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  На основу члана 42. став 2. Закона о тури-
зму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана 
40. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној  10. новембра 2021. го-
дине, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 о констатовању престанка мандата председника, за-
меника председника и чланова Управног одбора Ту-

ристичке организације општине Косјерић 
 
I 

 
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата пред-

седника, заменика председника и чланова Управног 
одбора Туристичке организације општине Косјерић, 
именованих решењем број 022-14/2017 од 17. окто-
бра 2017. године, и то:Милинку Милосављевићи, из 
Села Косјерића, Жељку Средићу, из Мионице, Ивану 
Јовановићу, из Косјерића, Данилу Јовићу, из Косјери-
ћа и Љиљани Ковачевић, из Косјерића. 

                                                      
II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 
 
Број 06- 37/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
          Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
  На основу члана 42. став 2. Закона о тури-

зму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана  
40. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. го-
дине, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 

 
У Управни одбор Туристичке  организације 

општине Косјерић именује се: 
1. Милинко Милосављевић, из села Косје-

рића, испред оснивача, 

2. Иван Јовановић, из Косјерића, испред 
оснивача, 

3. Милан Филиповић, из Косјерића, испред 
оснивача, 

4. Љиљана Матовић, из Косјeрића, испред 
оснивача, 

5. Љиљана Ковачевић, из Косјерића, ис-
пред запослени. 

 
II 

Чланови Управног одбора именују се на пе-
риод од 4 године.       

 
III 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у  ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 
 
Број 022-25  /2021 
У Косјерићу, 10. новембра  2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                   Татјана Коковић, с.р 
 
 
 
 
 
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, 
31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 
2. Статута општине Косјерић («Службени  лист оп-
штине Косјерић», број 3/2019) Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ЧЕТВРТОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

             
    У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2021. го-
дину («Службени лист општине Косјерић», број 10/20 
од 24. децембра 2020. године), врше се измене и до-
пуне и то: 

 
                ПРИХОДИ   
 

- Иза позиције 311712, отвара се нова позиција 
прихода 321311 Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година у износу од 11.105.170,00 
динара. 
- На позицији прихода 711111 Порез на зараде из-
нос од 125.000.000,00 динара замењује се износом 
132.000.000,00 динара 
- На позицији прихода 711123 Порез на приходе 
од самосталних делатности... износ од 13.000.000,00 
динара замењује се износом 17.000.000,00 динара 
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- На позицији прихода 711147 Порез на земљиште 
износ од 20.000,00 динара замењује се износом од 
30.000,00 динара 
- На позицији прихода 713311 Порез на наслеђе и 
поклон по решењу Пореске управе  износ од 
2.000.000,00 динара замењује се износом 
3.000.000,00 динара 
- На позицији прихода 714562 Посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине износ од 
3.000.000,00 динара замењује се износом 
4.500.000,00 динара 
- На позицији прихода 741511 Накнада за кори-
шћење минералних сировина износ од 14.000.000,00 
динара замењује се износом 17.750.000,00 динара 
- На позицији прихода 742155 Приходи од давања 
у закуп односно на коришћење износ од 500.000,00 
динара замењује се износом 900.000,00 динара 
- На позицији прихода 742255 Такса за озакоњење 
објеката у корист нивоа општина износ од 500.000,00 
динара замењује се износом 800.000,00 динара 
 
Укупни приходи у износу 486.871.800,00 динара за-
мењују се износом од 515.936.970,00 динара (прихо-
ди буџета у износу 374.226.564,00 динара замењују 
се са 403.291.734,00 динара; средства из  сопстве-
них извора у износу од 1.690.000,00 динара остају 
непромењена а средства из осталих извора у износу 
110.955.236,00 динара остају непромењена) 
 
         РАСХОДИ 
 
- На позицији 1. плате, додаци и накнаде запосле-
них код Скупштине, износ од 2.824.875,00 динара за-
мењују се износом од 2.601.875,00 динара, 
- На позицији 2. социјални доприноси на терет по-
слодавца код Скупштине, износ од 486.506,00 дина-
ра замењују се износом од 449.506,00 динара, 
- На позицији 40. плате, додаци и накнаде запо-
слених код Општинске управе, износ од 
32.849.000,00 динара замењује се износом од 
34.560.000,00 динара, 
- На позицији 41. социјални доприноси на терет 
послодавца код Општинске управе, износ од 
5.471.000,00 динара замењују се износом од 
5.760.000,00 динара 
- На позицији 44. накнада трошкова за запослене 
код Општинске управе, износ од 1.030.000,00 динара 
замењују се износом од 1.160.170,00 динара, 
- На позицији 46. стални трошкови код Општинске 
управе, износ од 9.780.000,00 динара замењују се из-
носом од 11.280.000,00 динара, 
- На позицији 50. текуће поправке и одржавање 
код Општинске управе, износ од 2.310.000,00 динара 
замењују се износом од 2.610.000,00 динара, 
- На позицији 53. новчане казне и пенали по реше-
њу судова код Општинске управе, износ од 
4.500.000,00 динара замењују се износом од 
6.200.000,00 динара, 
- На позицији 62. отплата домаћих камата код Оп-
штинске управе – Сервисирање јавног дуга,  износ 
од 1.824.000,00 динара замењују се износом од 
2.124.000,00 динара, 

