
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута 
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр. 
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине 
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, 
бр. 10/2008)), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 
10. септембра 2020. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

о разрешењу члана Комисије за заштиту и унапређење  
животне средине 

 
I 

Разрешава се члан Комисије за заштиту и унапређење 
човекове околине Данило Јовић, из Косјерића. 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 020-20/2020 
У Косјерићу, дана 10. септембра 2020. године 

                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 50. и 44. Статута 
општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, бр. 
3/2019), члана 2. Одлуке о сталним радним телима Скупштине 
општине Косјерић Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, 
бр. 10/2008) и члана 63. Пословника Скупштине општине Косје-
рић (''Службени лист општине Косјерић, број 6/2019.),  Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 10. септембра  2020. 
године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

о избору члана Комисије за заштиту и унапређење животне 
средине 

 
I 

Бира се за члана Комисије за заштиту и унапређење 
животне средине Миланка Ковачевић, из Косјерића. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

II 
Мандат новоизабраног члана Комисије за заштиту и 

унапређење животне средине траје до истека мандата чланова 
Комисије. 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 020-21/2020 
У Косјерићу, дана 10. септембра 2020. године 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 

 На основу чл. 5. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - 
др. закон и 47/18), члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној 
помоћи („Службени лист СРЈ“, број 53/2001, 61/2001 – исправка 
и 36/2002 и „Службени гласник РС“, број 101/2005 – други закон) 
и члана 40. тачка 6. Статута општине Косјерић („Службени лист 
општине Косјерић“, број 3/2019), у циљу реализације мера и ак-
тивности предвиђених Локалним антикорупцијским планом оп-
штине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 
6/2018), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 
септембра 2020. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ДОНАЦИЈА ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и 
реализације донација општини Косјерић, као наменског беспо-
вратног прихода. 
 

Члан 2. 
Донација, у смислу ове одлуке, подразумева донацију, хумани-
тарну помоћ, поклон и друга бестеретна стицања који предста-
вљају наменски бесповратни приход општине Косјерић који се 
остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца 
донације.  
 
Давалац донације, у смислу ове одлуке, јесте физичко или прав-
но лице које даје донацију општини Косјерић.  
 
Прималац донације, у смислу ове одлуке, јесте општина Косје-
рић.  
 
Корисник донације, у смислу ове одлуке, јесте орган општине Ко-
сјерић или јавна служба чији је оснивач општина Косјерић, а којој 
је донација намењена. 

БРОЈ 6/20, КОСЈЕРИЋ, 10. септембар 2020. ГОДИНЕ 
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Члан 3. 
Предмет донације могу бити роба, осим дувана и дуванских пре-
рађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила, услуге, но-
вац, хартије од вредности, имовинска и друга права. 
  

Члан 4. 
Давалац донације не може бити физичко или правно лице:  

1) над којим корисник донације врши контролу или надзор, 
2) које представља повезано лице са јавним функционе-

ром општине Косјерић, у смислу прописа којима се уређује спре-
чавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

 
Члан 5. 

Донација се остварује уговором између даваоца донације и при-
маоца донације који мора бити сачињен у писаној форми. 
 
Вредност предмета донације мора бити процењива и исказана у 
уговору  о донацији.  
 
Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завр-
шни рачун буџета општине Косјерић за годину у којој је донација 
дата. 

Члан 6.  
Пре потписивања уговора, лице које жели да учини донацију је 
дужно да Општинској управи општине Косјерић (у даљем тексту: 
Општинска управа) достави писани предлог за давање донације, 
а Општинска управа је дужна да утврди оправданост и исплати-
вост предложене донације. 

Члан 7. 
Донација је оправдана уколико њена намена, односно начин тро-
шења и коришћења одговарају потребама примаоца и корисника 
донације. 

Члан 8.  
Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржа-
вања и коришћења већи од њене вредности у периоду од три го-
дине од дана пријема. 

Члан 9. 
 

Начелник Општинске управе (у даљем тексту: Начелник), у року 
од три дана од дана достављања писаног предлога за давање 
донације из члана 6. ове одлуке, решењем образује Комисију за 
процену оправданости и исплативости предложене донације (у 
даљем тексту: Комисија). 
Комисија има три члана, од којих је један председник. 
Председника и чланове Комисије одређује начелник из реда за-
послених, у зависности од предмета и корисника донације.1 
Комисија је дужна да изради и достави Општинском већу општи-
не Косјерић  (у даљем тексту: Општинско веће) образложену 
анализу оправданости и исплативости предложене донације са 
мишљењем, у року од 15 дана од дана образовања.  
 
Анализа оправданости и исплативости предложене донације из 
става 4. овог члана садржи процену постојања потребе за пред-
метом предложене донације, као и процену трошкова коришће-
ња и одржавања предмета предложене донације, укључујући ту 
и евентуалне прикривене трошкове. 
  

