
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                  На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Зако-
на о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 129/07... 47/2018), члана 47 и 63 Закона о буџет-
ском 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 («Оп-
штински лист општине Косјерић», број 3/19) Скупшти-
на општине Косјерић, на седници одржаној 22. 12. 
2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПЕТОМ  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   

- На позицији прихода 711111 Порез на зараде из-
нос од 132.000.000,00 динара замењује се износом 
139.000.000,00 динара 

- На позицији прихода 711121 Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу, по решењу 
Пореске управе износ од 200.000,00 динара заме-
њује се износом 100.000,00 динара 

- На позицији прихода 711122 Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према паушално утврђеном приходу, по решењу 
Пореске управе износ од 4.000.000,00 динара за-
мењује се износом 4.500.000,00 динара 

- На позицији прихода 713121 Порез на 
имовину обвезника који не воде пословне књиге из-
нос од 10.000.000,00 динара замењује се износом 
од 12.100.000,00 динара 

- На позицији прихода 713122 Порез на 
имовину обвезника који воде пословне књиге износ 
од 17.000.000,00 динара замењује се износом од 
17.700.000,00 динара 

- На позицији прихода 713311 Порез на 
наслеђе и поклон по решењу Пореске управе  из-
нос од 3.000.000,00 динара замењује се износом 
3.100.000,00 динара 

- На позицији прихода 713423 Порез на 
пренос апсолутних права на моторним возилима, 
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске 
управе износ од 1.000.000,00 динара замењује се 
износом 500.000,00 динара 

- На позицији прихода 714513 Комунална 
такса за држање моторних, друмских и прикључних  

-  
 
 
возила износ од 6.000.000,00 динара замењује се из-
носом 6.200.000,00 динара 
- На позицији прихода 714543 Накнада за 
промену намене пољопривредног земљишта износ 
од 80.000,00 динара замењује се износом 
30.000,00 динара 

- На позицији прихода 714549 Накнада за 
емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произве-
дени или одложени отпад износ од 500.000,00 ди-
нара замењује се износом 120.000,00 динара 

- На позицији прихода 714552 Борави-
шна такса износ од 350.000,00 динара замењује се 
износом 250.000,00 динара 

- На позицији прихода 716111 Комунална 
такса за истицање фирме на посл. простору износ 
од 9.000.000,00 динара замењује се износом 
9.200.000,00 динара 

- На позицији прихода 733151 Ненамен-
ски трансфери од Републике у корист нивоа општи-
на износ од 43.072.619,00 динара замењује се са 
износом 73.072.619,00 динара 

- На позицији прихода 733152 Други теку-
ћи трансфери од Републике у корист нивоа општи-
на износ од 53.278.945,00 динара замењује се са 
износом 23.278.945,00 динара 

- На позицији прихода 733154 Текући на-
менски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа општина износ од 64.697.236,00 дина-
ра замењује се износом 60.626.193,00 динара 

- Иза позиције прихода 733154, отвара се 
нова позиција прихода 733251 Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа општина у износу од 6.000.000,00 динара 

- На позицији прихода 741151 Приходи 
буџета општине од камата на средства консолидо-
ваног рачуна трезора укључена у депозит банака 
износ од 480.000,00 динара замењује се износом 
5.000,00 динара 

- На позицији прихода 741526 Накнада за 
коришћење шума и шумског земљишта износ од 
100.000,00 динара замењује се износом 0,00 дина-
ра 

- На позицији прихода 741531 Комунална 
такса за коришћење простора на јавним површина-
ма или испред пословног простора у пословне свр-
хе..., износ од 500.000,00 динара замењује се изно-
сом 20.000,00 динара 

- На позицији прихода 742126 Накнада 
по основу конверзије права коришћења у право 
својине у корист Републике износ од 20.000,00 ди-
нара замењује се износом 0,00 динара 

- На позицији прихода 742154 Накнада 
по основу конверзије права коришћења у право 
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својине у корист нивоа општина износ од 20.000,00 
динара замењује се износом 0,00 динара 

- На позицији прихода 742251 Општинске 
административне таксе износ од 50.000,00 динара 
замењује се износом 10.000,00 динара 

- На позицији прихода 743353 Приходи 
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 
налогу и казни изречених у управном поступку у ко-
рист нивоа општина износ од 50.000,00 динара за-
мењује се износом 0,00 динара 

 
Укупни приходи у износу 515.936.970,00 динара за-
мењују се износом од 526.350.927,00 динара (при-
ходи буџета у износу 403.291.734,00 динара дина-
ра замењују се са 411.776.734,00 динара; средства 
из  сопствених извора у износу од 1.690.000,00 ди-
нара остају непромењена а средства из осталих 
извора у износу 110.955.236,00 динара замењују се 
са 112.884.193.00 динара) 

         РАСХОДИ 
- На позицији 5. посланички додатак код 
Скупштине, износ од 1.500.000,00 динара замењују 
се износом од 1.760.000,00 динара, 

- На позицији 23. материјал код Председ-
ника општине, износ од 605.000,00 динара замењу-
ју се износом од 663.000,00 динара, 

- На позицији 27. материјал код Општин-
ског већа, износ од 150.000,00 динара замењују се 
износом од 160.000,00 динара, 

- Иза позиције 27/3, отвара се нова пози-
ција 27/4 накнаде у натури код Општинског већа у 
износу од 4.000,00 динара, 

- На позицији 32. услуге по уговору код 
Општинског јавног правобраниоца, износ од 
10.000,00 динара замењују се износом од 
16.000,00 динара, 

- На позицији 34. накнаде за социјалну за-
штиту код Социјалне и дечије заштите на извору 01 
износ од 6.020.000,00 динара замењује се износом 
од 7.250.000,00 динара 

- На позицији 36. накнаде за социјалну за-
штиту код код Социјалне и дечије заштите износ од 
7.300.000,00 динара замењује се износом од 
8.130.000,00 динара. 

- На позицији 39 трансфери осталим ни-
воима власти износ од 6.800.000,00 динара остаје 
непромењен  пошто се врши прерасподела на сле-
дећим контима: код сталних трошкова износ од 
360.000,00 динара замењује се износом од 
360.500,00 динара и код трошкова путовања износ 
од 40.000.00 динара замењује се износом од 
39.500,00 динара 

- На позицији 40. плате, додаци и накнаде 
запослених код Општинске управе, износ од 
34.560.000,00 динара замењује се износом од 
33.761.000,00 динара, 

- На позицији 41. социјални доприноси на 
терет послодавца код Општинске управе, износ од 
5.760.000,00 динара замењују се износом од 
5.623.000,00 динара 

- На позицији 44. накнада трошкова за за-
послене код Општинске управе, износ од 

1.160.170,00 динара замењују се износом од 
1.210.170,00 динара, 

- На позицији 46. стални трошкови код 
Општинске управе, износ од 11.280.000,00 динара 
замењују се износом од 12.899.000,00 динара, 

- На позицији 50. текуће поправке и одр-
жавање код Општинске управе, износ од 
2.610.000,00 динара замењују се износом од 
2.910.000,00 динара, 

- На позицији 53. новчане казне и пенали 
по решењу судова код Општинске управе, износ од 
6.200.000,00 динара замењују се износом од 
7.200.000,00 динара, 

- На позицији 54. накнада штете за повре-
ду или штету насталу услед елемент. непогода... 
код Општинске управе, износ од 2.000.000,00 дина-
ра замењују се износом од 500.000,00 динара, 

- На позицији 56. машине и опрема код 
Општинске управе, износ од 3.332.000,00 динара 
замењују се износом од 2.332.000,00 динара, 

- На позицији 59. услуге по уговору код 
Општинске управе – пројекат 0602-4003 Израда 
плана за родну равноправност, износ од 
250.000,00 динара замењују се износом од 0,00 ди-
нара, 

- На позицији 66. услуге по уговору код 
Локални економски развој – Унапређење привред-
ног и инвестиционог амбијента,  износ од 
1.600.000,00 динара замењују се износом од 
1.685.000,00 динара, 

 
- На позицији 75. текуће поправке и одр-
жавање код Друмског саобраћаја, износ од 
31.300.000,00 динара замењују се износом од 
34.300.000,00 динара, 

- На позицији 77. стални трошкови  код 
Управљања комуналним отпадом, износ од 
13.000.000,00 динара замењују се износом од 
13.650.000,00 динара, 

- На позицији 81. специјализоване услуге 
код Управљања заштитом животне средине, износ 
од 6.100.000,00 динара замењују се износом од 
6.400.000,00 динара, 

- На позицији 81/1 материјал код Заштите 
животне средине – 0401-7001 Пројекат Пошумља-
вање у циљу заштите и очувања предеоног дивер-
зитета, на извору 07 износ од 1.987.430,00 динара 
замењују се износом од 828.300,00 динара, 

- На позицији 81/2 специјализоване услу-
ге код Заштите животне средине – 0401-7001 Про-
јекат Пошумљавање у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета, на извору 07 додају се 
средства у износу 1.159.130,00 динара, 