- На позицији 64. отплата главнице домаћим кре-
диторима код Општинске управе – Сервисирање јав-
ног дуга,  износ од 14.400.000,00 динара замењују се 
износом од 14.096.000,00 динара, 
- На позицији 65. отплата главнице за финансијски 
лизинг код Општинске управе – Сервисирање јавног 
дуга,  износ од 450.000,00 динара замењују се изно-
сом од 454.000,00 динара, 
- На позицији 75. текуће поправке и одржавање 
код Друмског саобраћаја, износ од 24.700.000,00 ди-
нара замењују се износом од 31.300.000,00 динара, 
- На позицији 77. стални трошкови  код Управља-
ња комуналним отпадом, износ од 10.000.000,00 ди-
нара замењују се износом од 13.000.000,00 динара, 
- На позицији 81. специјализоване услуге код 
Управљања заштитом животне средине, износ од 
5.800.000,00 динара замењују се износом од 
6.100.000,00 динара, 
- На позицији 81/4 зграде и грађевински објекти 
код Заштите животне средине – 0401-7002 Пројекат 
смањења загађења ваздуха, на извору 01 додају се 
средства у износу 10.200.000,00 динара, 
- На позицији 97. стални трошкови код Одржавања 
чистоће на површинама јавне намене, износ од 
10.000.000,00 динара замењују се износом од 
11.000.000,00 динара, 
- На позицији 104. услуге по уговору код Развоја 
спорта и омладине – Функционисање локалних 
спортских установа износ од 3.300.000,00 динара за-
мењују се износом од 2.800.000,00 динара, 
- На позицији 106. материјал код Развоја спорта и 
омладине – Функционисање локалних спортских 
установа износ од 220.000,00 динара замењују се из-
носом од 383.000,00 динара, 
- На позицији 110. текући трансфери осталим ни-
воима власти износ од 33.115.000,00 динара остаје 
нeпромењен. Износ укупних расхода од 
24.610.000,00 динара код Основне школе Мито Игу-
мановић Косјерић остаје непромењен пошто се врши 
прерасподела на следећим контима: код социјална 
давања запосленима износ од 440.000,00 динара за-
мењује се износом од 730.000,00 динара, код награ-
де запосленима и остали посебни расходи износ од 
850.000,00 динара замењује се износом од 
710.000,00 динара; код стални трошкови износ од 
9.100.000,00 динара замењује се износом од 
9.010.000,00 динара; код трошкова путовања износ 
од 5.580.000,00 замењују се износом од 5.530.000,00 
динара, код услуга по уговору износ од 1.025.000,00 
динара замењује се износом од 855.000,00 динара 
код текуће поправке и одржавање износ од 
1.060.000,00 динара замењује се износом од 
1.590.000,00 динара; код материјала износ од 
2.040.000,00 динара замењује се износом од 
2.020.000,00 динара; код накнада за социјалну за-
штиту из буџета износ од 450.000,00 динара замењу-
је се износом од 370.000,00 динара; код зграде и гра-
ђевински објекти износ од 120.000,00 динара заме-
њује се износом од 0,00 динара и код машине и 
опрема износ од 665.000,00 динара замењује се из-
носом од 615.000,00 динара. Код ОШ Варда износ 
укупних расхода од 8.505.000,00 динара остаје не-
промењен пошто се врши прерасподела на следе-
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ћим контима: код социјална давања запосленима из-
нос од  160.000,00 динара замењује се износом од 
258.600,00 динара; код стални трошкови износ од  
1.456.000,00 динара замењује се износом од 
1.383.400,00 динара и код услуга по уговору износ од 
350.000,00 динара замењује се износом од 
324.000,00 динара. 
- На позицији 111. текући трансфери осталим ни-
воима власти код Техничке  школе Косјерић износ од 
8.085.000,00 динара замењује се износом од 
8.585.000,00 динара пошто код услуга по уговору из-
нос од 535.000,00 динара замењује са износом од 
1.035.000,00 динара, код трошкова путовања износ 
од 1.790.000,00 динара замењује се износом од 
1.720.000,00 динара, код порези и обавезне таксе из-
нос од 19.000,00 динара замењује се износом од 
4.000,00 динара, док се код социјална давања запо-
сленима износ од 231.000,00 динара замењује се из-
носом од 316.000,00 динара; 
- На позицији 112. плате, додаци и накнаде запо-
слених код Дечјег вртића Косјерић на извору 01 из-
нос од 25.206.000,00 динара замењује се износом од 
27.223.000,00 динара; 
- На позицији 113. социјални доприноси на терет 
послодавца код Дечјег вртића Косјерић на извору 01 
износ од 4.406.000,00 динара замењује се износом 
од 4.529.000,00 динара; 
- На позицији 115. социјална давања запосленима 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 1.185.000,00 ди-
нара замењује се износом од 1.225.500,00 динара; 
- На позицији 117. награде запосленима и остали 
посебни расходи код Дечјег вртића Косјерић износ од 
700.000,00 динара замењује се износом од 
686.000,00 динара; 
- На позицији 120. услуге по уговору код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 689.000,00 динара замењује 
се износом од 586.000,00 динара; 
- На позицији 125. зграде и грађевински објекти 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 66.000,00 дина-
ра замењује се износом од 25.500,00 динара; 
- На позицији 126. машине и опрема код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 500.000,00 динара замењује 
се износом од 617.000,00 динара; 
- На позицији 130. стални трошкови код Народне 
библиотеке Сретен Марић Косјерић износ од 
1.266.000,00 динара замењује се износом од 
1.348.000,00 динара; 
- На позицији 132. услуге по уговору код Народне 
библиотеке Сретен Марић Косјерић износ од 
765.000,00 динара замењује се износом од 
715.000,00 динара; 
- На позицији 133. специјализоване услуге код На-
родне библиотеке Сретен Марић Косјерић износ од 
500.000,00 динара замењује се износом од 
100.000,00 динара; 
- На позицији 134. текуће поправке и одржавање 
код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић из-
нос од 1.035.000,00 динара замењује се износом од 
1.435.000,00 динара; 
- На позицији 150. плате, додаци и накнаде запо-
слених код Туристичке организације Косјерић, износ 
од 3.186.000,00 динара замењује се износом од 
3.436.000,00 динара, 

- На позицији 151. социјални доприноси на терет 
послодавца код Туристичке организације Косјерић, 
износ од 566.000,00 динара замењују се износом од 
576.000,00 динара 
 
Укупни расходи у износу од у 486.871.800,00 динара 
замењују се износом од 515.936.970,00 динара (рас-
ходи буџета у износу 374.226.564,00 динара замењу-
ју се са 403.291.734,00 динара; средства из сопстве-
них извора у износу од 1.690.000,00 динара остају 
непромењена а средства из осталих извора у износу 
110.955.236,00 динара остају непромењена)  

 
Члан 2. 

 
       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број: 400-94/2021 
У Косјерићу, 10. новембара 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 
На основу члана 40. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“, број 3/2019) 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
10. новембра 2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за доделу студентских 

стипендија 
 
 

I            Именује се Комисија за доделу студентских 
стипендија у следећем саставу: 
                               1. Татјана Коковић, председник 
                               2. Весна Мандић, члан 
                               3. Тања Нешковић, члан 
                               4. Слободан Савић, члан 
                               5. Драгица Радевић, члан 
 
II              Комисија се именује на период од четири 
године. 
 