 
                                                 
1 У саставу Комисије би у сваком конкретном случају требало да буду запослени 
из унутрашњих организационих јединица за обављање материјално-
финансијских послова, односно административно-техничких послова, док би 
трећи члан Комисије требало да буде одређен у зависности од предмета и 
корисника донације.   

Члан 10. 
Уколико утврди да предложена донација није оправдана или ис-
платива, односно да је подносилац предлога за давање донаци-
је физичко или правно лице из члана 4. ове одлуке, Комисија је 
дужна да то констатује у анализи оправданости и исплативости 
предложене донације са мишљењем.  
 

Члан 11. 
О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу обра-
зложене анализе оправданости и исплативости предложене до-
нације са мишљењем Комисије, у року од три дана од дана до-
стављања ове анализе.   

Члан 12. 
Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, дава-
лац донације и председник општине Косјерић потписују уговор о 
донацији. 

Члан 13. 
Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и одговорности 
даваоца и примаоца донације. 
 
Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним стра-
нама, предмету и вредности донације, намени донације, начину 
и року извршења донације, извештавању даваоца донације о ре-
ализацији донације,  условима за измену или раскид уговора о 
донацији, као и одредбе о решавању спорова. 
 

Члан 14. 
Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације, 
са посебно дефинисаном наменом донације. 
 

Члан 15. 
Корисник донације је дужан да користи донацију наменски, у 
складу са уговором о донацији. 
 
Корисник донације је дужан да изради и достави Општинској 
управи  извештај о реализацији донације, у року од 15 дана од 
дана када је предмет донације искоришћен.  
 
Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање и/или 
набавку додатне робе или услуга за њено коришћење, корисник 
донације је дужан да изради и достави Општинској управи годи-
шњи извештај о коришћењу донације, најкасније до 31. јануара 
текуће године за претходну годину.  
 

Члан 16. 
Контролу наменског и сврсисходног располагања и трошења, до 
постављања буџетског инспектора, вршиће службеник кога одре-
ди Начелник. 

Члан 17. 
Општинска управа је дужна да формира Јединствену евиденцију 
о донацијама општини Косјерић.  
 
Начелник одређује лице задужено за вођење и ажурирање Је-
динствене евиденције из става 1. овог члана. 
  

Члан 18. 
 

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обаве-
зно садржи: 

1) уговоре о донацији; 
2) образложене анализе о оправданости и исплативости 

предложених донација; 
3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;   
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4) извештаје о реализацији донација.  
 
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обја-
вљује се и редовно ажурира на веб презентацији општине Косје-
рић. 

Члан 19. 
На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 
1. ове одлуке, Општинска управа је дужна да Скупштини општи-
не и Општинском већу  поднесе годишњи извештај о регистрова-
ним донацијама, најкасније до 31. марта текуће године за прет-
ходну годину. 
 
Извештај из става 1. овог члана  садржи податке о броју и пред-
мету предложених донација; броју и предмету потписаних угово-
ра о донацијама; њиховој реализацији; броју одбијених предлога 
за давање донација и разлозима због којих су ови предлози од-
бијени.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
Општинска управа ће формирати Јединствену евиденцију о до-
нацијама у року од три месеца од дана ступања на снагу ове од-
луке. 
 
У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице заду-
жено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције о донаци-
јама. 

Члан 21. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ:016-1/2020 
ДАНА:10. септембра 2020. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. и члана 106. став 4 
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 
3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 
септембра 2020. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 
I. Основне одредбе 
 

Предмет одлуке 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком ближе се уређују начин и поступак орга-
низовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења 

појединих аката из надлежности општине Косјерић (у даљем тек-
сту: Општина). 

 
Појам јавне расправе 

 
Члан 2. 

 
Јавна расправа представља унапред предвиђен вре-

менски оквир за предузимање скупа различитих активности у ци-
љу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту општих 
аката. 

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, од-
луке, плана и другог акта у припреми), ако овом одлуком није 
другачије предвиђено, а може се спровести и раније на предлог 
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је 
предмет јавне расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 
1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих 

учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и 
2) организовање најмање једног отвореног састанка представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтере-
сованим грађанима, представницима удружења грађана и сред-
става јавног обавештавања  (у даљем тексту: отворени саста-
нак). 

Општинска управа општине Косјерић (у даљем тексту: 
Општинска управа) је орган надлежан за организовање јавне 
расправе у Општине. 

Општинска управа је дужна да грађанима из свих дело-
ва Општине обезбеди учешће у јавној расправи на начин пропи-
сан Статутом Општине и овом Одлуком. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине, а 
изузетно се може организовати и ван седишта, на предлог орга-
на надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је 
предмет јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна 
расправа се организује за целу територију Општине, а у случају 
да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за грађане 
са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна 
расправа се може организовати само за тај део, односно у окви-
ру те категорије грађана. 

 
Време трајања јавне расправе 

 
Члан 3. 

 
Јавна расправа траје најмање 15, а најдуже 60 дана, 

ако законом или подзаконским актом није другачије одређено. 
Време трајања јавне расправе утврђује се приликом 

доношења одлуке о њеном организовању за доношење акта из 
надлежности Општине. 

