
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС»број 129/07... 47/2018), члана 
47 и 63 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС, број  
54/09...95/2018) и члана 40. став 1 тачка 2 Статута општине Косје-
рић («Општински лист општине Косјерић», број 3/19) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 4. јуна 2020. године, доне-
ла је 

О Д Л У К У 
О ДРУГОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  

КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

        У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2020. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 30/19), врше се изме-
не и допуне и то:                  

    РАСХОДИ 
- На позицији 4. накнада трошкова за запослене 

код Скупштине општине износ од 50.000,00 динара замењује се 
износом од 80.000,00 динара, 

- На позицији 5. награде запосленим и остали 
посебни расходи код Скупштине општине износ од 1.000.000,00 
динара замењује се износом од 1.500.000,00 динара, 

- На позицији 40. награде запосленим и остали 
посебни расходи код општинске управе  Косјерић износ од 
500.000,00 динара замењују се износом од 800.000,00 динара, 

- На позицији 49. новчане казне и пенали по ре-
шењима судова износ од 20.000.000,00 динара замењује се из-
носом од 17.500.000,00 динара, 

- Иза позиције 61. отвара се нова позиција 61/1 
услуге по уговору код подршке деци и породици са децом у изно-
су од 340.000,00 динара, 

- Иза позиције 61/1. отвара се нова позиција 
61/2 машине и опрема код подршке деци и породици са децом у 
износу од 3.880.000,00 динара, 

- На позицији 106. зграде и грађевински објекти 
изградња моста преко реке Скрапеж износ од 57.890.000,00 ди-
нара замењује се износом од 46.890.000,00 динара, 

- На позицији 115. текуће поправке и одржава-
ње код управљања и одржавања саобраћајном инфраструкту-
ром износ од 12.700.000,00 динара замењује се износом од 
14.200.000,00 динара, 

- На позицији 119. социјална давања запосле-
ном код Туристичке организације Косјерић износ од 431.600,00 
динара замењује се износом од 501.600,00 динара, 

- На позицији 177. услуге по уговору   код Дечјег 
вртића Косјерић износ од 921.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.281.000,00 динара,  

- На позицији 183. зграде и грађевински објекти   
код Дечјег вртића Косјерић износ од 66.000,00 динара замењује 
се износом од 4.936.000,00 динара,  

- На позицији 184. машине и опрема   код Дечјег 
вртића Косјерић износ од 280.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.930.000,00 динара, 

- На позицији 185. текући трансфери осталим 
нивоима власти врше се измене  и то код Основне школе Косје-
рић: код трошкова путовања износ од 5.755.000,00 замењује се 
износом од 5.115.000,00 динара; код услуга по уговору износ од 
1.370.000,00 динара замењује се износом од 1.910.000,00 дина-
ра; код текућих поправки и одржавања износ од 969.000,00 заме-
њују се износом од 1.069.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 

 

 Број: 400-38/2020 
У Косјерићу, 4. јуна 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Ликић, с.р. 

 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гл. РС“, бр: 129/07, 83/14, 101/16, 47/18), члана 28. и 29. За-
кона о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“, бр: 62/06, 
65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон) и члана 
40. Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, бр: 
3/19), Скупштина општине Косјерић је на седници одржаној дана 
4. јуна 2020. године, донела следећу: 

 

ОДЛУКА 
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се мере заштите пољопривредног зе-
мљишта на територији општине Косјерић која се односи на: 
-заштиту од пољске штете; 
-заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном 
земљишту и 
-заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и 
др елементарних непогода. 

Члан 2. 
 Заштита пољопривредног земљишта обухвата мере и 

активности које се предузимају са циљем очувања пољопри-
вредног земљишта. 

Члан 3. 
Власник, закупац, односно корисник пољопривредног 

земљишта (у даљем тексту: корисник пољопривредног земљи-
шта) дужан је да пољопривредно земљиште обрађује, примењу-
је потребне агротехничке мере по принципима добре пољопри-
вредне праксе, да се стара да не дође до умањења плодности 
земљишта све у циљу одржавања истог у функцији пољопри-
вредне производње. 