III              Решење доставити члановима Комисије. 
 
IV            Ово решење ступа на снагу даном доноше-
ња и објавиће се у „Службеном листу општине Косје-
рић“. 
 
Број: 67-14/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 
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  На основу члана 42. став 2. Закона о тури-
зму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана  
40. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној  10. новембра  2021. го-
дине, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 о констатовању престанка мандата председника 
и чланова Надзорног одбора Туристичке органи-

зације општине Косјерић 
 
I 

 
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата пред-

седника и чланова Надзорног одбора Туристичке ор-
ганизације општине Косјерић, именованих решењем  
број 022-20/2017 од 28. јула 2017. године, и то: Деја-
ну Павловићу, из Косјерића, Млађену Марковићу, из 
Косјерића и Слађани Лечић, из Косјерића. 

 
                                                       II 
 
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 
Број 06- 37 /2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 42. став 2. Закона о туризму 
(''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана  40. 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној 10. новембра  2021. године, до-
нела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 

 
У Надзорни одбор Туристичке организације 

општине Косјерић, именују се: 
1.Милан Томић, из Косјерића, испред оснива-

ча, 

2.Лепосава Сретенијевић, из Косјерића, ис-
пред оснивача, 

3.Слађана Лечић, из Косјерића, испред запо-
слених. 

 
II 
 

 Чланови Надзорног одбора именују се на пе-
риод од 4 године. 

 
III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 
 
Број 022-27/21 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), 
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
47/2013,68/2014) и члана 70. Статута општине Косје-
рић („Службени лист Општине Косјерић“, број 
3/2021), Општинско веће општине Косјерић на седни-
ци одржаној дана 3. новембра 2021. године, донело 
је  

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА  

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

 ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног 
метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2022. годину на територији оп-
штине Косјерић. 
 

Члан 2. 
 

На територији општине Косјерић одређене су 3 зоне 
за утврђивање пореза на имовину, у зависности од 
комуналне опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Косјерић, и то: прва, друга и оста-
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ле зоне, с тим да су прва зона и друга зона утврђене 
за најопремљеније зоне. 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности,  за 
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на те-
риторији општине Косјерић износе: 
 

Назив зоне 
 Прва зо-

на 
(у дин/м²)

Друга зо-
на 

(у дин/м²) 

Остале 
зоне 

(у дин/м²)
1. Грађевинско зе-
мљиште 

550 450 400 

2. Пољопривредно 
земљиште 

30 26 23 

3. Шумско земљи-
ште 

40 30 23 

4. Станови 50.756 45.000 39.000 
5. Куће за станова-
ње 

33.400 29.400 22.600 

6. Пословне згра-
де и други (над-
земни и подземни) 
грађевински објек-
ти који служе за 
обављање делат-
ности 

78.456 78.456 59.000 

7. Гараже и помоћ-
ни објекти 

4.600 4.600 4.600 

 
Члан 3. 

 
   Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
примењује се од 01. јануара 2022. године, иста ће 
бита објављена у ''Службеном листу Општине Косје-
рић'' и на сајту Општине Косјерић. 
 
Број: 436-00119/2021                                                             
У Косјерићу, 3. новембра 2021. године                                                                  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Ђокић Жарко 

 
 
 
 
 

На основу члана 46. у вези са  чл. 35. став 7. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др 
закон, 9/2020 и 52/2021), члана 15. Статута општине 
Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 
15/19) и члана 21. Одлуке о јавним расправама 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 6/20) на 
предлог Општинског већа општине Косјерић, по прет-
ходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
10. новембра 2021. године, донела је   
 
 

ОДЛУКУ 
о изради Плана детаљне регулације  

за експлоатацију дијабаза за каменолом  
„Дреновачки Кик“ 

 
Назив плана 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана детаљне регула-
ције за експлоатацију дијабаза за каменолом „ Дре-
новачки Кик“ у општини Косјерић, (у даљем тексту 
„План детаљне регулације“). 

Саставни део ове одлуке је графички приказ са 
прелиминарном границом обухвата Плана детаљне 
регулације и Одлука о изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције број 350-21/2021 од 30.09.2021.године. 

. 
Оквирна граница Плана детаљне регулације 

 
Члан 2. 

 
Прелиминарном границом обухваћене су сле-

деће катастарске парцеле: 758/75, 650/6, 758/3, 1000, 
1001, 1002, 1003, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1011, 1012, 
1013, 1062/5 све у КО Дреновци. 
 

Граница Плана детаљне регулације је дефиниса-
на као прелиминарна са оквирном површином обу-
хвата око 14,5 ха, а коначна граница ће се утврдити и 
дефинисати приликом припреме и верификације на-
црта плана.  
 
 
Услови и смернице планских докумената вишег 
реда и ширег подручја и списак потребних подло-

га за план 
 

Члан 3.  
 

 Плански документ вишег реда који предста-
вља основ за израду Плана детаљне регулације је 
Просторни план општине Косјерић (“Службени лист 
општине Косјерић”, број 7/11). 
За потребе израде Плана детаљне регулације, кори-
стиће дигитални катастарски план обухвата Плана и 
топографски план обухвата Плана. 

 
 

Начела планирања, коришћења, уређења и за-
штите простора из важеће планске документације 
 
 

Члан 4.  
 

 Планирана намена у оквиру подручја плана – 
простор који је обухваћен наведеним катастарским 
парцелама налази се у оквиру земљишта обухваће-
ног планским документима у вези експлоатације ми-
нералних сировина, односно у оквиру подручја ис-
траживања резерви дијабаза са истраживачким по-
љима, а једним делом у оквиру зона и насеља за ко-
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је је предвиђена обавезна израда урбанистичког пла-
на. 
 

Визија и циљ израде плана 
 

Члан 5.  
 

 Циљ израде Плана детаљне регулације је де-
финисање површина за потребе реализације експло-
атационог поља дијабаза као грађевинско – технич-
ког камена са прописивањем свих услова коришћења 
и заштите простора у складу са законима за ову вр-
сту рударских објеката и површина. 
 

 
Начин финансирања израде планског документа, 

назив носиоца израде и рок за израду 
 

Члан 6. 
 