 
Објављивање отпочињања рада на припреми прописа  

 
Члан 4.  

 
Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан 

је да на веб презентацији Општине и на други примерен начин 
обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа који до-
носи скупштина. 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује се у ро-
ку од 8 дана од дана почетка израде тог прописа. 
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Врсте јавних расправа 
 

Члан 5. 
 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и 
јавна расправа по захтеву, односно предлогу (у даљем тексту: 
факултативна јавна расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се оба-
везно спроводи у поступку припреме аката утврђених овом одлу-
ком у складу са законом, односно Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се 
може спровести у поступку доношења других општих аката из 
надлежности скупштине Општине, под условима и по поступку 
предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом. 
 
II. Обавезна јавна расправа 
 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 
 

Члан 6. 
 

Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јав-
ну расправу у:  
1) поступку припреме Статута;  
2) поступку припреме одлуке о буџету (у делу планирања инве-
стиција);  
3) поступку припреме стратешких планова развоја;  
4) поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;  
5) поступку припреме просторних и урбанистичких планова;  
6) другим случајевима предвиђеним законом и Статутом општи-
не.  

Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о 
нацрту општег акта, а изузетно се може спровести и раније на 
предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта. 
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинска 
управа на начин и у време прописаним овим овом Одлуком 

Општинска управа је дужна је да поред обавештења из 
члана 4. ове Одлуке објављује и информације и податке, одно-
сно повезана  документа од значаја за припрему прописа и дру-
гог акта из става 1. овог члана, ако је то предвиђено овом Одлу-
ком. 

Обавештење са информацијама и подацима, односно 
документацијом из става 2. овог члана, објављује се у року од 8 
дана од дана почетка израде прописа и другог акта из става 1. 
овог члана. 

 
Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 

 
Члан 7. 

 
Обавезну јавну расправу организује и спроводи Оп-

штинско веће, на начин и у време које предложи орган, односно 
радно тело скупштине надлежно за утврђивање, односно за при-
прему нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по по-
ступку прописаном овом одлуком за јавну расправу о нацрту оп-
штег акта, ако овом одлуком није другачије предвиђено. 

 
II 1 Јавна расправа у поступку припреме Статута 

 
Јавна расправа о нацрту статута, односно одлуке о промени 

статута 
 

Члан 8. 
 

У поступку доношења новог или промене постојећег 
Статута, јавна расправа се спроводи о нацрту Статута, односно 
нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело Скупштине Општине надлежно за припрему 
нацрта Статута, односно нацрта одлуке о промени Статута, ду-
жно је да уз обавештење из члана 4. ове Одлуке објави и основ-
не информације о планираним решењима која ће бити предло-
жена. 

 
Када се не мора спровести јавна расправа 

 
Члан 9. 

 
Ако се промена Статута предлаже само ради усклађи-

вања са законом које се врши путем преузимања прецизних за-
конских решења, скупштина Општине може актом о приступању 
промени Статута одлучити да се јавна расправа не споведе, ако 
законом није другачије предвиђено. 
II 2 Јавна расправа у поступку припреме буџета 
 

Када се спроводи јавна расправа 
 

Члан 10. 
 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спрово-
ди о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  
2) нацрту одлуке о буџету. 

 
Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

 
Члан 11. 

 
Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач 

капиталног пројекта у смислу закона и другог прописа којим се 
уређује поступак припреме буџета јединица локалне самоупра-
ве, може одлучити да о предлозима идеја за капиталне пројекте 
из своје надлежности, консултује грађане путем јавне анкете, од-
носно другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред обра-
зложеног нацрта плана објављују се и информације о резултати-
ма консултација уколико су претходно спроведене у складу са 
ставом 1. овог члана.  

 Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката 
за укључивање у предлог финансијског плана и ревидирани 
план јавних инвестиција, директни корисник буџета, односно ор-
ган надлежан за финансије и Oпштинско веће, водиће рачуна о 
предлозима и сугестијама датим у јавној расправи. 

 
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

Члан 12.  
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету Оп-

штинска управа мора објавити најмање 10 дана пре дана одржа-
вања јавне расправе. 

 
II 3 Јавна расправа у поступку припреме планских докуме-
ната Општине/Града 
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Када се спроводи јавна расправа 
 

Члан 13. 
 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 
1) Плана развоја Општине 
2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт 
политике и акциони план). 

 
Јавна расправа у припреми Плана развоја 

 
Члан 14. 

 
Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине 

спроводи се по поступку прописаном посебном одлуком скуп-
штине Општине којом се ближе одређује садржина и поступак 
доношења Плана развоја у складу са прописом Владе РС којим 
се утврђују обавезни елементи плана развоја. 

 
Објављивање отпочињања рада на документу јавне 

 политике 
 

Члан 15. 
 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике 
је дужан да на веб презентацији Општине, односно на други при-
мерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на припреми 
документа јавне политике који доноси скупштина, у року од се-
дам радних дана од дана почетка израде тог документа. 

