
На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 

129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 

9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, по претходно прибављеном мишљењу 

Комисије за планове, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. фебруара 2017.  

године, донела је   

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за изградњу МХЕ „Годечево“ у КО Годечево 1 и КО Годечево 2 

(на територији општине Косјерић) 

Назив плана 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“ у КО 

Годечево 1 и КО Годечево 2 на територији општине Косјерић, у даљем тексту: План детаљне 

регулације.  

Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја 

на животну средину Плана детаљне регулације за мини хидроелектрану „Годечево“ у 

општини Косјерић и графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана детаљне 

регулације.  

Оквирна граница Плана детаљне регулације 

Члан 2. 

Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије 

општине Косјерић, КО Годечево 1 и КО Годечево 2.  У граници обухвата Плана детаљне 

регулације је водозахват, траса цевовода у дужини од 2.851 м и машинска зграда, са 

приступним саобраћајницама оквирног планског обухвата од око 9.42.00 ha. 

Прелиминарном границом обухваћене су следеће целе и делови катастарских парцела 

и то: 

КО ГОДЕЧЕВО 1 

1665, 2632, 1661, 1660, 2638, 3277, 3279, 3278, 1659, 2639, 2644, 2684, 2683, 2635, 2673, 2636, 

2660, 2637, 4255, 2640, 2668,  2654, 2686, 3274,  3296, 3269, 3273, 3271, 3272, 3270/2, 3268, 

3585, 3574/3, 3583, 3574/2, 4593, 4594, 4263/2, 4263/1, 4264/2, 4264/1, 4266/3, 3574/4, 4254, 

4257, 4266/1, 4266/6, 4266/2 1694/2, 1692, 1690/1, 1691, 5641, 1693 и 1596/2. 

КО ГОДЕЧЕВО 2 

4588/2, 4591/1, 4588/1, 4589, 4584/1, 4591/1 и 4591/2. 

Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна 

граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.  

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине 

Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 7/11). 

За потребе Плана детаљне регулације, користиће се катастарско-топографски план 

оверен од РГЗ-Службе за катастар непокретности Косјерић.  



Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске 

документације 

Члан 4. 

Предмет обраде у Плану детаљне регулације је изградња МХЕ „Годечево“ која је 

усаглашена  са плановима ширег подручја.  

Визија и циљ израде плана 

Члан 5. 

Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и 

грађења, односно стварање планског основа за: 

издавање одговарајућих дозвола, у складу са  смерницама из планова ширег подручја, 

локацијским условима и условима надлежних институција. 

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења 

земљишта 

Члан 6. 

Планом детаљне регулације дефинисаће се положај водозахвата, траса цевовода, 

положај машинске зграде као и приступне саобраћајнице и траса прикључног 

средњенапонског вода, у коме се  утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења 

простора, у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског објекта и 

заштите окружења.  

Минихидроелектрана „Годечево“ ће бити снаге око 412 kW, са бетонским 

„кригеровим“ водозахватом, висине 3,0 метра, и површином акумулиране воде око 1980 м
2
 

односно запремином око 3950 м
3
. 

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду 

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне регулације сноси привредно друштво „Credo 

Invest“ d.o.o. Београд, Јужни Булевар 101, Београд. 

Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић а обрађивач Плана детаљне 

регулације је „Урбанпројект“  а.д. Чачак, Жупана Страцимира 35/3 Чачак. 

Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације износи 20 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке, не урачунавајући време потребно за спровођење законске процедуре.  

Место и начин обављања јавног увида 

Члан 8. 

Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и јавни увид, након 

обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на 

јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање раног јавног увида и 

јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.  

Члан 9. 

За потребе израде Плана детаљне регулације, потребна је израда Стратешке процене 

утицаја на животну средину на основу претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно 

Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 

135/2004 и 88/2010). 

 

 



Члан 10. 

План детаљне регулације израдиће се у четири  (4) истоветна примерка у штампаном 

(аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.  