 Финансирање Плана је од стране иницијато-
ра израде Плана – предузећа “Тријас“ д.о.о. Сремска 
Митровица, ул. Румски пут број 53а, 22000 Сремска 
Митровица.  
Носилац израде Плана је општина Косјерић а обра-
ђивач Плана детаљне регулације је „Инфоплан“ 
д.о.о. Аранђеловац. 
 
 Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради 
Плана. 
 

Место и начин обављања јавног увида 
 

Члан 7. 
 

Елаборат за израду Плана детаљне регула-
ције биће изложен на рани јавни увид, а Нацрт Пла-
на детаљне регулације, након обављене стручне 
контроле од стране Комисије за планове, биће изло-
жен на јавни увид у просторијама општине Косјерић. 
Подаци о начину излагања на јавни увид биће обја-
вљени у дневном новинама и на сајту општине Косје-
рић. Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и 
трајање истих обавиће се у складу са одредбама За-
кона о планирању и изградњи.  
 

Члан 8. 
 

За потребе израде Плана детаљне регулације, 
потребна је израда Стратешке процене утицаја на 
животну средину, на основу Одлуке органа надле-
жног за заштиту животне средине у општини Косје-
рић број 350-21/2021 од 30.09.2021.године, сходно 
Закону о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 
88/2010). 
 

Члан 9. 
 

План детаљне регулације израдиће се у че-
тири  (4) истоветна примерка у штампаном (аналог-

ном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном об-
лику.  

 
Члан 10. 

 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350 - 2/2020 oд 10. новембра 2021. године 

                                        
П р е д с е д н и к  

Скупштине општине Косјерић 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 46. у вези са  чл. 35. став 7. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 
132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др 
закон), члана 15. Статута општине Косјерић (“Слу-
жбени лист општине Косјерић”, број 15/19) и члана 
21. Одлуке о јавним расправама („Службени лист оп-
штине Косјерић“ број 6/20) на предлог Општинског 
већа општине Косјерић, по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године,  донела је   
 
 

ОДЛУКУ 
о изради Плана детаљне регулације  

за проширење постојећег копа „Мрчићи“ 
у КО Мрчићи у општини Косјерић 

 
Назив плана 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за 
проширење постојећег копа „Мрчићи“ у КО Мрчићи у 
општини Косјерић,  (у даљем тексту „План детаљне 
регулације“). 

Саставни део ове одлуке је графички приказ са 
прелиминарном границом обухвата Плана детаљне 
регулације и Одлука о изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције број 350-22/2021 од 29. 09. 2021. године. 

. 
Оквирна граница Плана детаљне регулације 

 
Члан 2. 

 
Прелиминарном границом обухваћене су сле-

деће катастарске парцеле: 138/2, 138/5, 410/1, 410/2, 
410/3, 412 и 413 све у КО Мрчићи. 
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Граница Плана детаљне регулације је дефиниса-
на као прелиминарна са оквирном површином обу-
хвата око 2,9 ха, а коначна граница ће се утврдити и 
дефинисати приликом припреме и верификације на-
црта плана.  
 
 
Услови и смернице планских докумената вишег 
реда и ширег подручја и списак потребних подло-

га за план 
 

Члан 3.  
 

Плански документ вишег реда који представља 
основ за израду Плана детаљне регулације је Про-
сторни план општине Косјерић (“Службени лист оп-
штине Косјерић”, број 7/11). 
За потребе израде Плана детаљне регулације, кори-
стиће дигитални катастарски план обухвата Плана и 
топографски план обухвата Плана. 

 
 
 

Начела планирања, коришћења, уређења и за-
штите простора из важеће планске документације 
 

Члан 4.  
 

Планирана намена у оквиру подручја плана је остало 
рудно земљиште за потребе рударских радова (ма-
нипулативне површине, површине за машине и вози-
ла, површине за одлагање материјала, јаловине и 
др). 
 

Визија и циљ израде плана 
 

Члан 5.  
 

Циљ израде Плана детаљне регулације је дефиниса-
ње површине крај постојећег копа „Мрчићи“  који је 
дефинисан важећим Планом општег уређења „Тава-
ни – Букови“ у општини Косјерић („Службени лист оп-
штине Косјерић“ број 17/09 од 21.08.2009. године) ка-
ко би се омогућило комплетно функционисање већ 
постојећег експлоатационог поља са прописивањем 
свих услова коришћења и заштите простора у складу 
са законима за ову врсту рударских објеката и повр-
шина. 
 

 
Начин финансирања израде планског документа, 

назив носиоца израде и рок за израду 
 

Члан 6. 
 

Финансирање Плана је од стране иницијатора изра-
де Плана – предузећа “Металфер“ д.о.о. Сремска 
Митровица, ул. Румски пут број  27, 22000 Сремска 
Митровица.  
Носилац израде Плана је општина Косјерић а обра-
ђивач Плана детаљне регулације је „Инфоплан“ 
д.о.о. Аранђеловац. 
 

Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана. 
 

Место и начин обављања јавног увида 
 

Члан 7. 
 

Елаборат за израду Плана детаљне регула-
ције биће изложен на рани јавни увид, а Нацрт Пла-
на детаљне регулације, након обављене стручне 
контроле од стране Комисије за планове, биће изло-
жен на јавни увид у просторијама општине Косјерић. 
Подаци о начину излагања на јавни увид биће обја-
вљени у дневном новинама и на сајту општине Косје-
рић. Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и 
трајање истих обавиће се у складу са одредбама За-
кона о планирању и изградњи.  
 

Члан 8. 
 

За потребе израде Плана детаљне регулације, 
потребна је израда Стратешке процене утицаја на 
животну средину, на основу Одлуке органа надле-
жног за заштиту животне средине у општини Косје-
рић број 350-22/2021 од 29. 09. 2021. године, 
 сходно Закону о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 
и 88/2010). 
 

Члан 9. 
 

План детаљне регулације израдиће се у че-
тири  (4) истоветна примерка у штампаном (аналог-
ном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном об-
лику.  

 
Члан 10. 