 
Консултације у припреми докумената јавне политике 

 
Члан 16. 

 
Орган надлежан за припрему документа јавне политике 

је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и 
циљних група у процесу консултација које спроводи током изра-
де документа јавних политика, односно током спровођења ex-an-
te анализе ефеката, користећи примерену технику консултација 
као што су фокус групе, округли столови, полуструктурирани ин-
тервјуи, панел дискусије, спровођење анкета, прикупљање писа-
них коментара, у складу са прописима који уређују плански си-
стем у Републици Србији. 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике кон-
султација о резултатима спроведених консултација, а посебно о 
разлозима због којих одређене сугестије нису прихваћене и ду-
жан је да информације о резултатима консултација спроведених 
у свим фазама израде документа јавне политике објави на веб 
презентацији Општине најкасније у року од 15  дана од дана за-
вршетка консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација 
обухвата нарочито: податке о консултованим странама, обиму и 
методима консултација, питањима о којима се расправљало то-
ком консултација, затим примедбама, сугестијама и коментари-
ма који су узети у разматрање и онима који нису уважени, као и о 
разлозима за њихово неприхватање.  

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду ре-
зултате консултација које спроводи током израде документа јав-
них политика, донети одлуку да у радну групу за израду тог доку-
мента укључи репрезентативне представнике заинтересованих 
страна и циљних група. 

 
 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 
 

Члан 17. 
 

Општинско веће је дужно да, пре подношења скупшти-
ни Општине на разматрање и усвајање документа јавне полити-
ке, организује и спроведе јавну расправу о документу јавне поли-
тике, осим у случајевима одређеним подзаконским актом. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јав-
ног позива за учешће у јавној расправи са програмом јавне рас-
праве, на веб презентацији Општине. 

Јавни позив обавезно садржи:  
1) податке о предлагачу и доносиоцу документа јавне 

политике;  
2) назив документа јавне политике који је предмет јавне 

расправе; 
3) област планирања и спровођења јавних политика; 
4) информације о образовању и саставу радне групе 

која је припремила предлог документа јавне политике. 
Програм јавне расправе обавезно садржи: 
1) предлог документа јавне политике који је предмет 

јавне расправе; 
2) рок за спровођење јавне расправе; 
3) важне информације о активностима које се планира-

ју у оквиру јавне расправе као што су одржавање округлих сто-
лова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.; 

4) информације о начину достављања предлога, суге-
стија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне распра-
ве. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана, а рок за доста-
вљање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном 
или електронском облику износи најмање 15 дана од дана обја-
вљивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о доку-
менту јавне политике, обавезно се објављује и информација о 
резултатима консултација из члана 16. ове одлуке спроведених 
до почетка јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је предмет 
јавне расправе, прилаже се и извештај о спроведеној анализи 
ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански систем.  

 
Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне 

политике 
 

Члан 18. 
 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној 
јавној расправи објави на веб презентацији Општине, најкасније 
седмог радног дана пре подношења скупштини на разматрање и 
усвајање документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи по-
датке о: 

- времену и месту одржавања јавне расправе; 
- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и 

привреде; 
- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних 

циљева и мера за постизање тих циљева, као и избора институ-
ција надлежних за њихово спровођење и формулисања показа-
теља учинка јавних политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог доку-
мента јавне политике и ако нису, из којих разлога то није учиње-
но.  
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Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз 
предлог документа јавне политике који се подноси скупштини на 
усвајање. 

Ажурирање и објављивање 
предлога документа јавне политике 

 
Члан 19. 

 
Општинско веће је дужно да по окончању јавне распра-

ве ажурира предлог документa јавне политике и налазе спрове-
дене анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и да 
ажурирану верзију тог документа објави на веб презентацији Оп-
штине, најкасније седмог радног дана пре подношења документа 
скупштини на разматрање и усвајање. 

 
                      II 4 Јавна расправа у поступку утврђивања 
стопа изворних прихода 
 

Када се спроводи јавна расправа 
 

Члан 20. 
 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна рас-
права се организује о нацртима: 

- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,  
- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада. 
Јавна расправа може се, на образложени предлог органа 

надлежног за припрему и утврђивање нацрта, спроводити исто-
времено о свим одлукама из става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јав-
на расправа изузетно се може спроводити истовремено са нацр-
том одлуке о буџету. 

Јавну расправу у поступку утврђивања стопа изворних при-
хода Општине организује Општинска управа, на начин и по по-
ступку утврђеним овом Одлуком. 
 
  II 5 Јавна расправа у поступку припреме просторних и ур-
банистичких планова 
 

Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 
 

Члан 21. 
 

У поступку припреме просторних и урбанистичких пла-
нова из надлежности Општине, јавна расправа се спроводи о на-
црту одлуке о изради плана. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, поред 
образложеног нацрта одлуке о изради плана који садржи све 
елементе прописане законом и другим прописом којим се уређу-
је поступак израде и доношења планског документа, објављује 
се и мишљење органа надлежног за заштиту животне средине о 
потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

Јавну расправу у поступку припреме просторних и урбани-
стичких планова Општине организује Општинска управа, на на-
чин и по поступку утврђеним овом Одлуком и посебним Правил-
ником, којим се ближе прописује начин и поступак израде и доно-
шења документа просторног и урбанистичког планирања.  
 