 

II МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ОД СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

БРОЈ 3/20, КОСЈЕРИЋ, 4. јун 2020. ГОДИНЕ 
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Мере заштите од пољске штете 
 

Члан 4. 
Пољска штета је уништавање и оштећење усева, сад-

ница и стабала засада, скинутог рода алата, опреме, пољопри-
вредне механизације и др. док се налази на пољопривредном 
земљишту а које могу проузроковати смањење продуктивности, 
структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и свако дру-
го оштећење на пољопривредном земљишту.  

 

Члан 5. 
Ради заштите од пољске штете на пољопривредном 

земљишту, корисници пољопривредног земљишта дужни су да: 
1. не уништавају или оштећују усеве, саднице и стабла 

засада, скинут род и пољопривредну механизацију и др. на свом 
и туђем пољопривредном земљишту; 

2. не остављају стоку на пољопривредном земљишту 
без обезбеђеног надзора; 

3. не прогоне и не напасају стоку преко, односно на ту-
ђем пољопривредном земљишту без одобрења корисника пољо-
привредног земљишта; 

4. не праве пешачке стазе и не прелазе запрежним или 
моторним возилима преко туђег пољопривредног земљишта без 
одобрења корисника пољопривредног земљишта; 

5. не бацају или одлажу на свом или туђем пољопри-
вредном земљишту отпадни материјал, камење, земљиште, ко-
рове и не бацају, одлажу или покопавају животињске лешеве; 

6. не руше, уништавају или оштећују објекте (колиба, 
шупа и ограда др.), опрему, алате и др. који су у функцији кори-
шћења пољопривредног земљишта; 

7. не прекопавају и не преоравају већ постојеће пољске 
путеве на свом или туђем пољопривредном земљишту; 

8. не уништавају на свом или туђем пољопривредном 
земљишту постављене ознаке и обележја; 

9. не испуштају или одлажу отпадне воде, хемијска 
средства за третитање земљишта, усева и засада и друге опа-
сне материје на свом или туђем пољопривредном земљишту; 

10. по коришћењу биолошки неразградиве фолије, по-
сле скидања усева и засада исту уклоне а не да је заоравају на 
свом или туђем пољопривредном земљишту; 

11. прописно саде воћне и шумске врсте водећи рачуна 
о хабитусу биљака тј. довољно далеко од граничних линија су-
седних парцела, како исте не би правиле штете граничним пар-
целама тј. пољопривредном земљишту у свом или туђем вла-
сништву; 

12. редовно обрађују пољопривредно земљиште, у 
смислу спречавања коровских биљака на свом или туђем пољо-
привредном земљишту и уз путеве и канале који се граниче са 
парцелама корисника пољопривредног земљишта. 

Мере за заштиту од спаљивања органских остатака 
на пољопривредном земљишту 

 

Члан 6. 
У циљу заштите од спаљивања органских остатака на 

пољопривредном земљишту, корисници пољопривредног зе-
мљишта дужни су да: 

- уређују и одржавају пољопривредне површине, пољ-
ске путеве, међе и канале; 

-пољске путеве одржавају тако да су проходни за про-
лаз ватрогасних возила; 

-благовремено уклањају суве биљне остатке са пољо-
привредног земљишта; 

-спречавају коровљење и обрастање пољопривредног 
земљишта вишегодишњим растињем. 

 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИ-
ШТА ОД МРАЗА, ГРАДА И ПОЖАРА 

 

Мере за заштиту пољопривредног земљишта од 
мраза 

Члан 7. 
Заштиту пољопривредног земљишта и биљака од мра-

за корисници пољопривредног земљишта могу спроводити при-
меном: 

1. Активних мера за заштиту од мраза и  
2. Пасивних мера за заштиту од мраза. 
 