 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350 - 14/2021 oд 10. новембра 2021. године 

 
                             П р е д с е д н и к 

 Скупштине општине Косјерић 
Татјана Коковић, с.р 

 
 
 
 

 
На основу члана 46. у вези са  чл. 35. став 7. 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 
132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др 
закон), члана 15. Статута општине Косјерић (“Слу-
жбени лист општине Косјерић”, број 15/19) и члана 
21. Одлуке о јавним расправама („Службени лист оп-
штине Косјерић“ број 6/20) на предлог Општинског 
већа општине Косјерић, по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине 
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Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године, донела је   

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 ГРАДА  КОСЈЕРИЋА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком приступа се измени Плана генералне 
регулације града Косјерића („Службени лист општи-
не Косјерић“ број 10/2020 од 24. децембра 2020. го-
дине), у даљем тексту „План“. 

Саставни део ове одлуке је Одлука о изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину из-
мене Плана генералне регулације града Косјерића 
број 350-20/2021 од 24.09.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Измена плана односи се на повећање процента зау-
зетости парцела у функцији производње, на укидање 
јавног паркинга планираног на кат. пар. број 786/2 и 
делу кат. пар. број 786/1 КО Варош Косјерић и укида-
ње саобраћајнице планиране преко парцела 196/1 и 
197 КО Варош Косјерић, са освртом на саобраћајна 
решења и правила уређења и грађења у појединим 
зонама и целинама. 

Члан 3.  
 

За потребе измене Плана генералне регулације, ко-
ристиће се катастарско-топографски план који је оба-
веза обрађивача Плана.  
 

Члан 4.  
 

Основни циљ измене је стварање услова за ефика-
сније спровођење Плана у складу са стварним потре-
бама на терену. 
 

Члан 5. 
 

Носилац измене Плана је општина Косјерић, која ће 
обезбедити финансијска средства и одабрати Обра-
ђивача Плана, у складу са законом. 
Рок за израду Нацрта измене Плана генералне регу-
лације је шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Нацрт Измене Плана биће изложен на рани јавни 
увид и јавни увид, након обављене стручне контроле 
од стране Комисије за планове. Подаци о начину из-
лагања на јавни увид биће објављени у дневном ли-
сту и на сајту општине Косјерић. Оглашавање раног 
јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
 

За потребе израде Плана генералне регула-
ције, потребна је израда Стратешке процене утицаја 

на животну средину, на основу Одлуке органа надле-
жног за заштиту животне средине у општини Косје-
рић број 350-20/2021 од 24.09.2021. године, сходно 
Закону о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 
88/2010). 

Члан 8. 
 

План генералне регулације израдиће се у четири  (4) 
истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два 
(2) истоветна примерка у дигиталном облику.  

 
Члан 9. 

 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-23/2021  oд 10. новембра 2021. године 

 
                             П р е д с е д н и к 

Скупштине општине Косјерић, 
 Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Слу-
жбени гласник РС'', број 88/2017)  и члана 40. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косје-
рић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној  10. новембра  2021. године, доне-
ла је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 

I 
 

Именују  се за чланове Школског одбора 
Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић: 

- Испред локалне самоуправе: 
 
1.Милан Мандић, из Росића, 
2.Наташа Радовић, из Косјерића, 
3.Драган Јосиповић из Косјерића. 
 

- Испред Савета родитеља: 
 
1.Нина Васовић, Мијачевић, из Косјерића, 
2.Милорад Митровић, из Косјерића, 
3.Душица Тулимировић, из Косјерића. 
 

           -      Испред Наставничког већа: 
 
                  1.Љиљана Караклајић, из Косјерића, 
                  2. Зорица Гавриловић, из Косјерића, 
                  3.Снежана Машић, из Косјерића. 
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II 
 

Чланови Школског одбора бирају се на пери-
од од 4 године. 
  

III 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 7. децембра 2021. године и биће 
објављено  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 – 26/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ        

                                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
                                
 

 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Слу-
жбени гласник РС'', број 88/2017)  и члана 40. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косје-
рић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној  10. новембра 2021. године, доне-
ла је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка мандата чланова 
Школског одбора Основне школе ''Мито 

 Игумановић'', Косјерић 
 
I 

 
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата чланова 

Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', 
Косјерић, именованих решењем број 022-40/2017 од 
7. децембра 2017. године. 

II 
 

Ово решење ступа на снагу 7. децембра 
2021. године и објавиће се у ''Службеном листу оп-
штине Косјерић.'' 

 
Број 06 – 37/2021 
У Косјерићу, 10. новембра  2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ        

                                                                      
                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                             Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Слу-
жбени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018- други за-
кон, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6 /2020) и члана 
40. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-

штине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

о констатовању престанка мандата чланова 
Школског одбора 

Техничке школе Косјерић 
 
I 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата чланова 
Школског одбора Техничке школе Косјерић именова-
них решењем број 022-35/2017 од 7. децембра 2017. 
године 

 
II 
 

               Решење ступа на снагу 7. децембра 2021. 
године, и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 
 
Број 06-37/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

          
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Слу-
жбени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018- други за-
кон, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6 /2020) и члана 
40. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Именују  се чланови Школског одбора Тех-
ничке школе, Косјерић, и то: 

Испред локалне самоуправе: 
1. Бранка Божић, из Сече Реке, 
2. Наташа Крсмановић, из Косјерића, 
3.Зорица Матић, из  Косјерића. 
 
Испред Савета родитеља: 
 
1.Иван Ђуровић, из Дреноваца, 
2.Ивана Милић, из Тубића, 
3.Тања Нешковић, из Косјерића. 
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Испред запослених: 
 
1.Јелена Павловић, из Косјерића, 
2.Иван Стефановић, из Косјерића, 
3.Данило Јекнић, из Косјерића. 
 

II 
 

Чланови Школског одбора именују се на пе-
риод од 4 године. 

 
III 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 7. децембра 2021. године и биће 
објављено  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-24/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
 Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 

 
На основу члана 116. став 5. и 9. тачка 2. и 

члана 117.  Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и 
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 
2021. године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'',  

ВАРДА 
 
I 
 

Разрешава  се члан  Школског одбора Основ-
не школе ''Јордан Ђукановић'', Варда, и то: 

‐ Испред локалне самоуправе: 
Тања Јовановић, из Варде. 
 

II 
 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-22/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 

На основу члана 116. став 2., 5. и 9. тачка 2. и 
117. Закона о основама система образовања и вас-
питања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и чла-
на 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 10. новембра 2021. 
године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'',  

ВАРДА 
 
I 
 

 У Школски одбор Основне школе ''Јордан 
Ђукановић'', Варда, именује се:  

‐ Испред локалне самоуправе: 
Драгица Марјановић, из Варде. 