 
 

Учешће јавности после доношења одлуке о изради планског 
документа 

 
Члан 22. 

 
Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида 

у нацрт плана и јавне презентације плана, остварује су по одред-
бама закона и другог прописа којим се уређује поступак израде и 
доношења просторног и урбанистичког плана. 

 
III. Факултативна јавна расправа  
 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 
 

Члан 23. 
 

Јавна расправа може се спровести у поступку доноше-
ња других општих аката из надлежности Скупштине града, на 
основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборни-
ка или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подно-
си се у писаном облику и мора бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се 
јавна расправа захтева, односно предлаже, предлог круга уче-
сника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посе-
бан позив доставља, назначење времена и начина одржавања 
јавне расправе и друге податке значајне за одржавање предмет-
не јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуно-
важан ако га својим потписима подржи најмање 100 грађана са 
бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне рас-
праве из става 4. овог члана, спроводи се у складу са прописима 
који уређују грађанску иницијативу. 

 
Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе 
 

Члан 24. 
 

Одбор за статутарне питања (у даљем тексту: Одбор) 
одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из 
члана 23. ове Одлуке, у року од 15 дана од дана достављања 
предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, одно-
сно предлога за спровођење јавне расправе, Одбор процењује 
да ли се актом у целини на нов начин уређују односи у одређеној 
области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа реше-
ња или статус и права грађана. 

Уколико Одбор прихвати захтев, односно предлог из 
става 1. овог члана, Општинско веће је дужно да организује јавну 
расправу, по правилу, на начин и у време како је у захтеву за 
спровођење јавне расправе предложено. 

 
IV. Организовање и спровођење јавне расправе о  

нацрту општег акта 
 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 
 

           Члан 25. 
 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује 
рок за спровођење, начин спровођења, место и време спровође-
ња јавне расправе о нацрту општег акта. 
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Покретање поступка јавне расправе 
 

Члан 26. 
 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удру-
жењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној распра-
ви. 

Општинско веће може доставити посебан позив за уче-
шће на јавној расправи одређеним појединцима, представници-
ма органа, организацијама и удружењима за које сматра да су 
заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се 
на веб презентацији Општине и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спрово-
ђења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне рас-
праве са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка 
одржавања јавне расправе на може проћи мање од пет дана. 

 
Садржина програма јавне расправе 

 
Члан 27. 

 
Програм јавне расправе обавезно садржи:  

- рок за спровођење јавне расправе; 
- податке о лицима задуженим за давање информација и 
објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењи-
ма, а нарочито информација о проблему који треба да се реши 
тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис до-
носи; 
- информације о активностима које се планирају, као што 
су одржавање округлих столова, трибина, презентација и слич-
но, време и адреса њиховог одржавања, као и информацију о 
лицу задуженом за управљање тим активностима; 
- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у пи-
саној и електронској форми и 
- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на 
предлог органа надлежног за припрему општег акта који је пред-
мет јавне расправе. 
 

Обавештавање јавности у току јавне расправе 
 

Члан 28. 
 

Орган надлежан за припрему општег акта који је пред-
мет јавне расправе, дужан је да у току трајања јавне расправе на 
веб презентацији Општине објављује све коментаре, предлоге и 
сугестије дате на јавној расправи.  

 
Извештај о спроведеној јавној расправи 

 
Члан 29. 

 
О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај 

који садржи податке о: 
- месту и времену одржане јавне расправе; 
- активностима које су спроведене током јавне расправе, 
као што су округли столови, трибине, презентације и слично; 
- овлашћеним представницима органа Општине који су 
учествовали на јавној расправи, 
- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, ко-
ментара, 
- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, 
са образложењем разлога због којих нису прихваћени. 

 
 
Извештај из става 1. oвог члана објављује се на веб 

презентацији Општине и на други погодан начин, у року од 15 
дана од дана окончања јавне расправе. 

 
Утврђивање предлога акта после спроведене расправе 

 
Члан 30. 

 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 

је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом утврђивања 
предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у 
јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 
је спроведена јавна расправа, дужан је да извештај о спроведе-
ној јавној расправи приложи уз предлог акта који се подноси до-
носиоцу акта на усвајање. 

 
V. Прелазне и завршне одредбе 
 

Примена одлуке на започете јавне расправе 
 

Члан 31. 
 

Поступак јавне расправе започет у складу са прописи-
ма који су били на снази пре ступања на снагу ове одлуке, наста-
виће се по одредбама ове Одлуке. 

 
Одложена примена појединих одредаба 

 
Члан 32. 