Члан 11. 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Косјерић”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Број: 350-14/2016  oд 14. фебруара 2017. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), којим је прописано да Одлуку о изради планског 

документа доноси надлежни орган за његово доношење (Скупштина општине), по предходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној 

18.01.2017. године.  

Иницијативу за израду Плана детаљне регулације је покренуло привредно друштво 

„Credo Invest“ d.o.o. Београд, Јужни Булевар 101, Београд. 

За обрађивача Плана, инвеститор је изабрао „Урбанпројект“  а.д. Чачак, Жупана 

Страцимира 35/3. 

Према писму о намерама достављеном од стране инвеститора, мини хидроелектрана је 

планирана на реци Рогачици, са водозахватом на  КП 1684, 1596/2 5641, КО Годечево 1, са 

цевоводом на делимично десној , делимично левој обали реке и машинском зградом на 

парцели КП 4588/2, КО Годечево 2. Водозахват је планиран у речном кориту, на ушћу 

Вуковића потока у реку Рогачицу, у непосредној близини села Бадњева,  са котом горње воде, 

приближно 452,50метара, док би кота доње воде износила око 392,95м. Дужина цевовода би 

износила око 2851 м. 

 

У катастру МХЕ ова локација се води под именом МХЕ „Пребеља“ (број _693).  

Орјентациона снага електране је 705 кW, а планирана годишња производња 3.125.000 

кWх. 

На основу Одлуке Органа надлежног за заштиту животне средине у општини Косјерић 

број 501-1/2017 од 13.02.2017. године, потребна је израда Стратешке процене утицаја плана 

детаљне регулације „Годечево“ на животну средину . 

У даљој законској процедури, неопходно је да Скупштина општине Косјерић донесе 

одлуку о изради Плана детаљне регулације. 

 

 

 

 

       Референт за урбанизам       Руководилац одељења         Начелник Општинске управе 

Милуника Марић                    Милинко Крстић         Славица Петровић 

 

 



На основу Члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гл. РС број 129/07) и Члана 36. 

Статута општине Косјерић ( Службени лист општине Косјерић број 9/08) Скупштина 

општине Косјерић, на седници одржаној   14. фебруара      2017.године донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о изради Стратегије одрживог развоја општине Косјерић 

1. У складу са наведеним законским актима, општина Косјерић започиње израду 

стратегије развоја за временски период од 2017. до 2026. године. 

 

2. Именује се Мирјана Веселиновић, Руководилац одељења за привреду и финансије, 

за руководиоца  стручног тима  у процесу израде Стратегије.   

 

3. Именовани руководилац стручног тима задужена је за координацију радних група  

које се  формирају за  спровођење активности у вези са  прикупљањем података за 

одређене области, анализу стања и дефинисање приоритета, стратешких циљева  и 

програма. Стручни тим за израду Стартегије чине чланови следећих радних група:  

 

 Радна група за економски и рурални развој  

 

 Радна група за заштиту животне средине и инфраструктуру  

 

 Радна група за друштвени развој  

 

 

       Општинско веће општине Косјерић ће посебном одлуком именовати чланове 

радних  група. 

 

4. У процес израде Стратегије укључен је стручни тим Регионалне развојне агенције 

Златибор, који пружа подршку у свим фазама припреме документа и координира 

процес  систематизације прикупљених података и интеграције у финалну верзију 

текста предлога Стратегије.  

 

5. Рок за формирање тематских радних група  и њихових координатора је 15 дана од 

усвајања  ове Одлуке.  

 

6. Динамику  и фазе у изради предлога Стратегије развоја општине Косјерић 

утврдиће руководилац стручног тима, с тим да је крајњи рок за достављање 

предлога на усвајање 30.јун 2017. године.  

 

У Косјерићу, 14. фебруара 2017. године                  

Број 016-1/2017    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                         Драган Тулимировић 

  

 

 



 

    

Образложење 

Правни основ за доношење Одлуке налази се у Члану 32. Тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи и Члану 36. Статута општине Косјерић где се каже да „Скупштина општине, у 

складу са законом, доноси програм развоја општине и појединих делатности“. 