II 
 

Мандат новоизабраног члана Школског одбо-
ра Основне школе ''Јордан Ђукановић'', Варда траје 
до истека мандата Школског одбора . 

 
 

III 
 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-22/2021 
У Косјерићу, 10. новембра  2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

          
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 116. став 5. и 12. и 117. став 
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и 
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници  одржаној  10. новембра 
2021. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

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

КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

Разрешава  се члан  Школског одбора Основ-
не школе ''Мито Игумановић'', Косјерић, и то: 
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‐ Испред запослених: 
Милош Цвијић, из Косјерића. 
 

II 
 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-23/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 116. став 1. 2.5. и 12. и чла-
на 117. став 1. Закона о основама система образова-
ња и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19), Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 
новембра 2021. године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'',  

КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

 У Школски одбор Основне школе ''Мито Игу-
мановић'', Косјерић, именује се:  

‐ Испред запослених : 
Јасна Радојичић, из Косјерића. 

II 
 

Мандат новоименованог члана Школског од-
бора Основне 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 022-23/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                           Татјана Коковић, с.р 

 

На основу члана 46. у вези са  чл. 35. став 7. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 
132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др 
закон, 9/2020 и 52/2021), члана 15. Статута општине 
Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 
15/19) и члана 21. Одлуке о јавним расправама 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 6/20) на 
предлог Општинског већа општине Косјерић, по прет-
ходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
10. новембра 2021. године, донела је   

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком приступа се измени Плана детаљне 
регулације „Видик“ Дивчибаре („Службени лист оп-
штине Косјерић“ број 30/2019 од 30.12.2019. године), 
у даљем тексту „План“. Саставни део ове одлуке је 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину измене Плана детаљне регулације 
„Видик“ Дивчибаре у општини Косјерић. 
 

Члан 2. 
 

Измена плана односи се на промену намене дела ка-
тастарске парцеле број 77/13 КО Росићи која је у јав-
ној својини општине Косјерић, промену положаја тра-
фостанице планиране на кат. пар. број 77/32 КО Ро-
сићи, са освртом на саобраћајна решења и правила 
уређења и грађења у појединим зонама и целинама. 
. 

Члан 3.  
 

За потребе измене Плана детаљне регулације кори-
стиће се катастарско-топографски план који је обаве-
за обрађивача Плана.  
 

Члан 4.  
 

Основни циљ измене Плана је стварање услова за 
отуђење парцела из јавне својине општине Косјерић 
у циљу изградње туристичко комерцијалних садржаја 
на предметној локацији. 
 

Члан 5. 
 

Носилац измене Плана је општина Косјерић, која ће 
обезбедити финансијска средства и одабрати Обра-
ђивача Плана, у складу са законом. 
Рок за израду Нацрта измене Плана генералне регу-
лације износи шест месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Нацрт Измене Плана биће изложен на рани јавни 
увид и јавни увид, након обављене стручне контроле 
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од стране Комисије за планове. Подаци о начину из-
лагања на јавни увид биће објављени у дневном ли-
сту и на сајту општине Косјерић. Оглашавање раног 
јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
 

За потребе измене Плана детаљне регулације, по-
требна је израда Стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину, на основу Одлуке органа надлежног 
за заштиту животне средине у општини Косјерић број 
350-19/2021 од 23.09.2021. године, сходно Закону о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 
 

Члан 8. 
 

План детаљне регулације израдиће се у четири  (4) 
истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два 
(2) истоветна примерка у дигиталном облику.  

 
Члан 9. 

 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-24/2021 oд 10. новембар 2021. године 

П
 П р е д с е д н и к  

Скупштине општине Косјерић 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6 („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83-14-др.закон,  101/16-
др. закон и 47/18), члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 19 Статута 
Општине Косјерић („Службени лист Општине Косје-
рић“, број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној дана 10. новембра 2021. године, 
донела је:   

ОДЛУКУ 
О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ  

КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА 
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђују се услови, начин, кри-
теријуми и поступак за остваривање права на суб-
венционисану цену комуналних и других услуга, по-

родици са троје и више деце, имаоца Три плус карти-
це, ради подстицаја рађања деце на територији оп-
штине Косјерић, уколико ово право не остварују по 
другом основу.   

Члан 2. 
 

 Право на субвенционисану цену комуналних 
и других услуга има породица са троје и више деце, 
имаоци Три плус картице, уз кумулативну испуње-
ност следећих критеријума: 
 - да су држављани РС, 
 - да чланови породице имају пријављено пре-
бивалиште, а раceљена избегла лица боравиште на 
територији општине Косјерић, и то најмање годину 
дана пре момента подношења захтева за субвенцио-
нисану цену комуналних услуга, 
 - да породица станује на адреси стaна, одно-
сно куће за коју непокретност тражи умањење обаве-
за плаћања комуналних услуга,  
 - да породица непосредно брине о деци, од-
носно да деца нису смештена у установу социјалне 
заштите или да нису на хранитељском смештају, као 
ни да родитељи нису лишени родитељског права, 
 - да породица уредно измирује обавезе пла-
ћања за извршене комуналне услуге.   

 
Члан 3. 

 
 Субвенционисана цена обухвата следеће ко-
муналне и друге услуге (у даљем тексту: пружаоци 
услуга):  
 1. снабдевање водом за пиће, одвођење от-
падних вода и сакупљање и одвоз комуналног отпа-
да; 
 2. снабдевање топлотном енергијом; 
 3. услуге предшколске установе; 
 4. услуге продуженог боравка и кухиње за 
треће и свако наредно дете у Основној школи;  
 

Члан 4. 
 

 Износ субвенције у висини од 10% цене услу-
га, остварује породица корисник комуналних услуга 
из члана 3. став 1. тачка 1. и  2. ове Одлуке.   
 Боравак у предшколској установи за треће и 
свако наредно дете из породице имаоца картице Три 
плус је бесплатан.  
 У Основној Школи за кориснике продуженог 
боравка и кухиње услуге су бесплатне за треће и 
свако наредно дете.  
 

Члан 5. 
 