 
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о 

нацрту плана јавних инвестиција из члана 11. ове Одлуке, при-
мењиваће се почев од припреме одлуке о буџету општине Косје-
рић за 2021. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у 
поступку припреме докумената јавне политике из чланова 13-20 
ове Одлуке, примењиваће се приликом првих измена и допуна 
тих докумената. 

 
Ступање на снагу 

 
Члан 33. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  КОСЈЕРИЋ                      
БРОЈ:016-2/2020 
ДАНА: 10. септембра 2020. године                                                     
КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - 
др. закон и 47/18), и члана 40. тачка 6. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић “, број 3/2019), у циљу реали-
зације мера и активности предвиђених Локалним антикорупциј-
ским планом општине Косјерић („Службени лист општине Косје-
рић“, број 6/2018), Скупштина општине Косјерић, на седници одр-
жаној 10. септембра 2020. године, донела  
 

ОДЛУКУ  
О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ 

 ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ  
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком ближе се уређује поступак пријављивања и упра-
вљања приватним интересима јавних функционера општине Ко-
сјерић (у даљем тексту: Општина), у поступку утврђивања пред-
лога и доношења одлука и других општих аката из надлежности 
Општине. 

Члан 2. 
 

Јавни функционер, у смислу ове одлуке, јесте председник Оп-
штине, члан Општинског већа и одборник Скупштине Општине.  
Приватни интерес јавног функционера, у смислу ове одлуке, је-
сте било каква корист или погодност за јавног функционера или 
за друго са њиме повезано лице у вези са предметом одлуке или 
другог општег акта у чијем предлагању, односно доношењу уче-
ствује.  
На одређивање круга повезаних лица, у смислу одредби ове од-
луке, примењују се прописи којима се уређује спречавање суко-
ба интереса при вршењу јавних функција. 
 

Члан 3.  
 

Јавни функционер је дужан да пријави приватни интерес у вези 
са одлуком или другим општим актом у чијем предлагању или 
доношењу учествује. 
 

Члан 4. 
 

Пријављивање и управљање приватним интересом одборника 
Скупштине Општине у поступку усвајања одлука и других општих 
аката из надлежности Скупштине Општине, врши се на начин и 
по поступку уређеним Пословником Скупштине општине Косје-
рић. 

Члан 5. 
 

Председник, односно члан Општинског већа (у даљем тексту: 
члан Већа) дужан је да одмах по сазнању, а најкасније у року од 
15 дана од дана сазнања, пријави писаним путем органу надле-
жном за решавање сукоба интереса јавних функционера, у сми-
слу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вр-
шењу јавних функција, Општинском већу и Савету за праћење 
примене Етичког кодекса, постојање приватног интереса у погле-
ду предмета одлуке или другог општег акта чији предлог утврђу-
је Општинско веће. 
Члан Већа је дужан да о постојању приватног интереса из става 
1. овог члана истог дана обавести јавност путем средстава јав-
ног информисања или на други примерен начин.  
 

 

Члан 6. 
 

Сматраће се да приватни интерес члана Већа не постоји уколико 
се корист или погодност предвиђена одлуком или другим оп-
штим актом чији се предлог утврђује односи на све грађане на 
територији Општине. 

Члан 7. 
 

Члан Већа је дужан да се уздржи од било каквих активности у 
вези са доношењем одлуке или општег акта из члана 3. ове од-
луке од тренутка достављања пријаве до тренутка добијања 
обавештења од органа надлежног за решавање сукоба интереса 
јавних функционера, у смислу закона којим се уређује спречава-
ње сукоба интереса при вршењу јавних функција. 
 

Члан 8. 
 

Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смер-
нице у вези са пријављивањем приватног интереса јавних функ-
ционера, води евиденцију о пријавама приватног интереса јав-
них функционера и прати извршавање обавезе пријављивања 
приватних интереса јавних функционера. 
 

Члан 9. 
 

Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера 
садржи податке о датуму пријема пријаве; предмету пријаве и 
обавештењу органа надлежног за решавање сукоба интереса 
јавних функционера, које буде достављено Општинском већу, у 
складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса 
при вршењу јавних функција.  
 
Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера 
објављује се на веб презентацији општине Косјерић. 
 

Члан 10. 
 

Савет за праћење примене Етичког кодекса извештава Скупшти-
ну о пријављивању приватних интереса јавних функционера у 
поступку доношења општих аката.  
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасни-
је до 31. марта текуће године за претходну годину. 
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и пред-
мету пријава приватног интереса и податке о праћењу изврша-
вања обавезе пријављивања приватног интереса.  
Извештај из става 1. овог члана објављује се на веб презентаци-
ји Општине. 
 

Члан 11. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ:016-3/2020 
ДАНА:10. септембра 2020. године                                                 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                              Татјана Коковић, с.р. 

 
 

 



На основу члана 77.-79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Косјерић (Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 10. септембра 2020. 

године, донела је 

     
О Д Л У К У    О  ЗАВРШНОМ   РАЧУНУ   БУЏЕТА 

       ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ 
     

ОПШТИ  ДЕО 
     

Члан 1. 
     