Члан 8. 
Активним мерама за заштиту од мраза спречава се гу-

битак топлоте земљишта или се топлота доводи до биљке како 
би се температура биљке одржала изнад тачке мржњења. 

 

Члан 9. 
У активне мере заштите од мраза спадају: конзервација 

топлоте и додавање топлоте. 
Конзервација топлоте подразумева задржавање топло-

те коју земљиште емитује у приземном слоју ваздуха током ноћи. 
Ова мера се може извести на више начина: покривањем, зама-
гљивањем, задимљавањем и орошавањем земљишта и биљака.  

Додавање топлоте земљишту и биљкама подразумева 
довођење и емитовање топлотне енергије пољопривредном зе-
мљишту и биљкама. 

Члан 10. 
Пасивне мере за заштиту од мраза се користе како би 

се избегла опасност од мраза и оне се планирају и примењују 
много пре него што се појави опасност од мраза тако што се во-
ди рачуна о избору локације за сетву или садњу, постављањем 
природних или вештачких баријера, избор семена или садница 
отпорних на мраз или померањем времена сетве или садње сад-
ница. 

Мере за заштиту пољопривредног земљишта од 
града 

Члан 11. 
 

Одредбом члана  12.  Закона о  одбрани од града („Сл. 
гл. Рс“, бр:  54/16 ), прописано је да је Републички центар одбра-
не од града који се налази у оквиру Републичког хидрометерео-
лошког завода, обавља послове противградне заштите, што зна-
чи да се на тај начин спроводи заштита пољопривредног земљи-
шта и усева од дејства града. 

Ипак корисници пољопривредног земљишта могу у ци-
љу заштите пољопривредног земљишта, усева и засада од деј-
ства града предузимати мере; постављање противградних мре-
жа или постављање пластеника или стакленика и др. 

 

Мере за заштиту пољопривредног земљишта од по-
жара 

Члан 12. 
Мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожа-

ра спроводе се у складу са одредбом члана 49. члана  50. Зако-
на о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, бр: 111/09, 20/15, 87/18, 
87/18-др. закон) и одредбама Правилника о посебним мерама 
заштите од пожара у пољопривреди („Сл. гл. СРС“, бр: 27/84). 

 

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ МЕРА 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења од стране 
Скупштине општине Косјерић и биће објављена у ''Службеном 
листу општине Косјерић''. 

 

Скупштина општине Косјерић                   
Бр: 320- 3/2020 
Датум: 4. јун 2020. године 

Председник Скупштине 
Иван Ликић, с.р. 
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На основу члана 54. став 1. Закона о добробити живо-
тиња (Службени гласник РС'', БРОЈ 41/2009....)  и члана 40. став 
1. тачка 32. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 3/2019) Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 4. јуна 2020. године, донела је 

 

ПРОГРАМ  КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 
 НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА ПРЕМА  

СПЕЦИФИЧНОСТИМА СРЕДИНА 
 

Овај програм се израђује ради контроле и смањења по-
пулације напуштених паса и мачака према специфичностима 
средине и састоји се из следећих тачака: 

1. Обављање прегледа возила приликом уласка у град 
у дане вашара, јер се претпоставља да се пси и мачке напушта-
ју, односно, остављају, приликом посете граду у дане вашара. 

2. Обављање инспекцијских контрола од стране кому-
налне инспекције у погледу прописаног држања паса, односно 
спроводити контроле, да ли власници везују своје псе и да ли их 
држе у дворишту и воде рачуна о псима и мачкама као својим 
кућним љубимцима, а све у складу са Одлуком о држању дома-
ћих животиња на територији општине Косјерић. 

3. Ангажовање једног радника из службе ЗОО хигијене 
или других сродних служби и удружења који ће вршити евиден-
цију појава кретања напуштених паса и мачака. 

4. Изношење пред надлежне републичке органе и орга-
не локалне самоуправе могућност олакшица у измирењу обаве-
за према републичким органима, општинским таксама и порези-
ма, комуналним порезима и услугама, уколико грађани на било 
који начин, а у складу са Законом учествују у смањењу напуште-
них паса и мачака. 