Сврха доношења Одлуке о покретању израде Стратегије је да Општина добије тај стратешки 

важан докуменат. Више од две године општина нема Стратегију економског развоја. Новим  

законским решењима  је предвиђено обавеза постојања једног оваквог акта из кога 

проистичу и на основу кога се доносе све важне одлуке једне локалне самоуправе. 

Усвајањем Стратегије  стичу се услови за израду програма појединих друштвених 

делатности који треба да проистичу из Стратегије, као кровног акта. 

Предложено је да временски оквир за који се прави Стратегија буде 2017.-2026.година. 

Досадашња пракса да се стратегије доносе на периоде од четири године не одговара једном 

документу који амбицију да буде стратешки акт. Светска искуства кажу да се стратегије раде 

на периоде који се мере деценијама. Полазећи од ових претпоставки сматрало се да је 

предложени временски оквир оптималан и прилагођен нашим оквирима и потребама. 

Носиоци израде Стратегије су радне групе у које треба да, одлуком Већа, буду изабрани 

стручња-ци из области коју покрива радна група, као и Регионална развојна агенција 

Златибор која има стручне тимове и искуство у изради оваквих докумената. За координатора 

радних група одређена је Мирјана Веселиновић, дипломирани економиста која је, као 

руководилац Одељења за привреду и финансије, и најупућенија да се бави овом 

проблематиком. 

Рок који је одређен за достављање Скупштини предлога Стратегије је оптималан и у складу 

са очекиваним програмом рада будућег скупштинског сазива. 

 

        ОПШТИНСКА УПРАВА 

                   НАЧЕЛНИК 

              Славица Петровић 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



На основу члана 20. тачка 23. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/2014-др.закони), члана 104. Закона о туризму (''Службени гласник 

РС'', број 36/09,88/10,99/11-др. закони 93/12,/15/ 84) и члана 36. Статута општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић 

на седници одржаној  14. фебруара     2017. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе на 

територији општине Косјерић. 

 

                                                                       Члан 2. 

 

Наплаћена боравишна такса на територији општине Косјерић у целости је извор 

прихода буџета општине Косјерић. 

 

Члан 3. 

 

Обвезник боравишне таксе је физичко лице односно грађанин (домаћи и 

инострани), који користи услугу смештаја изван свог пребивалишта у туристичком или 

угоститељском објекту на територији општине Косјерић. 

Објектом у смислу става 1.  овог члана сматра се хотел, мотел, туристички 

апартман камп одмаралиште, односно приватне куће и станови у којима се прижају 

услуге смештаја и исхране физичким лицима и други објекти у којима се пружају 

услуге у складу са Законом о туризму. 

 

Члан 4. 

 

Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском, односно 

другом објекту наведеном у ставу 2. члана 3 ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се: 

1.За боравак у туристичко-угоститељским објектима............................... 70,00 

динара; 

2.За боравак у објектима која издају физичка лица ..................................50,00 

динара. 

 

Члан 6. 

 

Боравишну таксу из члана 5. ове Одлуке не плаћају: 

 Деца до 7 година старости; 

 Лица упућена на лечење, односно рехабилитацију од надлежне лекарске 

комисије; 

 Ученици и студенти чији боравак организују школа и факултети у оквиру 

редовних програма; 



 Лица са телесним оштећењем (слепи, глуви, дистрофичари и др.); 

 Страни држављани који преко хуманитарних организација долазе ради 

прижања хуманитарне помоћи и који су по међународним конвенцијама  

ослобођени плаћања таксе. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица  од 7 до 15 година старости. 

 

Члан 7. 

 

Наплату боравишне таксе врши правно и физичко лице које прижа туристичке и 

угоститељске услуге (у даљем тексту давалац смештаја). 

Давалац услуга наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуга 

најкасније до 5-ог у текућем месецу за предходни месец. 

 

Члан 8. 