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци 
у завршном рачуну буџета општине Косјерић у 2019. години износе у динарима: 
     
I     Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства 431.337.000 
     
II    Укупно извршени текући расходи и издаци  367.082.000 
     
III   Разлика укупних примања и укупних издатака ( I - II )  64.255.000 
     

Члан 2. 
     

У Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године утврђена је укупна актива у  
 износу од 1.022.217.000 динара и укупна пасива у износу од 1.022.217.000 динара.  
     
АКТИВА:     
О11ООО некретнине и опрема  298.843.000 
О12ООО култивисна имовина 37.000 
О14ООО природна имовина  256.875.000 
О15ООО нефинансиска имовина у припреми 239.630.000 
О16ООО нематеријална имовина  11.920.000 
О22ООО залихе ситнпг инвентара и потрошног материјала 0 
121ООО  новчана средства,пл.метали и хар. од вред. 7.056.000 
122ООО  краткорочна потраживања 55.715.000 
123ООО  краткорочни пласмани 60.106.000 
131ООО  активна временска разграничења 92.035.000 
 СВЕГА АКТИВА :  1.022.217.000 
     
ПАСИВА:     
211ООО  домаће дугорочне  обавезе 61.756.000 
221ООО краткорочне домаће обавезе 0 
230ООО обавезе по основу расхода за запослене 8.125.000 
240ООО обавезе по основу осталих расхода 9.973.000 
251ООО примљени аванси 771.000 
252ООО обавезе према добављачима 54.515.000 
254ООО остале обавезе 3.452.000 
291ООО пасивна временска разграничења 71.651.000 
300ООО Капитал и утврђивање резултата пословања 811.974.000 
 СВЕГА ПАСИВА:  1.022.217.000 
     

Члан 3. 
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. год. 

утврђени су:     
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1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена    
    по основу продаје нефинансијске имовине  411.181.000 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку   
    нефинансијске имовине    341.214.000 
3. Буџетски суфицит- дефицит ( 1-2)  69.967.000 
4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит   
     ( увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка   
     прихода из предходне године који се користио за    
     покриће расхода текуће године)   20.736.000 
Структура текућих прихода и текућих расхода:   
71ОООО порези   191.732.000 
73ОООО донације и трансфери  160.504.000 
74ОООО други приходи  35.115.000 
77OOOO меморандумске ставке ...  45.000 
78OOOO трансфери између буџ. корис..  0 
8OOOOO примања од продаје осн.сред.  23.785.000 
 УКУПНИ ПРИХОДИ:  411.181.000 
     
41ОООО расходи за запослене  85.945.000 
42ОООО коришћење услуга и роба  128.391.000 
44ОООО отплата камата и...  4.563.000 
45ОООО субвенције   12.343.000 
46ОООО донације и трансфери  51.256.000 
47ОООО права из социјалног осигурања 3.845.000 
48ОООО остали расходи  22.722.000 
5ООООО издаци за нефинан. имовину  32.149.000 
 УКУПНИ РАСХОДИ: И ИЗДАТЦИ: 341.214.000 
     
Утврђивање резултата пословања    
     
примања по основу продаје нефинансијске имовине   
текући приходи и примања    411.181.000 
издаци за набавку нефинансијске имовине   25.868.000 
текући расходи и издаци за набавку нефин. имовине и издаци за отп. глав. 367.082.000 
буџетски суфицит - дефицит    44.099.000 
део нераспоређеног вишка прихода из претходне године  20.736.000 
кориговани суфицит    64.835.000 
     

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+9 425.494.000 5.843.000 431.337.000 
          
II УКУПНА ПРМАЊА (1+2+3) 7+8+9 404.811.000 6.370.000 411.181.000 
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 381.052.000 6.344.000 387.396.000 
1.1. КАМАТЕ 7411       
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАН. ИМОВИНЕ 8 23.759.000 26.000 23.785.000 
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 9       
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3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92       
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 20.683.000 -527.000 20.156.000 
          
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 360.444.000 6.638.000 367.082.000 
          
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4 304.376.000 4.689.000 309.065.000 
4.1. ОТПЛАТА КАМАТА 44 4.564.000   4.564.000 
5. ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 30.200.000 1.949.000 32.149.000 
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 25.868.000   25.868.000 
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 62       
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 65.050.000 -795.000 64.255.000 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-
(4+5) (7+8)-(4+5) 70.235.000 -268.000 69.967.000 
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ ( VI+ (3.1.-6.1.)) 

(7+8) -
(4+5)+(92-62) 70.235.000 -268.000 69.967.000 

     
     

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                                       69.967.000  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   69.967.000  динара. 
     
     

Члан 5. 
     
Остварен вишак прихода и примања - суфицит, у износу од 64.835.000 динара преноси се у  
у наредну годину.     
 
     
     

Члан 6. 
     

У  Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара 
до 31. децембра 2019. године утврђени су укупни извори финансирања у износу од 

0 динара и укупни издаци у износу од                                                           25.868.000 динара. 
Структура извора финансирања:    
92ОООО примања од продаје финансијске имовине 0 
Структура издатака:     
5ООООО издаци за нефинан. имовину  25.868.000 
     
     

Члан 7. 
     