- На позицији 81/3 субвенције приватним 
предузећима код Заштите животне средине – 0401-
7002 Пројекат смањења загађења ваздуха, на из-
вору 01 додају се средства у износу 13.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 83. услуге по уговору код 
Становање, урбанизам и просторно планирање – 
Спровођење урбанистичких и просторних планова, 
износ од 4.220.000,00 динара замењују се износом 
од 5.720.000,00 динара, 
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- На позицији 91. зграде и грађевински 
радови код Становање, урбанизам и просторно 
планирање – пројекат 1101-5003 Изградња прве 
фазе атмосферске канализације школска башта, 
износ од 600.000,00 динара замењују се износом 
од 0,00 динара, 

- На позицији 93. зграде и грађевински 
радови код Становање, урбанизам и просторно 
планирање – пројекат 1101-5005 Изградња атмос-
ферске канализације Подосоје, износ од 
500.000,00 динара замењују се износом од 0,00 ди-
нара, 

- На позицији 94. зграде и грађевински 
радови код Становање, урбанизам и просторно 
планирање – пројекат 1101-5006 Изградња прила-
зног пута од бехатона за тениски терен и базен, из-
нос од 300.000,00 динара замењују се износом од 
0,00 динара, 

- На позицији 95. стални трошкови код 
Управљања/одржавања јавним осветљењем, из-
нос од 15.000.000,00 динара замењују се износом 
од 16.500.000,00 динара, 

- На позицији 98. специјализоване услуге 
код Комуналне делатности - Одржавање чистоће 
на површинама јавне намене износ од 500.000,00 
динара замењују се износом од 1.000.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 100. трансфери осталим ни-
воима власти код Функционисања установа при-
марне здравствене заштите износ од 280.000,00 
динара замењују се износом од 0,00 динара, 

- На позицији 110. текући трансфери 
осталим нивоима власти износ од 33.115.000,00 
динара остаје напромењен. Код ОШ Варда износ 
укупних расхода од 8.505.000,00 динара остаје не-
промењен пошто се врши прерасподела на следе-
ћим контима: код социјална давања запосленима 
износ од  258.600,00 динара замењује се износом 
од 188.600,00 динара; код накнаде трошкова за за-
послене износ од  1.650.000,00 динара замењује се 
износом од 1.450.000,00 динара и трошкови путо-
вања износ од 2.880.000,00 динара замењује се из-
носом од 3.150.000,00 динара; 

- На позицији 112. плате, додаци и накна-
де запослених код Дечјег вртића Косјерић на изво-
ру 01 износ од 27.223.000,00 динара замењује се 
износом од 28.022.000,00 динара и на извору 07 
износ од 2.366.050,00 динара се замењује износом 
од 2.000.000,00 динара; 

- На позицији 113. социјални доприноси 
на терет послодавца код Дечјег вртића Косјерић на 
извору 01 износ од 4.529.000,00 динара замењује 
се износом од 4.666.000,00 динара и на извору 07 
износ од 393.950,00 динара се замењује износом 
од 330.000,00 динара; 

- На позицији 121. специјализоване услу-
ге код Дечјег вртића Косјерић на извору 07 додају 
се средства у износу 49.500,00 динара, 

- На позицији 153. стални трошкови код 
Туристичке организације Косјерић на извору 01, из-
нос од 315.000,00 динара замењује се износом од 
390.000,00 динара, 

- На позицији 155. услуге по уговору код 
Туристичке организације Косјерић на извору 01, из-
нос од 1.020.000,00 динара замењују се износом од 
945.000,00 динара 

 
Укупни расходи у износу 515.936.970,00 динара за-
мењују се износом од 526.350.927,00 динара (рас-
ходи буџета у износу 403.291.734,00 динара дина-
ра замењују се са 411.776.734,00 динара; средства 
из  сопствених извора у износу од 1.690.000,00 ди-
нара остају непромењена а средства из осталих 
извора у износу 110.955.236,00 динара замењују се 
са 112.884.193.00 динара) 

 
Члан 2. 

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

 
Број: 400-112/2021 
У Косјерићу, 22 децембра 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Татјана Коковић с.р. 
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Члан 7. 
 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету 
локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 
2023. и 2024 годину, које је донео министар надле-
жан за послове финансија, на основу одредби члана 
36а Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/210, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. за-
кон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 
72/2019 и 149/2020), број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број запослених 
на неодређено и одређено време, и то: 
број запослених који се финансирају из буџета оп-
штине у 2022. години код свих корисника буџета из-
носи: 

- 80 запослена на неодређено време  
- 12 запослених на одређено време   

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбе-
ђују за број запослених из става 1. овог члана. 

 
Члан 8. 

 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник 
општине. 
Наредбодавац за извршење буџета је председник 
општине. 

Члан 9. 
 
Наредбодавац директних и индиректних корисника 
буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање сред-
ствима, преузимање обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава органа, као 
и за издавање налога за уплату средстава која при-
падају буџету. 

Члан 10. 
 

За законито и наменско коришћење средстава распо-
ређених овом Одлуком, поред функционера односно 
руководиоца директних и индиректних корисника бу-
џетских средстава, одговоран је начелник општинске 
управе. 

Члан 11. 
 
          Орган управе надлежан за финансије обавезан 
је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише надлежни извршни орган 
локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана 
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 
периода. 
          У року од петнаест дана по подношењу изве-
штаја из става 1. овог члана, надлежни извршни ор-
ган локалне власти усваја и доставља извештај 
Скупштини општине. 
Извештај садржи одступање између усвојеног буџета 
и извршења и образложење великих одступања. 
 

Члан 12. 
Одлуку о промени апропријације и преносу 

апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси пред-
седник општине. 

 
Члан 13. 

 
Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог Општинске управе, до-
носи председник општине. 
 

Члан 14. 
 

Општинско веће одговорно је за спровођење 
фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систе-
му. 

Члан 15. 
 

Овлашћује се председник општине да, у скла-
ду са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат ре-
ализације јавних финансија. 
 

Члан 16. 
 

            Новчана средства буџета општине, директних 
и индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени 
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора општи-
не. 

Члан 17. 
 
            Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2022. години  у складу 
са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему 
су у складу са истим чланом  Закона, председник оп-
штине односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог  инвестирања.  

 
Члан 18. 

 
           Обавезе које преузимају директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом одлуком 
одобрена. 
            Изузетно корисници из става 1. овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, 
на основу предлога органа надлежног за послове 
финансија , уз сагласност општинског већа . 
           Корисници буџетских средстава су дужни, да 
обавесте трезор локалне власти о   намери преузи-
мања обавезe, након потписивања уговора или дру-
гог правног акта којим се преузима обавеза, о преу-
зимању обавезе и предвиђеним условима и рокови-
ма плаћања, обавесте о  свакој промени која се тиче 
износа, рокова и услова плаћања и поднесу захтев 
за плаћање у прописаном року. 
           Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
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прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 
           Обавезе преузете у складу са одобреним 
апропријацијама, а не извршене у току  године, пре-
носе се у  наредну  годину и имају статус преузетих 
обавеза и у наредној буџетској години извршавају се 
на терет одобрених апропријација за ту буџетску го-
дину. 

Члан 19. 
 
             Корисник буџетских средстава може стварати 
обавезе и користити буџетску апропријацију  само до 
износа утврђеног за поједину намену у буџету, одно-
сно до износа  апропријације утврђене у  Одлуци о 
буџету. 
             Преузете обавезе чији је износ већи од изно-
са средстава предвиђених Одлуком су у супротности 
са Законом о буџетском систему, не могу се изврша-
вати на терет буџета. 

 
Члан 20. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није другачије пропи-
сано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 
3. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 21. 

 
          Обавезе према корисницима буџетских сред-
става извршавају се сразмерно оствареним приходи-
ма и примањима буџета. Ако се у току године прихо-
ди и примања смање, расходи и издаци буџета извр-
шаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и мини-
мални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава.        
           Ако корисници буџетских средстава не оства-
ре додатне приходе и приливе из других извора фи-
нансирања, расходи и издаци планирани по том 
основу неће се извршавати на терет општих прихода 
буџета. 

Члан 22. 
 

          Средства распоређена за финансирање расхо-
да и издатака корисника буџета преносе се на осно-
ву њиховог захтева и у складу са одобреним квотама 
у тромесечним плановима. Уз захтев корисници су 
дужни да доставе комплетну документацију за пла-
ћање (копије). 

Члан 23. 
 

         Корисници буџетских средстава  пренеће на ра-
чун извршења буџета до 31. децембра 2022. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхо-
да у 2022. години, а која су овим корисницима прене-
та у складу са Одлуком о буџету општине Косјерић 
за 2022. годину. 
 

 

Члан 24. 
 

Локална власт у 2022. години може планирати укупна 
средства потребна за исплату плата запослених које 
се финансирају из буџета локалне власти, тако да 
масу средстава за исплату дванаест месечних плата 
планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за 
август 2021. године, као и увећања плата прописаних 
законом којим се уређује буџетски систем. 
 

Средства за плате се планирају на бази 
броја запослених који раде, а не систематизова-
ног броја запослених. 