 

Давалац смештаја да за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, 

односно да унесе основ за ослобађање од таксе. 

 

Члан 9. 

 

Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу дужн је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе. 

 

Члан 10. 

 

Средства од наплаћене боравишне таксе, давалац смештаја уплаћује у року од 5 

дана по истеку сваких 15 дана у месецу на жиро рачун буџета општине Косјерић. 

 

Члан 11. 

 

Приход по основу боравишних такса користиће се на основу програма који 

доноси Скупштина општине Косјерић, на предлог Општинске туристичке организације. 

 

Члан 12. 

 

У погледу застарелости, обрачун камате, повраћаја погрешно уплаћене таксе и 

осталог што није прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим 

се утврђује порез на доходак грађана . 

 

Члан 13. 

 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 

(''Службени лист општине Косјерић'', број 31/04). 

 

Члан 14. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања  у ''Службеном листу 

општине Косјерић''. 

 

Број 332-1 /17 



У Косјерићу, 14. фебруара  2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                                           Драган 

Тулимировић 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни  основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 20. Закона 

о локалној самуправи самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-

др.закони), члана 104. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 

36/09,88/10,99/11-др. закони 93/12,/15/ 84), Уредбе о највишем и најнижем износу 

боравишне таксе (''Службени гласник РС'', број44/13) и члана 36. Статута општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) којим је прописано да Одлуку 

о плаћању боравишне таксе доноси Скупштина локалне јединице. 

Разлог за доношење Одлуке је садржан у иницијативи за измену Одлуке коју је 

покренула је Туристичко-спортска организација општине Косјерић и она се односи на 

усклађивање члана 5.Одлуке са Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне 

таксе. 

Предлаже се Општинском већу да усвоји предлог Одлуке, како би исти био 

прослеђен Скупштини општине на даљу надлежност. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: skupstina@kosjeric.rs 

skupstina.predsednik@kosjeric.rs 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Број:06 - 3/17-03 

14. фебруар 2017.године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

 КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЕЛАН'' 

 

КОСЈЕРИЋ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине... 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. фебруара 2017. године 

разматрала је ребаланс Програма пословања КЈП ''Елан'', Косјерић за 2017. годину. 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Даје се сагласност на ребаланс Програма пословања КЈП ''Елан'', Косјерић за 2017. 

годину. 

 

 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: skupstina@kosjeric.rs 

skupstina.predsednik@kosjeric.rs 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



На основу члана 12. Статута општине Косјерић ( Службени лист општине Косјерић број 9/08) 

и Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић (Службени лист општине 

Косјерић број3/14) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. фебруара       2017.године 

донела је  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

Овом Одлуком  утврђују се добитници Општинске награде општине Косјерић. 

Члан 1. 

Награде у виду Повеље додељују се: 

1. Зорану Дробњаку из Београда  

2. Миловану Петровићу из Београда, 

3. Славиши Јовановићу из села Боровац,  општина Косјерић, 

4. Милану Младеновићу из Косјерића. 

Члан 2. 

 Награда у виду Проглашења за почасног грађанина општине Косјерић додељује се: 

1. 1.Радмилу Јевтовићу из Косјерића.  

Члан 3. 

Новчани износ уз награду у виду Повеље одредиће Општинско веће општине Косјерић. 

Члан  4. 

Награде ће бити уручене на свечаној седници Скупштине општине Косјерић. 

Члан 5. 

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

 

Број: 17-1/2017 

У Косјерићу,  14. фебруара 2017.године   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                           Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

ЗОРАН ДРОБЊАК 

Као директор  ЈП „ Путеви „ Србије, г. Дробњак је много  помогао општини Косјерић у 

отклањању последица елементарних непогода које су нас задесиле у протекле три године. Само у 

прошлој години захваљујућу разумевању господина Дробњака и његових сарадника у нашој општини 

су реализовани радови на путној инфраструктури у износу од око 120 милиона динара. Захваљујући 

разумевању, које је г.Дробњак имао за наше проблеме, значајно су отколоњене последице 

елементарних непогода и у доброј мери нормализовано стање путне инфраструктуре у општини 

Косјерић.  

МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ 

Милован Мића Петровић рођен је у нашем селу Брајковићи 1949.године. Основну школу је 

завршио у Косјерићу а гимназију и правни факултет у Београду. Имао је успешну пословну каријеру 

током које се трудио и да, у оквиру својих могућности, помогне родном крају. Његов долазак  на 

место  директора установе „ Студентски центар Београд „ значио је потпуни преображај ове установе 

и подизање квалитета живота и рада студената на много виши ниво. И овај пут Мића није заборавио 

своје суграђане. Велики број студената из наше општине имао је, захваљујућу њему, прилику да 

добије квалитетан смештај и услове за рад. Као успешан човек, са великим бројем познанстава и 

пријатељких односа, увек је био спреман да помогне многим нашим људима да реше неке од 

животних проблема укључујући и оне здравствене.     

СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ 

Славиша Јовановић је рођен 1951.године у селу Боровац где и сада живи и ради. Добар је 

пољопривредни произвођач било да је реч о ратарској, воћарској или сточарској производњи. Оно 

што Славишу издваја од других и што је био разлог да буде предложен за општинску награду је 

његово несебично залагање у функционисању противградне заштите у нашој општини. Ове године 

Славиша пуни 40 година од како је стрелац на противградној станици „ 36 Варда“. Сведоци смо били 

штета које је градоносно невреме нанело нашој општини у 2016. години када је већина стрелаца 

одбила да дејствује због малог износа накнаде који су добијали од државе и поред тога што је 

Општина набавила довољан број ракета. Славиша је тада изјавио да, ако треба, он се одриче и те 

накнаде само да му доставе довољан број ракета. Зато и људи из његовог краја кажу: „ Док је 

Славише не бојимо се града а не треба нам ни осигурање“. Ово признање је намењено не само 

Славиши већ и свим његовим колегама, стрелцима који и даље функционишу у систему противградне 

заштите и који су општи интерес ставили изнад појединачног. 

МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ 

Милан је ученик IV разреда Техничке школе у Косјерићу – смер  електротехничар рачунара. 

Предложен је за општинску награду зато што је на  22. државном такмичењу ученика 

електротехничких школа, које одржано прошле године у Прокупљу, освојио 1. место из предмета 

електроника. Овим успехом допринео је афирмацији своје школе и наше локалне заједнице. 

РАДМИЛО ЈЕВТОВИЋ 

Када се говори о ономе што је Радмило Мићко Јевтовић учинио за Косјерић увек постоји 

опасност да се пропусти и не помене неко добро које је учињено. Без намере да  набрајамо сва добра 

дела поменућемо само нека, која су нам свима позната, као што су реконструкција градског парка, 

суфинасирање у изградњи наших путева и улица, помоћ црквама, Дому здравља,спортским 

клубовима,  културним и другим манифестацијама, појединцима...Истичемо и активности које су 

биле финансиране у протекле две године као што је помоћ Општини у износу од 100.000 евра за 

отклањање последица поплава, куповину новог возила нашем дечјем вртићу, помоћ у реконструк-

цији општинске зграде у износу од 200.000 евра и многе друге. Оно што нам је Мићко можда највише 



дао је то да можемо да се поносимо тиме да је један такав човек потекао из наше средине. Отићи у 

далеки свет и постићи такав успех а истовремено сачувати себе од искушења славе и богатства и бити 

спреман да то поделиш са другима  је за сваку  похвалу и дивљење.  Само Бог зна колико је помагао 

многим људима и институцијама у Србији, Русији, Светој Гори и другде. Један је од великих ктитора 

и донатора Српске и Руске Православне цркве зашто је већ награђиван највишим црквеним 

одликовањима. Мале су наше речи да искажу све оно што је наш Мићко постигао и урадио али и 

вратио Богу кроз давање  и помагање онима којима је то потребно. 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Драган Тулимировић с.р. 

       

       