 Чињеница да породица живи у објекту за који 
се тражи умањење обавеза плаћања комуналних 
услуга доказује се рачуном који гласи на корисника 
услуга, односно уговором о закупу или неким другим 
документом, потврдом или уверењем надлежног ор-
гана или адресом из личне карте, којима се потврђује 
да се породица налази на адреси за коју се захтева 
признавање права на субвенционисану цену кому-
налних и других услуга.  
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 Корисник комуналних услуга је у обавези да у 
потпуности измири обавезе по рачунима за комунал-
не услуге из члана 3. ове Одлуке, закључно за месец 
који претходи месецу подношења захтева за оства-
ривање права на субвенционисану цену комуналних 
услуга.  
 

Члан 6. 
 

 Корисник права на субвенцију је у 
обавези да надлежном одељењу пријави сваку про-
мену која је од утицаја на остваривање и престанак 
права из ове Одлуке, у року од 15 дана од дана на-
станка промене.  

Уколико се утврди да је дошло до злоупотре-
бе права, корисник ће бити у обавези да врати нео-
сновано исплаћена средства по основу субвенциони-
саних услуга у буџет Општине Косјерић.  

Члан 7. 
 

 Средства за реализовање субвенционисане 
цене по овој одлуци обезбеђују се у буџету Општине 
Косјерић.  
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине Ко-
сјерић“.  

Члан 9. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о праву на субвенционирану цену 
комуналних и других услуга породици са троје и 
више деце са територије Општине Косјерић, број 
352-10/2020 од 7. јула 2020. године, и Одлука о из-
менама и допунама одлуке о праву на субвенцио-
нирану цену комуналних и других услуга породи-
ци са троје и више деце са територије Општине 
Косјерић број 352-10/2020 од 07. 07. 2020. год.  број 
352-24/2020 од 24. децембра 2020. године.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                                   
Број: 553-12/2021                                                                                                                                                                           
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'', број 129/07) чла-
на 35. Закона о култури (''Сл. гл. РС'', број 
72/2009,13/2016, 30/2016-испр. 6/2020, 47/2021 и 
78/2021)  и члана 40. тачка 13. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
3/2019) Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 10. новембра  2021. године донела је  

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О  

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА МЕСТО  
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН 

МАРИЋ'', КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за место директора Народне библиотеке 
''Сретен Марић'', Косјерић коју је Управни одбор 
усвојио  21. октобра 2021. године.  

 
II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 

 
Број  022-29/2021 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'', број 129/07) и 
члана 40. тачка 13. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 3/2019)  Скуп-
штина општине Косјерић на седници одржаној 10. но-
вембра 2021. године донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И  
ДОПУНЕ СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 ''СРЕТЕН МАРИЋ'', КОСЈЕРИЋ 
 

I 
 

Даје се сагласност на Измене и допуне 
Статута  Народне библиотеке ''Сретен Марић'', 
Косјерић које је Управни одбор усвојио 21. окто-
бра 2021. године. 

II 
 

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

 
Број  022-28/2021 
10. новембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
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Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – 
др. закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Ко-
сјерић („Службени лист општине Косјерић“ бр. 3/19), 
а у вези са чланом 5. Одлуке о општинском право-
бранилаштву општине Косјерић („Службени лист оп-
штине Косјерић“ бр. 2/15), на седници одржаној 3. но-
вембра 2021. године, донело је 

 
ОДЛУКУ О ОТПИСУ ДУГА ПРОТИВГРАДНИХ  

СТРЕЛАЦА ПО ОСНОВУ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређују се услови за отпис дуга  фи-
зичких лица - противградних стрелаца,  који имају 
према општини Косјерић, на име трошкова  парнич-
ног поступка. 

Члан 2. 
 

Физичка лица - противградни стрелци, који имају не-
измирених обавеза према општини Косјерић, на име 
парничних трошкова по правноснажним судским од-
лукама, отписаће се дуг по овом основу, под условом 
да у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, 
поднесу захтев за отпис дуга. 
Одлуку по захтеву за отпис дуга, доноси Председник 
општине. 

Члан 3. 
 

У поступцима по тужбама физичких лица - против-
градних стрелаца стрелаца, који нису правноснажно 
окончани, правобранилаштво као законски заступник 
Општине, неће захтевати трошкове парничног по-
ступка, под условом да стрелци (тужиоци), у року од 
30 дана од дана доношења ове одлуке, у текућим 
парницама повуку тужбу против општине Косјерић и 
дају писану изјаву да по овом основу више немају ни-
каквих потраживања према Општини. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука се односи само на парничне поступке ко-
ји су правноснажно окончани, односно који су покре-
нути пре доношења одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у  ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број:  400-97/2021 
У Косјерићу, 3. новембра 2021. године. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Жарко Ђокић 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Више физичких лица (тачније њих 16) који су у 2015. 
и 2016. години обављали послове противградних 

стрелаца, пред Основним судом у Пожеги, иницира-
ли су парничне поступке против општине Косјерић, 
ради исплате дуга по основу обављања тих послова, 
јер им за тај период накнада није плаћена. Основа-
ност тужбеног захтева, заснивали су на чињеници, 
да је на састанку са овлашћеним представницима 
Општине из претходног мандата, пре почетка оба-
вљања наведених послова,  договорено да ће им Оп-
штина на име накнаде за рад исплаћивати месечни 
износ од 6.000,00 динара и то за шест месеци оба-
вљања предметних послова у једној календарској го-
дини. Од укупно 16 парничних предмета, два су 
правноснажно окончана а четрнаест је у току.  
Одбијајући тужбени захтев, суд је закључио да за на-
ведени период, на страни Општине није постојала 
законска обавеза за исплату спорне накнаде,  јер је у 
2015. години усвојен Закон о одбрани од града, који 
је изричито прописивао да ова обавеза пада на те-
рет буџета РС, преко РХМЗ, те да није постојао писа-
ни уговор али ни усмени уговор у коме је предвиђена 
обавеза Општине да плаћа месечну накнаду стрел-
цима за њихово ангажовање. У два правноснажно 
окончана предмета, суд је обавезао тужиоце (про-
тивградне стрелце), да Општини плате трошкове 
парничног поступка. 
Разлози због којих се предлаже доношење ове одлу-
ке су следећи: 

- неспорно је да су противградни стрелци у на-
веденом периоду (2015 и 2016 година) саве-
сно и поштено обављали послове против-
градних стрелаца, 

- послови противградних стрелаца у бити 
представљају општекорисне послове,  

- накнада коју су стрелци примали од стране 
РХМЗ по основу обављања ових послова је 
реално ниска (4.000,00 динара месечно), 

- овлашћени представници Општине из прет-
ходног мандата, са стрелцима су одржали 
више састанака  у циљу проналажења реше-
ња око исплате накнаде, али договор није по-
стигнут због непостојања законских могућно-
сти, 

- неспорно је да је Општина исплаћивала на-
кнаду стрелцима пре доношења Закона о од-
брани од града  (у 2014, 2013 години итд.) као 
и након тога (почев од 2017 године и даље), 

- уколико би остала обавеза стрелаца да плате 
Општини трошкове парничних поступака, то 
би за њих представљало додатни терет и си-
гурно би дестимулативно деловало на даље 
обављање ових послова. 