У међувремену на Скупштини РС 3. новембра 
2021. године  усвојен је Закон о буџету Републике 
Србије за 2022. годину:  
„У 2022. години планира се увећање основице: - за 
8% запосленима у здравственим установама, Мини-
старству одбране, запосленима у установама соци-
јалне заштите, здравственим радницима у заводима 
за извршење кривичних 21 санкција и здравственим 
радницима у Заводу за спорт и медицину спорта Ре-
публике Србије, почев од плате за децембар 2021. 
године. - за 7% код осталих буџетских корисника и 
корисника организација за обавезно социјално осигу-
рање, почев од плате за децембар 2021. године.  
 
У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и 
исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и дру-
гих врста награда и бонуса и примања запослених 
ради побољшања материјалног положаја и побољ-
шања услова рада, као и других примања из члана 
120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гла-
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђе-
них посебним и појединачним колективним уговори-
ма и другим актима, за директне и индиректне кори-
снике буџетских средстава буџета Републике Србије, 
локалне власти и кориснике средстава организација 
за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних 
награда за запослене и новчаних честитки за децу 
запослених. У 2022. години не могу се исплаћивати 
запосленима код корисника буџетских средстава на-
граде и бонуси који према међународним критерију-
мима представљају нестандардне, односно нетран-
спарентне облике награда и бонуса..” 

 
Уколико јединице локалне власти не планирају 

у својим одлукама о буџету за 2022. годину и не из-
вршавају укупна средства за исплату плата на начин 
утврђен Законом о буџету Републике Србије за 2022 
годину, министар надлежан за послове финансија 
привремено ће обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије, односно при-
падајућег дела пореза на зараде, док се висина 
средстава за плате не усклади са ограничењем.       
        Министар надлежан за финансије ближе уређује 
начин и садржај извештавања о планираним и извр-
шеним средствима за исплату плата. 
 
 
 
 



50   

Члан 25. 
 

       У спровођењу одредбе члана 4. став 1. Закона о 
одређивању максималног броја запослених у јавном 
сектору («Службени гласник РС», број 68/15), актом 
Владе се утврђује максималан број запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе на 
предлог Генералног секретаријата Владе и, уз при-
бављено мишљење Министарства државне управе и 
локалне самоуправе и Министарства финансија. Ко-
мисија Владе ће  давати сагласност за повећање 
броја запослених у јединицама локалне самоуправе 
које имају мањи број запослених на неодређено вре-
ме од максималног броја, на предлог Министарства 
државне управе и локалне самоуправе. 

 
Члан 26. 

 
       Директни корисник буџетских средстава не може  
заснивати радни однос са новим лицима без сагла-
сности министарства надлежног за послове финан-
сија. 
 Индиректни корисници буџетских средстава  не могу 
заснивати радни однос са новим лицима без сагла-
сности министарства надлежног за послове финан-
сија, а на предлог председника општине. 

Члан 27. 
         Образложење одлуке о буџету мора садржати 
табелу 1. у којој ће се исказати (на економских класи-
фикација 411 и 412), планиран износ средстава за 
плате у складу са одредбама Закона о буџету Репу-
блике Србије за 2022. годину и планирана  средстава 
за плате за 2022. годину, упоредо по корисницима 
буџета локалне власти, како би министарство надле-
жно за финансије пратило поштовање смерница да-
тих упутством. 

Члан 28. 
Корисници буџетских средстава додељивања угово-
ра о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 91/2019). 

Члан 29. 
          За финансирање дефицита текуће ликвидно-
сти, који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и примањима,  расходима и из-
дацима буџета, као и дугорочно задуживање ради 
финансирања или рефинансирања капиталних инве-
стиционих пројеката, Скупштина општине се може 
задужити у складу са одредбама члана 33, 34. и  35. 
Закона о јавном дугу («Сл. гласник РС»бр. 
61/2005,107/2009 ,78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 
и 149/2020). 

Члан 30. 
           Општинско веће је одговорно за спровођење 
фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима, расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систе-
му. 
           Овлашћује се Председник општине да у скла-
ду са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултата 
реализације јавних инвестиција.                                               
 

Члан 31. 
 

         Изузетно, у случају  да се буџету општине опре-
деле актом наменска  трансферна средства, укључу-
јући и наменска трансферна средства за надокнаду 
штете услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису били познати у 
поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе 
надлежан за финансије  на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода 
по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџет-
ском систему. 

  Члан 32. 
 

          Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава у 2020. години обрачунату исправку вред-
ности нефинансијске имовине исказују на терет капи-
тала, односно  не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 33. 

           Приоритет у извршавању расхода за робе и 
услуге корисника буџетских средстава имају расходи 
за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и 
одржавања и материјал. 
            Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, тро-
шкова текућих поправки и одржавања, материјала, 
као и по основу капиталних издатака измире у року 
утврђеном законом који регулише рокове измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.   
          Уколико корисници средстава буџета локалне 
власти у извршавању расхода и издатака поступе су-
протно одредбама става 1. и 2. овог члана, министар 
надлежан за послове финансија привремено ће обу-
ставити пренос трансферних средстава из буџета 
Републике Србије, односно припадајућег дела поре-
за на зараде. 

 Члан 34. 
          Поштовање приоритета у извршавању расхода 
и издатака и спровођење мера за побољшање фи-
нансијске дисциплине пратиће се на основу месечног 
извештавања о стању доцњи (доспеле, а неизмирене 
обавезе ) од стране корисника буџетских средстава.             
Уколико јединице локалне самоуправе не извештава-
ју о доцњама, у складу са Правилником о садржају и 
начину финансијског извештавања о планираним и 
оствареним приходима и примањима и планираним 
и извршеним расходима и издацима јединица локал-
не самоуправе («Службени гласник РС», број 
79/2011), министар надлежан за послове финансија 
привремено ће обуставити пренос трансферних  
средстава из буџета Републике Србије, односно при-
падајућег  дела пореза на зараде. 

Члан 35. 
Законом о буџетском систему („Службени 

гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63-13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 
103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019  и 
149/2020) прописано је да родно одговорно буџети-
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рање подразумева родну анализу буџета и реструк-
турирање прихода и расхода са циљем унапређења 
родне равноправности. Увођењем принципа родне 
равноправности у буџетски процес наставља се са 
унапређењем програмског модела буџета. 
План увођења родно одговорног буџетирања спрово-
ди се постепеним укључивањем буџетских корисни-
ка. До краја 2021. године предвиђено је да се заокру-
жи процес постепеног увођења родно одговорног бу-
џетирања за све буџетске кориснике сходно члану 16 
(ц7) 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, 72/2019  и 149/2020) 

Увођење родно одговорног буџетирања под-
разумева да су буџетски корисници дужни да укључе 
у своје финансијске планове принцип родне равно-
правности. Такође, увођење родно одговорног буџе-
тирања у програмски модел буџета подразумева да 
принцип родне равноправности буде садржан у про-
грамској структури (класификацији) коју примењују 
буџетски корисници. 

Члан 36. 
Ову Одлуку објавити у Службеном листу оп-

штине Косјерић, на интернет страници општине Ко-
сјерић и доставити Министарству надлежном за по-
слове финансија. 

Члан 37 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Ко-
сјерић, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године. 
 
Број: 400-104/2021 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Татјана Коковић с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Скупштина општине Косјерић, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“, број 129/07,83/14, 101/16,47/2018), члана 40. 
Статута општине Косјерић („Службени лист општине 
Косјерић“ број 3/2019), члана 77. Закона о запослени-
ма у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017,95/2018), на седници одржаној данa 22. 12. 
2021. године, доноси: 
 
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 
          Кадровски план састоји се од приказа броја за-
послених према радним местима  и звањима, броја 
запослених са радним односом на неодређено време 
који су потребни у години за коју се доноси Кадров-
ски план, број приправника чији се пријем планира и 
број запослених чији се пријем у радни однос на од-
ређено време планира у кабинету председника оп-
штине или због повећања обима посла. 
 