5. Спровођење акције хватања паса луталица према 
потреби, а у просеку једном месечно у трајању од два до три да-
на (процена је да годишње има потребе уа хватањем и збриња-
вањем око 200-250 паса луталица са наше територије). 

 

У Косјерићу,  4. јуна  2020. године 
Број 355-7/2020 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић с.р. 

 
 

На основу члана 40. тачка 50. Статута општине Косје-
рић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 3 
Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 10/2008), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 4. јуна 2020. године, до-
нела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку функције члана Комисије за  

админстративно-мандатска и имунитетска питања 
I 

Утврђује се Милану Штуловићу, из Косјерића, преста-
нак функције члана Комисије за административно-мандатска и 
имунитетска питања, због смрти. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 020-2/2020 
У Косјерићу, 4. јуна    2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
  Иван Ликић, с.р. 

На основу члана 40. тачка 50. Статута општине Косје-
рић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 3 
Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 10/2008), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 4. јуна 2020. године, до-
нела је 

РЕШЕЊЕ 
о избору члана Комисије за админстративно-мандатска и 

имунитетска питања 
I 

Бира се Новица Пантовић, дипл. правник, из Косјерића, 
за  члана Комисије за административно-мандатска и имунитет-
ска питања. 

II 
Мандат новоизабраног члана Комисије траје до истека 

мандата председника и чланова Комисије. 
III 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 020- 3/2020 
У Косјерићу,  4. јуна 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                 Иван Ликић, с.р. 

 
 

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косје-
рић, на седници  одржаној  4. jуна 2020. 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, и то: 
‐ Испред локалне самоуправе: 

Ивана Ликић, из Косјерића. 
 

II 
 

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

Број 022- 11  /2020 
У Косјерићу, 4. јуна   2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                        

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Иван Ликић, с.р. 

 
 

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине Косје-
рић, на седници  одржаној 4. јуна  2020. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 
 

I 



Број 3/20                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   4. јун  2020. године 

 4

 У Школски одбор Основне школе ''Мито Игумановић'', 
Косјерић,  именује се:  

‐ Испред локалне самоуправе : 
Небојша Јанковић, из Косјерића. 
 

II 
 

Мандат новоизабраног члана Школског одбора Основ-
не школе ''Мито Игумановић'', Косјерић траје до истека мандата 
Школског одбора. 

III 
 

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

Број 022-  12 /2020 
У Косјерићу, 4. јуна   2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Иван Ликић, с.р 

 
 
Општинско веће општине Косјерић, на седници одржа-

ној 25.05.2020. године, на основу члана 70. став 1. тачка 18. Ста-
тута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 
3/19) и члана 10. Одлуке о Општинском правобранилаштву оп-
штине Косјерић («Службени лист општине Косјерић'', број 2/15), 
донело је 

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ   
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције Општинског пра-
вобраниоца општине Косјерић, Горану Јевтовићу, дип. правнику 
са положеним правосудним испитом, истеком периода на који је 
постављен, закључно са 25.05.2020. године. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у «Службеном листу општине Косјерић» 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ: 06-26/2020 
ДАТУМ: 25.05.2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                            Жарко Ђокић 

 
 
 

Општинско веће општине Косјерић, на седници одржа-
ној 25.05.2020. године, на основу члана 70. став 1. тачка 18. Ста-
тута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 
3/19) и члана 10. Одлуке о Општинском правобранилаштву оп-
штине Косјерић («Службени лист општине Косјерић, број 2/15), 
донело је 

 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ  
РАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

1. ПОСТАВЉА СЕ Горан Јевтовић, дип. правник са по-
ложеним правосудним испитом, за Општинског правобраниоца 
општине Косјерић, на период од пет година, почев од 26.05.2020. 
године. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у «Службеном листу општине Косјерић». 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ: 06-26/2020 
ДАТУМ: 25.05.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                   Жарко Ђокић 
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