Важно је истаћи да се ова одлука односи само на 
трошкове парничног поступка према Општини. Про-
тивградни стрелци ће обавезе према суду (такса на 
тужбу и сл.) и према свом пуномоћнику-адвокату мо-
рати сами да регулишу. 
Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у 
одговарајућим одредбама Закона о облигационим 
односима, у којима је прописано да поверилац може 
изјавити дужнику да неће тражити испуњење његове 
обавезе и дужник се са тим сагласи. (члан 344. Зако-
на). 



Број 16/21                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   10. новембар  2021. године 

 30

Чланом 5. Одлуке о општинском правобранилаштву 
општине Косјерић, прописано је да ће правобранила-
штво пре покретања поступка пред судом, органом 
управе или другим надлежним органом, односно у 
поступку одговора на тужбу, предлог или други акт 
којим је покренут поступак против заступаног субјек-
та, размотрити могућност споразумног решавања 
спорног односа на своју иницијативу или на иниција-
тиву супротне стране. Општинско правобранилаштво 
је дужно да прибави сагласност Општинског већа, 
односно Председника општине, пре закључења спо-
разума о решавању спорног односа.  
Полазећи од напред наведених одредаба Закона о 
облигационим односима и Одлуке о правобранила-
штву, мишљења смо да је у надлежности Општин-
ског већа и уређење правних односа који су предмет 
ове одлуке.  
Овом одлуком стварају се правни оквири и предусло-
ви да се ово питање на адекватан начин регулише, 
али у крајњој мери, искључиво од воље противград-
них стрелаца зависи, да ли ће се користити правом 
односно могућностима која пружа ова одлука. 
   

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018) и 
члана 40. тачка 6. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 3/2019) Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 10. новем-
бра  2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ  

КОСЈЕРИЋ 2021-2024. 
 
I. Усваја се Локални акциони план за родну 

равноправност у општини Косјерић 2021-2024, чији је 
предлог утврдило Општинско веће општине Косјерић 
Закључком број 06-31/2021, од 7. октобра 2021. годи-
не. 

 
II. Локални акциони план за родну равноправ-

ност у општини Косјерић 2021-2024, заједно са овом 
одлуком, објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 

 
III. Локални акциони план за родну равно-

правност у општини Косјерић 2021-2024 и ова одлука 
ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 106-5/2021 од  10. новембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
 Татјана Коковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи(Службени гласник Рс бр. 
129/20007, 83/2014-др.закон,101/2016-др. закон и 
47/2018) и члана 40. тачка 70. Статута општине Ко-
сјерић (Службени лист општине Косјерић бр.3/2019), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 
10. новембра 2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У  
КАПИТАЛУ FULL PROTECT д.о.о Београд 

 
1.ПРИХВАТА СЕ удео без накнаде у капиталу 

FULL PROTECT д..о.о Београд, као начину намирења 
пореза на зараде утврђених Записником Министар-
ства финансија–Пореска управа бр. Службено/17-1 
од 8 септембра 2017 године и Спецификацијом усту-
пљених прихода јединицама локалне самоуправе. 

2. Овлашћује се Председник општине Жарко 
Ђокић да у име општине Косјерић потпише уговор са 
Републиком Србијом предвиђен тачком 3 Закључка 
Владе Републике Србије 05 број :023-6214/2020-1 од 
08.10.2020 године. 

3. Након потписивања и овере наведеног уго-
вора Општинска управа ће потписани и оверени уго-
вор одмах  доставити Министарству привреде. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Бр 023-21/2021 године 
У Косјерићу, 10. новембра 2021. године 

 
          

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 15. и 21. Устава Србије 
(„Службени гласник РС“ бр 98/2006), чланом 12 Зако-
на о родној равноправности („Службени гласник РС“ 
бр 52/2021), чланом 4. и 39. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“ бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 
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- одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон), чланом 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној 10. новембра 2021. доноси 

 
ОДЛУКУ  

О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА СТАТИСТИЧКИХ  
ПОДАТАКА 

 
Члан 1. 

 
Ова одлука регулише начин прикупљања статистич-
ких података који се прикупљају, евидентирају и об-
рађују у општини КОСЈЕРИЋ. 
 
Подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују 
у општини Косјерић су подаци који се прикупљају у 
органима, установама и јавним предузећима локалне 
самоуправе, као и у организацијама која обављају 
јавна овлашћења и привредним друштвима. 
 
Ови подаци су саставни део статистичког информа-
ционог система Републике Србије и доступни су јав-
ности у складу са законом. 
 

Члан 2. 
 

Подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују 
у општини Косјерић ће се прикупљати тако да су у 
свим фазама прикупљања, евидентирања и обраде 
исказани по полу. 
 
Подаци исказани по полу су подаци који означавају 
који подаци од прикупљених, обрађених и евиденти-
раних података  се односе на грађане, а на које на 
грађанке општине. 
 

Члан 3.  
 

Неспровођење ове одлуке представља прекршај. 
 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општин-
ска управа општине Косјерић. 
 

Члан 4. 
 

За неспровођење ове одлуке казниће се одговорно 
лице новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара, 
правно лице новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 
динара и предузетник новчаном казном од 10.000 до 
250.000 динара. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику општине Косјерић“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, 
У Косјерићу, дана 10. новембра 2021. године 
Број 052-1/2021 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  Татјана Коковић, с.р. 
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