1. Постојећи број систематизованих радних ме-
ста 42. попуњених  39. на дан 22. децембара 
2021. године 

- по радним местима 
 

Радна места запослених Број извршилаца 
Начелник општинске управе 1 
Руководилац одељења за привреду, локално еко-
номски развој, финансије и буџет 

1 

Руководилац одељења за послове органа општи-
не,  општу управу, заједничке послове и друштв. 
делатности 

1 

Руководилац одељења за урбанизам, изградњу, 
инспекцијске послове, комунално стамбене и 
имовинско правне послове 

1 

Послови области пољопривреде и руралног раз-
воја 

2 

Послови пољопривреде и водопривреде 1 
 Послови утврђивања локалних јавних прихода и 
послови извршитеља 

1 

Послови утврђивања локалних јавних прихода 1 
Послови наплате локалних јавних прихода 1 
Послови аналитичара буџета 1 
Послови књиговође, главног контисте главне књи-
ге трезора и припреме и извршења буџета и фи-
нансијског плана 

1 

Послови пружања подршке и помоћи младима 1 
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Послови књиговође и обрачуна плата, накнада и 
других личних примања, и припреме и извршења 
буџета и финансијског плана и послови матери-
јално финансијског књиговодства основних сред-
става 

2 

Послови процене утицаја пројеката праћења ста-
ња и заштите и унапређења животне средине и 
службеник за јавне набавке 

1 

Сарадник за јавне набавке и заменик матичара 1 
Послови економског развоја  и иновационо преду-
зетништво 

1 

Нормативно правни и стручно оперативни посло-
ви за седнице Општинског већа и седнице Скуп-
штине општине и њихових радних тела 

1 

Матичар 1 
Послови ажурирања бирачког списка 1 
Управљање људским ресурсима и послови за 
радне односе запослених, бригу о деци и грађан-
ска стања 

1 

Послови утврђивања права за социјалну, борач-
ку, инвалидску заштиту и стручни и управни по-
слови у области туризма, трговине, угоститељ-
ства и занатства 

1 

Послови из области спорта, економата и руковао-
ца имовине, послови одржавања уређаја и инста-
лација-домар 

1 

Послови социјалне заштите, безбедности и здра-
вље на раду запослених и послови координатора 
за родну равноправност 

1 

Послови месне заједнице, умножавање материја-
ла и инфо пулта 

1 
 

Административни и канцеларијски послови писар-
нице 

3 

Послови за месне заједнице и оперативни посло-
ви за седнице Општинског већа и седнице Скуп-
штине општине и њихових радних тела 

1 

Грађевински инспектор и инспектор за саобраћај, 
путеве и друмски саобраћај 

1 

Инспектор за просвету и спорт 1 
Инспектор за заштиту животне средине и кому-
нални инспектор и послови праћења рада јавних 
предузећа и квалитета услуга 

1 

Урбаниста 1 
Имовинско правни послови и управни послови 1 
Обједињена процедура и оперативно припремни 
послови у области грађења 

1 

Послови вођења јавних инвестиција 1 

Управни послови 1 
Комунални и грађевински инспектор 1 
Возач, вођење евиденције и одржавање возила 1 

Послови одржавања хигијене 2 

 - по звањима 
Звања службеника и намештеника Број извршилаца 
Самостални саветник 3 
Саветник 14 
Млађи саветник - 
Сарадник 7 
Млађи сарадник  - 



53   

Виши референт 7 
Референт 5 
Млађи референт - 
Намештеник 3 
  

2. Број запослених са радним односом на неод-
ређено време који су потребни у 2022.  
години  за коју се односи Кадровски план 

 
Звања службеника и на-
мештеника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 3 
Саветник 14 
Млађи саветник 2 
Сарадник 7 
Млађи сарадник  - 
Виши референт 8 
Референт 5 
Млађи референт - 
Намештеник 3 
 
3. Број приправника чији се пријем планира 
 
приправници Број извршилаца 
Висока стручна спрема 
(240 ЕСПБ бодова) 

2 

Виша стручна спрема 
(180 ЕСПБ бодова) 

 

Средња стручна спрема  
 
4.Број запослених чији се пријем планира у радни од-
нос на одређено време  у кабинету председника оп-
штине  
 
Висина стручне спреме Број извршилаца 
Висока стручна спрема 
(240 ЕСПБ бодова 

4 

Виша стручна спрема 
(180 ЕСПБ бодова) 

 

Средња стручна спрема  
 
5. Број запослених чији се пријем планира у радни 
однос на одређено време због повећања обима по-
сла 
 
Висина стручне спреме Број извршилаца 
Висока стручна спрема 
(240 ЕСПБ бодова 

3 

Виша стручна спрема 
(180 ЕСПБ бодова) 

3 

Средња стручна спрема  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 119-1/2021 
У Косјерићу, 22. децембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
 Татјана Коковић с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
На основу члана 88. Закона о локалној самоу-

прави (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 
 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и  47/-
2018), члана 5.став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019) и 
члана 40.Став 1. тачка 10. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019), 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
22. 12. 2021. године, доноси  
 

ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ   
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ 
''СКРАПЕЖ'' ПОЖЕГА 

 
 
I Усваја се Oдлука о оснивању Јавног комуналног 
предузећа регионални центар за водне услуге 
''СКРАПЕЖ'' Пожега. 
 
II Овлашћује се Жарко Ђокић, председник општине 
Косјерић, да у име општине Косјерић, потпише 
Oдлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ре-
гионални центар за водне услуге ''СКРАПЕЖ'' Поже-
га. 
 
III Одлуку доставити Координационом одбору за ко-
ординацију активности на Пројекту изградње и упра-
вљања регионалним системом за сакупљање и пре-
чишћавање отпадних вода. 
 
IV Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Ко-
сјерић'' са оснивачким актом, након потписивања од 
стране свих оснивача. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 023- 23/2021 
Датум: 22. децембар 2021. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  Татјана Коковић с.р 
 

 



На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смање-
њу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 40. 
Статута општине Косјерић („Сл. лист Општине Косје-
рић“, бр. 3/19), Скупштина општине Косјерић на сед-
ници одржаној дана 22.12.2021. године, доноси 
 
 
 
ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
 
Овом одлуком дефинише се организација и функцио-
нисање цивилне заштите на територији општине  Ко-
сјерић, посебно у делу који се односи на начела по 
којима се поступа у систему смањења ризика од ка-
тастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика 
од катастрофа и управљања ванредним ситуација-
ма, дужностима општинских органа у заштити и спа-
савању, обавезе израде процене ризика од катастро-
фа, плана заштите и спасавања, плана смањења ри-
зика од катастрофа, екстерног плана заштите од ве-
ликог удеса, образовање штаба за ванредне ситуа-
ције, одређивање повереника и заменика повереника 
цивилне заштите у насељеним местима, формирање 
јединица цивилне заштите опште намене и специја-
лизоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, 
одређивање субјеката од посебног значаја за зашти-
ту и спасавање, финансирање и друга питања. 
 

НАЧЕЛА 

Члан 1. 
 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена на-
чела заштите и спасавања утврђена Законом а по-
себно: начело приоритета, начело примарне улоге 
локалних заједница, начело равноправности и за-
штите људских права, начело партиципативности и 
солидарности,  и начело информисања јавности.   

 
Начело приоритета 

 
Смањење ризика од катастрофа и заштита и спаса-
вање људи и материјалних и културних добара на 
територији општине Косјерић представља најважнији 
приоритет у односу на све друге облике друштвеног 
и јавног живота. У том смислу, сваки грађанин има 
право на заштиту без обзира на пол, националну или 
било коју другу припадност. 
 

Начело примарне улоге локалних заједница 
 
Органи општине и сви субјекти и снаге смањења ри-
зика од катастрофа на простору општине  имају при-
марну улогу у управљању ванредном ситуацијом и 
одговорни су за правовремен и ефикасан први орга-
низовани  одговор у случају најаве или настанка неке 
опасности која угрожава животе и здравље људи и 
материјална добра на простору општине Косјерић.  
 

 

Начело равноправности и заштите људских  
права 

Органи општине, штаб за ванредне ситуације и су-
бјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
старају се о обезбеђивању принципа равноправности 
полова, односно воде рачуна да ни једна наредба, 
одлука, радња или мера не сме бити на штету жен-
ског пола а такође се обезбеђује принцип да и жене 
равноправно учествују у активностима превентивне 
заштите и оперативним активностима заштите и спа-
савања људи и материјалних добара у ванредним 
ситуацијама. Такође, су дужни да воде рачуна о за-
штити људских права а посебно о заштити сирома-
шних, старих, болесних, деце, трудница и других ра-
њивих група на простору општине Косјерић. 
 

Начело партиципативности и солидарности 
Сви грађани на простору општине Косјерић који буду 
угрожени неком катастрофом имају обавезу међусоб-
не солидарности и узајамне помоћи као и право на 
помоћ не само у спасавању живота и здравља већ и 
у обезбеђивању основних услова за живот и имају 
приоритет у услугама које пружају хуманитарне орга-
низације које делују на простору општине.  
 

Начело информисања јавности 
 
Председник општине и штаб за ванредне ситуације 
имају обавезу да правовремено и истинито обаве-
штавају јавност о упозорењима да се очекује нека 
опасност и поступцима које треба да предузму одно-
сно о последицама опасности која је задесила про-
стор општине. Информисање вршити на редовним и 
ванредним саопштењима и на конференцијама за 
медије.  
 
 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА  
РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА  

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

Члан 2. 
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама у општини су: 

1. скупштина општине, 
2. председник општине, 
3. општинско веће, 
4. општинска управа и њени органи, 
5. субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, 
6. образовне установе и  и друге јавне устано-

ве. 
 
Снаге система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама на територи-
ји општине су: 
 

1. штаб за ванредне ситуације, 
2. повереници и заменици повереника цивилне 

заштите, 
3. јединице цивилне заштите опште намене, 
4. јединица за узбуњивање, 
5. добровољно ватрогасно друштво 
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6. екипе Црвеног крста и 
7. радиоаматери 
8. грађани и удружења грађана. 

 
Скупштина општине  

 
Члан 3. 

