жбени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 2013. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КОСЈЕРИЋ 

 
 
I 
 

За председника и чланове Управног одбора Цен-

тра за социјални рад  из Косјерића, именују се: 

- за председника: 
      Светлана Стефановић, из Косјерића, испред оснивача, 
 
- за чланове: 
1)  Зоран Лапчевић, из Косјерића, испред оснивача,    

      2)  Марко Вишњић, из Косјерића, испред оснивача 
3)  Бранислав Вукотић, радник Центра за социјални рад, из 
Косјерића, 
4)  Радомир Костић, радник Центра за социјални рад, из Ко-
сјерића. 

II 
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     Председник и чланови Управног одбора именују се на 
период од 4 године. 

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022 - 25 /13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
                                                   Драган Тулимировић 

  
 

 
 
 
 

 
 

На основу члана 22. Закона о јавним службама (''Слу-
жбени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 2013. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ 

 
 
I  
 

Разрешавају се председник и чланови Надзорног 

одбора Центра за социјални рад,  из Косјерића, и то: 

 

- председник: 
Новица Пантовић, из Косјерића, испред оснивача, 
 
-  чланови: 
1) Мирјана Дамјановић, из Косјерића,  испред оснивача,    

      2) Босиљка Благојевић, радник Центра за социјални рад, из 
Косјерића, 
 

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 

Број 022 -26/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                             Драган Тулимировић 
  
 
 

На основу члана 22. Закона о јавним службама (''Слу-
жбени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута општине Ко-

сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 2013. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ 

 
I 

 

За председника и чланове Надзорног одбора Цен-

тра за социјални рад,  из Косјерића, именују се: 

- за председника: 
    Владе Ђорђевић, из Косјерића, испред оснивача, 
 
- за чланове: 
1) Љиљана Матовић, из Косјерића,  испред оснивача,    

      2) Драгица Радевић, радник Центра за социјални рад, из Ко-
сјерића, 

II 
 

     Председник и чланови Надзорног одбора именују се на 
период од 4 године. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 - 27/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
                                                                                   

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

Драган Тулимировић 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Статута општи-
не Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), Скуп-
штина општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 
2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I. 

 
Разрешава се члан Општинског већа општине Косје-

рић,  Зоран Урошевић, дипломирани економиста, из Косјерића, 
због постављења за помоћника председника општине. 

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

 
Број 020 – 22/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                             Драган Тулимировић 
 

 
 
 
 
 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Статута општи-
не Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), Скуп-
штина општине Косјерић на седници одржаној 06. новембра 
2013. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I. 
 

Бира се за члана Општинског већа општине Косјерић 
Радан Марковић, трговачки техничар, из Маковишта, на период 
од 4 године. 

 
II. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 020 – 23/13 
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 58.став 3 Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС“,број 129/2007), члана 72. Статута општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 8/08) и члана 
28. став 2 Одлуке о организацији Општинске управе општине Ко-

сјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), председ-
ник општине Косјерић дана 05.08.2013. године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
I 

 
ЗОРАН УРОШЕВИЋ дипл. економиста, из Косјерића ПОСТА-
ВЉА СЕ за помоћника председника општине Косјерић за област 
привреде и финансија. 
  

II 
 
Задатак помоћника председника је да припрема пројекте у обла-
сти привреде и привредних активности, као и остале активности 
из области економије, кординира и контролише рад Службе за 
финансије и буџет, и друге послове по налогу председника оп-
штине. 
 

III 
 
Именовани ће наведене послове обављати према утврђеној 
основици за обрачун плата, утврђеног коефицијената од 23,10 и 
повећања за минули рад у складу са Законом. 
 

IV 
 
Мандат именованог траје колико траје мандат председника који 
га поставља. 
 

V 
 
Решење ступа на снагу 06. августa 2013. године, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Сходно закону о локалној самоуправи,Статуту општине Косјерић 
и Одлуци о организацији Општинске управе, председник општи-
не може поставити своје помоћнике за одређене области. 
 
Помоћник председника општине задужен је да покреће иниција-
тиве, предлаже пројекте и сачињава мишљење у вези са пита-
њима која су од значаја за развој у облатима за које је поста-
вљен у складу са актом о организацији Општинске управе, што 
значи да нема снагу доношења важних Одлука. Својим иску-
ством, знањем и стручним способностима помоћник треба да по-
маже председнику у вршењу послова из његове надлежности. У 
правом смислу речи он је саветник, па зато председник и има 
дискреционо право да га поставља и разрешава. 
 
Помоћник председника се поставља на период од четири године 
односно на период колико траје мандат председника општине 
који га поставља, с тим што може бити разрешен и пре истека 
времена на који је постављен. 
 
Председник општине оценио је да је стање у области привреде и 
финансија у општини Косјерић ограничавајући фактор развоја 
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Општине и да је неопходно да та област буде унапређена и из 
тог разлога донео Одлуку да постави помоћника за наведену 
област са задацима ближе описаним у тачки II диспозитива. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
У Косјерићу, дана 05.август 2013.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                    Милијан Стојанић 
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