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 
2019. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 411.181.000 динара 
и укупни новчани одливи у износу од 344.347.000 динара и салдо готовине на крају 
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године у износу од 66.834.000 динара.  
     
Структура новчаних прилива:     
     
71ОООО порези   191.732.000 
73ОООО донације и трансфери  160.504.000 
74ОООО други приходи  35.115.000 
77OOOO меморандумске ставке ...  45.000 
78ОООО трансфери између буџетских.  0 
8ОOOOO примања од продаје осн.сред.  23.785.000 
92ОООО примања од задуживања   
     
Структура новчаних одлива :     
     
41ОООО расходи за запослене  85.945.000 
42ОООО коришћење услуга и роба  128.391.000 
44ОООО отплата камата и...  4.563.000 
45ОООО субвенције   12.343.000 
46ОООО донације и трансфери  51.256.000 
47ОООО права из социјалног осигурања 3.845.000 
48ОООО остали расходи  22.722.000 
5ООООО издаци за нефинан. имовину  32.149.000 
61ОООО издаци за отплату главнице  25.868.000 
     
     
Вишак новчаних прилива    44.099.000 
салдо готовине на почетку године   22.735.000 
Кориговани приливи    411.181.000 
Кориговани одливи    367.082.000 
салдо готовине на крају године   66.834.000 
     
     

Члан 8. 
     
           Средства сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић планирана су у износу 400.000,00 динара за 
2019. годину и ова средства у 2019. години нису коришћена. 
           Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 200.000,00 динара  и ова средства такође нису 
употребљавана у току 2019. године. 
     

Члан 9. 
     

Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2019.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 - 36/2020     
У Косјерићу, 10. септембра 2020. године    
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ    
     
     
   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
   Татјана Коковић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. зaкон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 50. и 44. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
3/2019), члана 2 Одлуке о сталним радним телима Скупштине 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
10/2008) и члана 67. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 6/2019 Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној 10. септембра  
2020. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

o разрешењу члана Комисије за админстративно-мандатска 
и имунитетска питања 

 
I 

 
 Разрешава се члан Комисије за административно-ман-

датска и имунитетска питања Милкица Ђукић, из Косјерића. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 020-22/2020 
У Косјерићу, 10. септембра 2020. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. за-
кон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 50. и 44. Ста-
тута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
3/2019) , члана 2 Одлуке о сталним радним телима Скупштине 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
10/2008) и члана 63. Пословника Скупштине општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 6/2019 Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 10. септембра 2020. годи-
не, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
о избору члана Комисије за админстративно-мандатска и 

имунитетска питања 
 

I 
 

Бира се Сандра Филиповић, дипл. правник, из Дубнице, 
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- 23/2020 
У Косјерићу, 10. септембра  2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                           Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
На основу члана 117. став 3. Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и 
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седни-
ци  одржаној 10. септембра  2020. године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе, 
Косјерић, испред локалне самоуправе Милица Јовић, из Косјери-
ћа. 

 
II 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022- 26/2020 
У Косјерићу, 10. септембра 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 116. став 1. 2. и 5. и 117. став 1. Зако-

на о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-
др. закон и 6/2020) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине 
Косјерић, на седници  одржаној  10. септембра 2020. године до-
нела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Именује  се члан Школског одбора Техничке школе, Ко-
сјерић, и то: 
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Испред локалне самоуправе: 
 

1. Бранко Спасојевић, из Косјерића. 
 

II 
 

Мандат новоизабраног члана Школског одбора Технич-
ке школе, Косјерић траје до истека мандата Школског одбора. 

 
III 

 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022- 27/2020 
У Косјерићу, 10. септембра 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС, број 129/2007, 83/2014-др. 
Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 18. и 19. Закона о 
јавним службама (''Службени гласник РС, број 42/91, 71/94, 
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005 испр. др. за-
кона и 83/2014-др. закон-др. закон), члана 40., став 1, тачка 13 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
бр. 3/19) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 10. 
септембра 2020. године,  донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Разрешава се Снежана Јоксимовић, директор Тури-
стичке организације општине Косјерић. 

 
II 

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

                                                                             
 
Број: 022-28 /20     
У Косјерићу,10. септембра 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
      

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС, број 129/2007, 83/2014-др. 
Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 18. и 19. Закона о 
јавним службама (''Службени гласник РС, број 42/91, 71/94, 
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005 испр. др. за-
кона и 83/2014-др. закон-др. закон), члана 40., став 1, тачка 13 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
бр. 3/19) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 10. 
септембра 2020. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

    О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Именује се за  ВД директора Туристичке организације 
општине Косјерић, Радосав Пауновић,  дипломирани економи-
ста,  из Косјерића. 

 
II 

Именовање се врши на период од три месеца. 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број: 022-29 /20    
У Косјерићу, 10. септембар 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
      

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Татјана Коковић, с.р. 
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