 
У остваривању своје улоге у систему смањења ризи-
ка од катастрофа и управљања ванредним ситуаци-
јама на територији општине Косјерић, а у складу са 
одредбама Закона, Скупштина општине Косјерић вр-
ши следеће послове: 
 
– доноси одлуку о организацији и функционисању ци-
вилне заштите на територији јединице локалне само-
управе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује 
његово спровођење; 
– образује Штаб за ванредне ситуације; 
– разматра извештај председника општине  о битним 
питањима из области смањења ризика од катастро-
фа, управљања ванредним ситуацијама и отклања-
њу последица ванредних ситуација, 
– доноси план и програм развоја система заштите и 
спасавања на територији јединице локалне самоу-
праве;  
- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, 
изградњу и извршавање задатака заштите и спаса-
вања и развој цивилне заштите и спровођење мера и 
задатака цивилне заштите на територији општине;  
- обавља и друге послове у складу са законом и дру-
гим прописима. 
 

Председник општине  
 

Члан 4. 
 
- Стара се о спровођењу закона и других прописа из 
области смањења ризика од катастрофа и управља-
ња ванредним ситуацијама;  
- врши функцију команданта Штаба за ванредне си-
туације општине Косјерић и руководи његовим радом 
(члан 42. Закона);  
- у сарадњи са замеником и начелником штаба пред-
лаже постављење осталих чланова Штаба за ван-
редне ситуације;  
- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне 
ситуације на територији општине Косјерић на пред-
лог општинског штаба за ванредне ситуације (члан 
39. Закона);  
- врши активирање субјеката од посебног значаја 
(доноси наредбу о активирању субјеката и снага на 
својој територији члан 88. Закона);  
- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне 
заштите на својој територији (члан 88. Закона); 
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене законом и другим прописима;  
- усмерава и усклађује рад општинских органа и 
правних лица чији је општина оснивач у спровођењу 
мера заштите и спасавања;   
- остварује сарадњу са начелником Златиборског 
управног округа и Окружним штабом за ванредне си-
туације као и са штабовима за ванредне ситуације 

суседних ЈЛС у циљу јединственог и усклађеног де-
ловања у ванредним ситуацијама;  
- стара се о организацији и спровођењу мобилизаци-
је грађана, правних лица и материјалних добара у 
циљу укључења истих у активности заштите и спаса-
вања;  
- одлучује о увођењу дежурства општинским органи-
ма и другим правним лицима у ванредној ситуацији;  
- планира и преко скупштине општине и општинског 
већа обезбеђује буџетска средства намењена за 
смањење ризика од катастрофа и управљање ван-
редним ситуацијама и отклањању последица ванред-
них ситуација; 
- на захтев или по сопственој процени извештава 
Скупштину  општине о стању на територији и о пред-
узетим активностима у ванредној ситуацији; 
- разматра и одлучује о другим питањима из области 
заштите и спасавања из своје надлежности  
 

Општинско веће 
 

Члан 5. 
 
У остваривању своје улоге у области смањења ризи-
ка од катастрофа и управљања ванредним ситуаци-
јама на територији општине Косјерић, применом од-
редаба Закона  и других прописа, Општинско веће 
општине Косјерић  врши следеће послове: 
-разматра предлог Одлуке о организацији и функцио-
нисању цивилне заштите на територији општине Ко-
сјерић, на предлог Штаба за ванредне ситуације и 
доставља Скупштини на усвајање; 
- Усваја (доноси)  Процену ризика од катастрофа за 
територију општине Косјерић након добијања сагла-
сности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 
- Усваја (доноси) План заштите и спасавања општи-
не након добијања сагласности од МУП-а, Сектора 
за ванредне ситуације; 
- Усваја (доноси) План смањења ризика од катастро-
фа за територију општине на основу Процене ризика 
од катастрофа; 
-Усваја (доноси)  Екстерни план заштите од великог 
удеса након добијене сагласности од МУП-а, Секто-
ра за ванредне ситуације; 
-– Доноси акт о одређивању субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање за територију општи-
не Косјерић на предлог надлежног штаба; 
- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите 
опште намене и јединице за узбуњивање; 
-  разматра висину насталих штета од елементарних 
непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе  
- образује Комисију за процену штете настале од 
елементарних непогода, 
- одлучује о накнади штете настале од елементарних 
непогода и других несрећа, 
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претр-
пели штете у ванредним ситуацијама, у складу са 
расположивим финансијским средствима;  
- успоставља ситуациони центар у складу са актом о 
организацији и функционисању цивилне заштите, а у 
зависности од техничких и материјалних могућности; 
– предлаже акта која доноси Скупштина општине Ко-
сјерић, 
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– предузима хитне и превентивне мере у циљу сма-
њења ризика од катастрофа; 
– обављају и друге послове утврђене законом. 
 

Општинска управа 
 

Члан 6. 
 
Општинска управа у оквиру својих надлежности у си-
стему смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама обавља следеће послове и 
задатке: 
 
- обезбеђује успостављање и функционисање ситуа-
ционог центра, уз сагласност председника општине 
Косјерић, у складу са техничким и материјалним мо-
гућностима општине Косјерић;  
-носилац је активности на изради Процене ризика од 
катастрофа  територије општине Косјерић;  
- носилац  је на изради Плана смањења ризика од 
катастрофа;  
- носилац је на  изради Плана заштите и спасавања;  
-учествују у припремама, организацији и извођењу 
привременог померања или евакуације угроженог 
становништва;  
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања 
настрадалог становништва;  
- стара се око обезбеђења неопходних средстава за 
рад Штаба за ванредне ситуације општине Косјерић;  
- старају се о планирању и имплементацији  урбани-
стичких мера заштите и спасавања у делу који се од-
носи на израду и усвајању  просторних  планова оп-
штине;  
- набавља и одржава средства за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Ср-
бији, учествује у изради студије покривености систе-
ма јавног узбуњивања за територију општине Косје-
рић;  
- стара се о обезбеђењу телекомуникационе и ин-
формационе подршке за потребе заштите и спасава-
ња;  
- организује, развија и води личну и узајамну заштиту 
у свим органима општине;  
- учествују у организацији, формирању, опремању и 
обучавању јединица цивилне заштите опште намене 
и јединице за узбуњивање;  
- остварује сарадњу са организационим јединицима 
Сектора за ванредне ситуације; 
- обавља и друге послове заштите и спасавања у 
складу са законом и другим прописима  
 

Штаб за ванредне ситуације 
 

Члан 7. 
 
За руковођење и координацију рада субјеката и сна-
га система за смањење ризика од катастрофа на те-
риторији општине формираће  се штаб за ванредне 
ситуације у чији састав ће ући:  
 

- председник општине- командант штаба; 
- заменик председника општине- заменик ко-

манданта штаба; 

- представник Сектора за ванредне ситуације- 
начелник штаба; 

- начелник општинске управе- члан штаба; 
- представник општинског већа- члан штаба; 
- директори  јавних комуналних предузећа- 

члан штаба; 
- директор здравствене установе- члан штаба 
- директор грађевинског предузећа или другог 

привредног друштва - члан штаба; 
- директор електродистрибутивног предузећа- 

члан штаба; 
- директор ветеринарске службе- члан штаба; 
- секретар Црвеног крста- члан штаба- члан 

штаба 
- и други на основу предлога команданта и на-

челника штаба. 
 

          Поред надлежности дефинисаних Законом, 
Општински штаб, у случају  ванредне ситуације може 
наредити и следеће мере: 
- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите 
опште намене, грађана и материјалних средстава у 
ванредним ситуацијама; 
- увођење дежурства  субјектима од посебног значаја 
за заштиту и спасавање и другим правним лицима; 
- ангажовање (употребу) субјеката од посебног зна-
чаја за заштиту и спасавање; 
- посебан режим обављања одређених комуналних 
делатности; 
- посебне мере и поступке хигијенско-профилактич-
ког карактера; 
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја 
локалним путевима; 
- евакуацију становништва; 
- одређивање другачијег  распореда радног времена; 
- посебне приоритете у испоруци комуналних и дру-
гих производа и пружању услуга (воде,  
   грејања, гаса, електричне енергије, градског прево-
за, железнички и друмски превоз и сл); 
- привремену забрану приступа и кретања у поједи-
ним угроженим подручјима; 
- привремену забрану коришћења одређених покрет-
них  и непокретних ствари власницима    
  односно корисницима; 
- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера 
од стране становништва и правних лица  у   
  организовању и спровођењу евакуације и других ак-
тивности у заштити и спасавању; 
- корисницима, односно власницима стамбених згра-
да, станова, пословних просторија и других    
  зграда да приме на привремени смештај угрожена 
лица из угроженог подручја; 
- и друге мере. 
 

Стручно-оперативни тимови 
 

Члан 8. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације формираће 
стручно оперативне тимове као своја помоћна струч-
на саветодавна и оперативна тела, за следеће опа-
сности и мере цивилне заштите: 
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- стручно оперативни тим за заштиту и спаса-
вање од поплава; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спаса-
вање од земљотреса; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спаса-
вање од клизишта и ерозија; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спаса-
вање од епидемија и пандемије; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спаса-
вање од ТТ несрећа; 

- стручно оперативни тим за евакуацију; 
- стручно оперативни тим за збрињавање угро-

женог становништва; 
- стручно оперативни тим за асанацију терена; 
- стручно оперативни тим за прву медицинску 

помоћ; 
- и др. по процени штаба за ванредне ситуаци-

је. 
 

Потребно је да у састав стручно оперативних тимова 
уђу  стручњаци и руководећи кадрови из органа или 
институција надлежних и компетентних за одређену 
опасност; представници општинских органа; пред-
ставници здравствених, образовних и научних уста-
нова, привредних друштава и других правних лица у 
чијем делокругу су, поред осталих и послови од зна-
чаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуација-
ма. 
Општински штаб за ванредне ситуације може фор-
мирати  нове или расформирати већ формиране 
стручно оперативне тимове у зависности од иденти-
фикованих опасности у ажурираној или новој Проце-
ни ризика од катастрофа за територију општине.  
 

Ситуациони центар 
 

Члан 9. 
 

Ситуациони центар се образује у оквиру општинске 
управе у ситуацији проглашења ванредне ситуације 
на простору општине који ће успоставити непрекидан 
рад са циљем правовременог информисања грађана 
о ситуацији на терену и о поступцима које грађани 
треба да предузимају у одређеној опасности.   
Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и 
следеће послове: пријем наредби, закључака и пре-
порука од надлежних органа, преношење наредби, 
закључака и препорука општинског штаба надле-
жним органима и службама општине, месних зајед-
ница и снагама заштите и спасавања, прикупља по-
датке и информације о угроженом становништву и 
доставља их штабу за ванредне ситуације или Сек-
тору за ванредне ситуације, као и податке о интер-
венцијама снага заштите и спасавања на терену.  

 
 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и  
спасавање 

 
Члан 10. 

 
Субјекте од посебног значаја, односно привредна 
друштва и друга правна лица која егзистирају на про-

стору општине, а која у свом саставу располажу са 
људским и материјалним ресурсима који се могу ис-
користити у заштити и спасавању људи и материјал-
них добара, одредиће општинско веће својим актом 
којим ће  обухватити: 

- јавна комунална предузећа која се финанси-
рају из буџета локалне самоуправе; 

- здравствене установе; 
- ветеринарске установе; 
- електродистрибутивну службу; 
- саобраћајна предузећа; 
- грађевинска предузећа; 
- хуманитарне организације и др. 

  
На основу плана заштите и спасавања, а на предлог 
штаба за ванредне ситуације Општинска управа ће 
субјектима одредити задатке у заштити и спасавању.  
Трошкови стављања у приправност и ангажовање 
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасава-
ње,  падају на терет општине.  
Општинска управа припрема уговоре за реализацију 
задатака, а потписује их председник општине  
Субјекти од посебног значаја имају обавезу планира-
ња и припремања ефикасног и правовременог анга-
жовања и извршења задатака постављених од стра-
не /Општинског штаба  за ванредне ситуације.  
   
Остала привредна друштва и друга правна лица 

 
Члан 11. 

Сва привредна друштва и друга правна лица на про-
стору општине су у обавези да учествују у заштити и 
спасавању на основу налога штаба за ВС, а у складу 
са својом делатношћу и људским и материјалним ре-
сурсима. 
Трошкови настали учешћем привредних друштава и 
других правних лица у спровођењу мера заштите и 
спасавања, надокнађују се из буџета општине Косје-
рић.  
 
Хуманитарне организације и удружења грађана 

Члан 12. 
Организација Црвеног крста и друге хуманитарне ор-
ганизације и удружења, која своју делатност обавља-
ју на територији општине учествују у планирању, при-
премама и спровођењу задатака заштите и спасава-
ња и пружања помоћи становништву погођеном по-
следицама катастрофа. Ангажовање хуманитарних 
организација и удружења грађана врши /општински 
штаб за ванредне ситуације. 
 

Грађани 
 

Члан 13. 
 
         У извршавању задатака заштите и спасавања 
дужни су да учествују сви способни грађани од 18 до 
60 година старости на простору општине  укључујући 
и стране држављане, сем  трудница и мајки са децом 
до десет година старости и самохрани родитељи од-
носно и друге категорије становништва које су дефи-
нисане чланом 36. став 7. Закона.   
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         За потребе заштите и спасавања грађани су ду-
жни да поштују све наредбе и друге мере које доноси 
Општински штаб за ванредне ситуације а које се од-
носе на њихово поступање и учешће у случају ван-
редних ситуација, затим да омогуће извођење неоп-
ходних радова за заштиту и спасавање на својим не-
покретностима, као и да дају на коришћење непо-
кретне ствари, возила, машине, опрему, материјал-
но-техничка и друга материјална средства (вода, 
храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). 
За ствари и материјална средства дата на коришће-
ње, као и за штету насталу извођењем радова на не-
покретностима за потребе заштите и спасавања, гра-
ђани имају право на накнаду која се исплаћује по тр-
жишним ценама из буџетских средстава општине. 
 

Повереници цивилне заштите 
 

Члан 14. 
 

        За организацију и спровођење превентивних ме-
ра заштите и покретање почетних активности у слу-
чају појаве или најаве опасности по људе и матери-
јална добра, Општински штаб за ванредне ситуације, 
именоваће поверенике и заменике повереника ци-
вилне заштите у следећим насељеним местима: 

1. У МЗ Град Косјерић именоваће се  5 пове-
реника и 5 заменика повереника; 

2. У МЗ Село Косјерић именоваће се 3 повере-
ника и 3 заменика повереника; 

3. У МЗ Брајковићи именоваће се 1 повереник 
и 1 заменик повереника; 

4. У МЗ Горња Ражана именоваће се 1 повере-
ник и 1 заменик повереника; 

5. У МЗ Доња Ражана именоваће се 1 повере-
ник и 1 заменик повереника; 

6. У МЗ Радановци именоваће се 1 повереник 
и 1 заменик повереника; 

7. У МЗ Годљево и Парамун именоваће се 1 
повереник и 1 заменик повереника; 

8. У МЗ Маковиште именоваће се 1 повереник 
и 1 заменик повереника; 

9. У МЗ Годечево именоваће се 1 повереник и 
1 заменик повереника; 

10. У МЗ Варда именоваће се 1 повереник и 1 
заменик повереника; 

11. У МЗ Сеча Река именоваће се 1 повереник 
и 1 заменик повереника; 

12. У МЗ Тубићи именоваће се 1 повереник и 1 
заменик повереника; 

13. У МЗ Мушићи именоваће се 1 повереник и 1 
заменик повереника; 

14. У МЗ Субјел именоваће се 1 повереник и 1 
заменик повереника; 

15. У МЗ Галовићи именоваће се 1 повереник и 
1 заменик повереника. 

 
        Повереници и заменици повереника у насељи-
ма предузимају непосредне мере за учешће грађана 
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и 
личне и узајамне заштите. 

        Најважније мере које предузимају повереници и 
заменици повереника цивилне заштите у насељеним 
местима општине су: 
       - обавештавају штаб за ванредне ситуације о на-
сталој опасности у зони своје одговорности; 
       - активирање и ангажовање становништва и ко-
ординирање њиховим активностима на     
         спасавању  живота угрожених и имовине на 
угроженом подручју; 
       - упознају грађане са знацима за узбуњивање и о 
поступцима грађана на знак опасности; 
       - организовање личне и узајамне заштите у зони 
своје одговорности; 
       - учешће у активностима организације и вршења 
евакуације угроженог становништва са   
         угроженог  подручја; 
       - учешће у активностима организације и спрово-
ђења збрињавања угроженог становништва; 
       - информишу Општински штаб о броју поруше-
них објеката, повређених и   
         угрожених  рађана којима је потребна помоћ, о 
броју закрчених саобраћајница, кварова на   
         електро,  водоводној и гасној мрежи, поплавље-
ним подручјима и другим подацима који се   
         односе на  заштиту и спасавање грађана и њи-
хове имовине. 
 
          Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање општине, општинска управа, привредна 
друштва и друга правна лица на простору општине 
одредиће своје поверенике у складу са чланом 77. 
Закона. 
 
           Именовање повереника и заменика поверени-
ка у насељеним местима извршиће Општински штаб 
за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана до-
ношења ове одлуке. Предлоге за именовање повере-
ника и заменика повереника урадиће општинска 
управа у сарадњи са руководством Штаба за ВС.  
          Поверенике именовати у складу са критерију-
мима из Правилника о раду повереника и заменика 
повереника цивилне заштите и критеријумима за њи-
хово именовање ("Службени гласник РС", број 102 од 
24. јула 2020.) 
 

Јединице цивилне заштите 
 

Члан 15. 
  
           За потребе оперативног деловања у акцијама 
заштите и спасавања људи и материјалних добара  
на простору општине Косјерић формираће се једини-
це цивилне заштите опште намене и јединица за уз-
буњивање. 
            Општинско веће ће, у складу са Проценом ри-
зика од катастрофа, Уредбом о јединицама цивилне 
заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину 
употребе (,,Службени Гласник РС,, бр 84/2020) и у 
складу са буџетом општине, формирати јединице из 
става 1. овог члана. 
           Јединице цивилне заштите опште намене ће 
се ангажовати у гашењу пожара на отвореном, за из-
градњу заштитних насипа, црпљење воде, за рашчи-
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шћавање из рушевина, за предузимање активности 
при евакуацији, збрињавању и заштити живота и 
здравља угрожених људи, животиња, материјалних и 
културних добара и животне средине, као и за преду-
зимање превентивних мера од настанка опасности. 
 

Лична и узајамна заштита  
 

Члан 16. 
 

Лична и узајамна заштита је облик организовања 
грађана за спровођење личне заштите и самопомоћи 
и пружање помоћи другим особама којима је та по-
моћ неопходна.  
Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик 
припремања и организованог учешћа грађана у за-
штити и спасавању обухвата мере и поступке њихове 
непосредне заштите и спасавања у пословним и 
стамбеним зградама и другим објектима где живе и 
раде.  
 
На основу процене угрожености, општинска управа 
набавља средства за личну и узајамну заштиту и 
друга средства за заштиту и спасавање на угроже-
ним територијама и то: средства за пружање прве 
помоћи, гашење почетних и мањих пожара, рашчи-
шћавање урушених објеката и откопавања плитко за-
трпаних, чишћење површина од снежних наноса и 
леда, приручна средства за дезинфекцију и деконта-
минацију и сл.  
 

Мере цивилне заштите  
 

Члан 17. 
За потребе заштите и спасавања становништва на 
простору општине, сви субјекти смањења ризика од 
катастрофа а посебно општинско веће, штаб за ван-
редне ситуације, општинска управа и субјекти од по-
себног значаја ће планирати организовати и предузи-
мати мере цивилне заштите, поштујући специфич-
ност њиховог садржаја и њихову примену кроз мере 
и активности по појединим опасностима, планским 
документима разрадити мере заједничке за све опа-
сности које угрожавају територију јединице локалне 
самоуправе и то:  
       

- Узбуњивање становништва; 
- Евакуацију становништва и стоке; 
- Збрињавање угроженог становништва; 
- Прву и медицинску помоћ и  
- Асанацију. 

 
Међуопштинска сарадња  

 
Члан 18. 

 
Општина Косјерић ће успоставити сарадњу са сусед-
ним општинама у припремама, планирању, организа-
цији и спровођењу система смањења ризика од ката-
строфа. У том смислу биће потребно ускладити Про-
цену ризика од катастрофа и поједина планска реше-
ња у Плану заштите и спасавања. Посебну сарадњу 
остварити са суседним општинама по питању израде 

Плана смањења ризика од катастрофа за све зајед-
ничке ризике. 

 
Обучавање  

 
Члан 19. 

Општинска управа ће планирати обуку припадника 
јединица цивилне заштите опште намене и повере-
ника и заменика повереника цивилне заштите.  
За потребе организовања и извођења обуке, обезбе-
дити финансијска средства из буџета. 
 

Финансирање  
 

Члан 20. 
 

Општинска управа ће у сарадњи са општинским ве-
ћем планирати и предложити Скупштини општине да 
у Буџету усвоји финансијска средства потребна за 
функционисање система смањења ризика од ката-
строфа и управљање ванредним ситуацијама на про-
стору општине. 
За ову намену обезбеђују се и други извори финан-
сирања кроз пројекте, програме, донације, помоћи и 
др. 
За потребе заштите и спасавања становништва и 
материјалних добара од елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџе-
та општине, финансираће се следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба 
за ванредне ситуације; 

- организовање, опремање и обучавање једи-
нице цивилне заштите опште намене; 

- обука повереника и заменика повереника ци-
вилне заштите; 

- трошкови ангажовања субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање; 

- изградња система за узбуњивање на терито-
рији општине; 

- набавка, одржавање, смештај, чување и оси-
гурање посебне опреме за јединице цивилне 
заштите опште намене; 

- организација и спровођење мера и задатака 
цивилне заштите из делокруга рада општине; 

- санирање штета насталих природном и дру-
гом незгодом, у складу са материјалним мо-
гућностима; 

-  И друге послове  у складу са законом  и дру-
гим прописима. 
 

Наведе активности се, поред средстава из буџета, 
могу реализовати и путем донација, поклона и других 
видова помоћи, у складу са законом, као и наменски 
пренетим средствима из Републичког буџета. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да ва-
жи Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији општине Косјерић број 820-
2/11-02 од 11. 11. 2011. године. 
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Члан 22. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 
Скупштина општине Косјерић 
Број 87-9/2021 од 22. децембра. 2021. године 

 
  Председник скупштине 

Татјана Коковић с.р. 
 

 
 
 

 
На основу члана 29. став 1. тачка 6. Зaкона о смање-
њу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 40. 
Статута општине Косјерић („Сл. лист Општине Косје-
рић“, бр. 3/19), Скупштина општине Косјерић  на 
седници одржаној дана 22.12.2021. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ  
о личној и материјалној формацији јединица  

цивилне заштите  
 

Члан 1. 
 

           Овом одлуком утврђује се организациона 
структура, лична и материјална формација специја-
лизованих јединица цивилне заштите за узбуњивање 
и јединица цивилне заштите опште намене које обра-
зује општина Косјерић. 

 
Члан 2. 

 
           Јединице из члана 1. ове одлуке укључују: 
1. одељење за узбуњивање; 
2. вод опште намене. 
           Личном формацијом се утврђује број припад-
ника, дужност у јединици са бројем извршилаца, по-
требна стручна спрема, односно претходне квалифи-
кације, образовање и вештине или војно стручна спе-
цијалност припадника јединица цивилне заштите. 
           Материјалном формацијом се утврђују врста и 
количина потребних материјално-техничких средста-
ва и опреме за извршавање наменских задатака је-
диница цивилне заштите. 
 

Члан 3. 
 

           Јединице цивилне заштите попуњавају се са 
потребном материјално-техничкким средствима и 
опремом у складу са утврђеном материјалном фор-
мацијом из расположиве опреме, набавком и из по-
писа. 
 
 

Члан 4. 
 
           Јединице цивилне заштите попуњавају се вој-
ним обвезницима, грађанима који нису војни обве-

зници и добровољцима у складу са Законом о сма-
њењу ризика од катастрофа и управљању ванред-
ним ситуацијама, Законом о војној, радној и матери-
јалној обавези и подзаконским актима донетим на 
основу Закона о војној, радној и материјалној обаве-
зи. 
           За попуну јединица цивилне заштите из става 
1. овог члана, јединице локалне самоуправе израђују 
предлог плана попуне у складу са утврђеном личном 
формацијом. 
           Поред предлога плана попуне, израђује се и 
предлог плана попуне општом резервом којим се 
утврђује општа резерва у величини од 30 посто од 
плана попуне. 
           Предлог плана попуне и план попуне општом 
резервом одобрава надлежним орган локалне само-
управе. 

Члан 5. 
 

          Предлог плана попуне за јединице цивилне за-
штите, јединице локалне самоуправе доставиће Ми-
нистарству одбране најкасније за шест месеци од да-
на ступања на снагу ове одлуке. 
          На командирске дужности у јединицама за уз-
буњивање распоређују се лица запослена у јединици 
локалне самоуправе. 
          Јединица локалне самоуправе обезбедиће ма-
теријалном формацијом предвиђена материјално 
техничка средства за јединице за узбуњивање најка-
сније у року од годину дана од дана ступања на снагу 
одлуке. 

Члан 6. 
 

          За специјализоване јединице цивилне заштите 
за узбуњивање утврђена је лична и материјална 
формација и то: за команду вода за узбуњивање, за 
команду одељења за узбуњивање, за командира 
одељења за управљање сиренама, за тим за пренос 
сигнала и за тим за узбуњивање. 
          За сваку појединачну сирену формира се тим 
за узбуњивање. 
          Одељење за узбуњивање образује се са мак-
симално осам тимова за узбуњивање. 
 

Члан 7. 
 

          Организациона структура, лична и материјална 
формација јединица из члана 2. ове одлуке чини њен 
саставни део. 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доно-
шења а објавиће се у „Службеном листу општине Ко-
сјерић“. 
 
Скупштина општине Косјерић 
Број 87-8/2021 од  22. децембра 2021. године 
 

  Председник скупштине 
Татјана Коковић с.р. 
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СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, на седници од 
22.12.2021. године, на основу чл. 20. ст. 1. тач. 11, 
чл. 88, 88а, 88в. и 88д. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон и 47/18), члана 29. Закона о смање-
њу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), а у вези са 
чл. 45. и 55. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 
30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), чланом 80. Закона о шу-
мама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 
95/18-др. закон), чланом 9. Закона о одбрани од гра-
да ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), чланом 22. Закона о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 
20/15, 87/18 и 87/18-др. закони), чланом 30. Закона о 
добровољном ватрогаству ("Сл. гласник РС", бр.  
87/18), чл. 16. и 19. Закона о обнови након елемен-
тарне непогоде ("Сл. гласник РС", бр. 112/15), члана 
40. Статута општине Косјерић ("Сл. лист. општине 
Косјерић", бр. 3/19), доноси 
 

О Д Л У К У 
 
  I    Усваја се  Споразум o сарадњи у области 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја 
цивилне заштите градова и општина у сливу Западне 
Мораве. 
.  

 II   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Ко-
сјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Бр. 06-00043/2021 
Дана 22. 12. 2021.  године 

 
Председник скупштине општине  

Татјана Коковић с.р. 
 

 
  
На основу члана 84. ст. 2. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 
-испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 –одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 (др.закон), 9/2020 i 52/2021) и члана 40. Ста-
тута општине Косјерић („Службени лист општине Ко-
сјерић“ бр. 3/19), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 22. 12. 2021. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о допунама Одлуке о утврђивању тржишне  

вредности грађевинског земљишта на територији  
општине Косјерић 

 
 

Чл. 1. 
 
 У Одлуци о утврђивању тржишне вредно-
сти грађевинског земљишта на територији општине 

Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ бр. 1/13), по-
сле чл. 2., додаје се нови члан 2.а који гласи: 
  
„Вредност грађевинског земљишта на територији оп-
штине Косјерић под општинским и некатегорисаним 
путевима износи 1 бод по м²“. 
 

Чл. 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу 8-мог дана  од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Ко-
сјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 06-43/2021                                                                           
Датум 22. 12. 2021. године                                                        
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Татјана Коковић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 39. 1 став  1. закона о култури (Сл. 
Гласник РС 72/09, 13/16, 30/16-исп. 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 17. Закона о библиотечко-информацио-
ној делатности (Службени гласник РС бр. 52/11 и 
78/21),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи, члана 40.  став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Косјерић (Сл. Лист општине Косјерић бр. 3/19), 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
22.12.2021. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ 

I 
 

Славиши Перишић, дипломираном економисти из 
Косјерића, престаје мандат директора Народне би-
блиотеке “Сретен Марић“ у Косјерићу, са даном 
28.12.2021. године., због истека периода на који је 
именован. 

II 
Решење ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања, а објавиће се у Службеном листу општине 
Косјерић и на званичној интернет страници општине 
Косјерић, www.kosjerić.rs. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 24. Закона о јавним предузећима је предви-
ђено да директора јавног предузећа чији је  оснивач 
Јединица локалне самоуправе именује орган одре-
ђен Статутом Јединице локалне самоуправе, на пе-
риод од 4 (четири) године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 
Чланом 18. Закона о јавним службама директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
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Чланом 34. Закона о култури директора установе 
именује и разрешава оснивач. 
. 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи је предвиђено да Скупштина општине у 
складу са законом именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа и др. 
 
Управни одбор Народне библиотеке „Сретен Марић“ 
у Косјерићу дана 21.10.2021. године донео је одлуку 
од расписивању конкурса за избор директора 
народне библиотеке „Сретен Марић“ у Косјерићу на 
мандатни период од 4 године. Конкурс је објављен 
на интернет страници Националне службе за 
запошљавање 24.11.2021 године. 
На расписани конкурс Скупштина општине је дала 
сагласност Одлуком број 022-29/2021 од 10. 
новембра 2021. године. 
У конкурсу су наведени услови које кандидати треба 
да поседују и то : 

- Високо образовање 
- Најмање 5 година радног искуства у култури 
- Неосуђиваност за кривично дело на 

безусловну казну затвора у трајању од шест 
месеци, а што је у складу са чланом 36. 
Став1. Закона о култури. 
 

На конкурс се јавио Славиша Перишић, дипломирани 
економиста из Косјерића, који је и до сада обављао 
функцију директора, који је у складу са чланом 36. 
став 2. Закона о култури приложио и Програм рада 
установе. 

 
Управни одбор Народне библиотеке „Сретен Марић“ 
у Косјерићу је поднеском бр.0201-46-4/21 од 
16.12.2021. године доставио скупштинској служби 
предлог да се за директора ове установе именује 
Славиша Перишић, једини кандидат на конкурсу. 
 
У смислу члана 17. став 5. Закона о библиотечко-
информационој делатности директор Народне 
библиотеке из Ужица је својим актом број 628 од 17. 
12. 2021. године  дао сагласност за именовање 
Славише Перишић за директора Народне 
библиотеке „ Сретен Марић „ у Косјерићу. 
 
На основу напред наведеног одлучено је као изреци 
овог решења. 
Ово решење је коначно у управном поступку 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се поднети  тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана  од дана пријема 
писменог отправка решења. 
 
Број 022-31//2021 
У Косјерићу 22.12.2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Татјана Коковић 

 

На основу Члана 24. Закона о јавним преду-
зећима („Сл. Гласник РС“ број 15/2016, 88/19), Члана 
18. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“број 
42/91, 71/94, 79/05, испр. др. закона, 83/05-испр. др. 
закона и 83/14- др.закон)  Члана 34. Закона о култури 
(„Сл. Гласник РС“ број 72/09, 13/16, 30/16-исп. 
6/20,47/21 и 78/21), Члана 17. Закона о библиотечко-
информационој делатности („Службени Гласник РС“ 
број 52/11 и 78/21)  Члана 32. Став 1 Тачка 9) Закона 
о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 –др.закон, 101/2016 –др.закон, 
47/2018 и 111/2021 – др.закон), Члана 40. Став 1 Тач-
ка 13) Статута општине Косјерић (Сл. Лист општине 
Косјерић број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 22.12.2021. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИО-

ТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ 
I 

Славиша Перишић, дипломирани економи-
ста из Косјерића, именује се за директора Народне 
библиотеке “Сретен Марић“ у Косјерићу, са ман-
датом од 4 (четири) године. 

II 
Ово решење је коначно. 

III 
Решење ступа на снагу наредног дана од да-

на објављивања, а објавиће се у Службеном листу 
општине Косјерић и на званичној интернет страници 
општине Косјерић, www.kosjerić.rs, с тим што 
именовани ступа на дужност наредног дана од 
истека мандата претходног директора -  28.12.2021. 
године. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 24. Закона о јавним предузећима је 
предвиђено да директора јавног предузећа чији је  
оснивач Јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен Статутом Јединице локалне 
самоуправе, на период од 4 ( четири) године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 18. Закона о јавним службама 
директора установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 34. Закона о култури директора 
установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 32. Став 1 Тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи је предвиђено да Скупштина општине у 
складу са законом именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа и др. 

Управни одбор Народне библиотеке „Сретен 
Марић“ у Косјерићу дана 21.10.2021. године донео је 
одлуку од расписивању конкурса за избор директора 
народне библиотеке „Сретен Марић“ у Косјерићу на 
мандатни период од 4 (четири)  године. Конкурс је 
објављен на интернет страници Националне службе 
за запошљавање 24.11.2021 године. 

На расписани конкурс Скупштина општине  је 
дала сагласност Одлуком број 022-29/2021 од 10. 
новембра 2021. године. 

У конкурсу су наведени услови које 
кандидати треба да поседују и то : 

- Високо образовање 
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- Најмање 5 година радног искуства у култури 
- Неосуђиваност за кривично дело на безу-

словну казну затвора у трајању од шест ме-
сеци, а што је у складу са чланом 36. Став 1. 
Закона о култури. 
 
На конкурс се јавио Славиша Перишић, ди-

пломирани економиста из Косјерића, који је и до са-
да обављао функцију директора, који је у складу са 
Чланом 36. Став 2. Закона о култури приложио и 
Програм рада установе. 

Управни одбор Народне библиотеке „Сретен 
Марић“ у Косјерићу је поднеском бр. 0201-46-4/21 од 
16.12.2021. године доставио скупштинској служби 
предлог да се за директора ове установе именује 
Славиша Перишић, једини кандидат на конкурсу. 

У смислу Члана 17. Став 5. Закона о библио-
течко-информационој делатности директор Народне 
библиотеке из Ужица je својим актом број 628 од 17. 
12. 2021. године дао сагласност за именовање Сла-
више Перишић за директора Народне библиотеке 
„Сретен Марић „ у Косјерићу. 

На основу напред наведеног одлучено је као 
изреци овог решења. 

Ово решење је коначно у управном поступку 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се поднети  тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана  од дана пријема писме-
ног отправка решења. 
 
Број: 022-32//2021 
У Косјерићу 22.12.2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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 22.12.2021. године, до-
нела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
 
I 
 

У Решењу о именовању Управног одбора Ту-
ристичке организације општине Косјерић, број 022-
25/2921 од 10. новембра 2021. године, врши се допу-
на, и то: 

У тачки I став 1. тачка 1. после речи '' Милин-
ко Милосављевић, из Косјерића, испред оснивача'' 
додаје се ''за  председника Управног одбора.'' 

 
 

II 
 
У осталом делу Решење остаје непромење-

но. 
III 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у ''Службеном листу општине Косје-
рић''. 

Број 022-25 /2021 
У Косјерићу, 22.12. 2021. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Татјана Коковић с.р. 
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