
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'', број 3/14) Скупштина општине Косјерић 

на седници одржаној 7.  марта 2016. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Члан1. 

Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске награде општине Косјерић. 

Члан 2. 

Награде у виду Плакете додељују се: 

1. ПУ „ОЛГА ГРБИЋ „ КОСЈЕРИЋ, из Косјерића  

2. ПРЕДУЗЕЋУ „GREEN ROAD „ из Косјерића, 

 

Члан 3. 

Награде у виду Повеље додељују се: 

 

      1. ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ СТЕВАНОВИЋ МИЛУТИНУ, из Косјерића, 

      2. СПЕЦ.Др. ЈОВИЋЕВИЋ СЛОБОДАНУ, из Ужица, 

      3. ЈАКОВЉЕВИЋ ВЛАДАНУ, из Београда, 

      4. САВИЋ ЂОРЂУ, из Косјерића. 

 

Члан 4 

Новчани износ за награде у виду Повеље одредило је Општинско веће општине 

Косјерић. 

Члан 5. 

Награда ће бити уручена на свечаној седници Скупштине општине Косјерић. 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Косјерић''. 

Број 17 – 1/16 

У Косјерићу, 7. марта 2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,   

                                                                    Драган Тулимировић   

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

1. ПУ „ОЛГА ГРБИЋ „ КОСЈЕРИЋ, из Косјерића, - Предшколска установа 

„Олга Грбић“ је од виталног значаја за децу и грађане општине Косјерић. 

Делатност установе је дневна брига о деци узраста од 18 месеци до 7 година. 

Установа брине о потреби родитеља за безбедан и пријатан смештај њихове 

деце. Поред тога установа константно и видно унапређује квалитет свог рада 

како у техничком тако и васпитно-образовном погледу. Отворена је за 

сарадњу са родитељима и локалном заједницом и самим тим остварује 

значајне резлтате у свом раду. На конкурсу „За мој Косјерић“ који расписује 

Компанија „Титан“Косјерић, установа је два пута награђена за пројекте под 

називом „Еко-прашумица са стазом здравља“ и „Библиотека у вртићу“ и 

добила новчана средства за побољшање услова рада и стварање безбедног и 

пријатног окружења за децу, а самим тим и створила развијање осећаја код 

деце припадности заједници и сигурности. У сарадњи са компанијом „Титан“ 

добила новчана средства за фарбање ограде, где су у реализацији активности 

учествовализапослени компаније и Установе. У сарадњи са фабриком 

„Ирком“ обезбеђен је технолог као стручно лице за прављење боја. У 

протеклом периоду ангажовањем свих запослених, на челу са директором, 

Установа је значајно технички опремљена, што доприноси додатном 

подстицају за раст и развој наших најмлађих суграђана. Установа подстиче 

учешће деце активностима на целој територији општине Косјерић. Посебна 

пажња се посвећује деци из сеоских подручја, где им се омогућује присуство 

на активностима и дружење са својим вршњацима. 

2. ПРЕДУЗЕЋЕ „GREEN ROAD „ из Косјерића- Предузеће је основано 

сопственим капиталом и бави се домаћим и међународним транспортом. Све 

обавезе према добављачима, држави и локалној самоуправи се уредно 

извршавају. У предузећу је запослено 25 младих радника којима се редовно 

исплаћују плате као и порези и доприноси по основу зарада. Власник 

предузећа, Младен Јевтовић је увек спреман да помогне појединце и 

удружења у нашој општини. Највећу могућу помоћ ово предузеће, његов 

власник и запослени су пружили за време поплава и других елементарних 

непогода које су задесили општину Косјерић у 2014. години. 

3. ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР МИЛУТИН СТЕВАНОВИЋ, из Косјерића 

Архијерејски намесник црногорски и протојереј – ставрофор Милутин 

Стевановић је у Црквеној општини Субјел од 13. октобра 1985. године. 

Захваљујући његовој вољи, енергији, раду и залагању у овој Црквеној 

општини је реализован велики број активности, од којих издвајамо само 

најважније - изграђен парохијски дом, урађене фреске и завршена изградња 

Цркве Свтог Луке, обновљен звоник, обрађено црквено имање, уређено 

двориште и засађене хортикултуре у порти црквеног дворишта итд. Поред 

залагања за изградњу и унапредђење материјалних вредности,  протојереја – 

ставрофора Милутина Стевановића карактерише и дугогодишњи пожртвован 

рад на духовном унапређењу заједнице. Због изузетних заслуга у раду и 



залагању за унапређење Црквене општине Субјел у којој обавља 

свештеничку дужност, протојереј Милутин Стевановић је 22. јула 2014. 

године унапређен у највиши свештенички чин, протејереј – ставрофор, од 

стране Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Господина Јована а 

на основу Одлуке Српске Православне Цркве. Протојереј – ставрофор, као 

што је наведено, је највиши свештенички чин у Православној цркви којим се 

одликују свештеници са изузетним заслугама за Цркву и парохијане. Ово 

одликовање значи право ношења натпрсног крста преко мантије око врата 

(највеће звање), па отуда и долази назив протојереј – ставрофор, односно 

протојереј који носи крст. На овај начин Српска Православна Црква указује 

поштовање и признање свештенику, а њега обавезује на још посвећенији рад 

у свим областима црквене јединице. Још једно признање вишегодишњем 

труду и резултатима рада протојереја – ставрофора Милутина Стевановића је 

и његово унапређење за Архијерејског намесника црногорског Епархије 

жичке од стране Његовог Преосвештенства Епископа жичког Господина 

Јустина. Наиме, 28. октобра 2014. године је унапређен за Архијерејског 

намесника и тада му је поверено на управљање шест парохија и пет 

Црквених општина. Током 2015. године, Милутин Стевановић је обезбедио 

донације од око 25 хиљада евра и уградио гранитно – мермерни под у Цркви 

Светог Луке у Субјелу уз помоћ парохијана и великог донатора Василијевић 

Тома који је сам донирао 20 хиљада евра за реализацију ове инвестиције. Од 

маја 2016. године планира се почетак радова на изградњи палионице свећа са 

унутрашњости осликаном фрескама. Протојереј – ставрофор Стевановић је 

средства за реализацију инвестиције обезбедио од донатора и парохијана.Да 

је реч о свестраном и хуманом човеку, вредном друштвеног признања од 

стране локалне заједнице, сведочи и чињеница да је Милутин Стевановић 

добровољни давалац крви још од средње школе. Драгоцену течност је 

доброљно дао 35 пута и на тај начин спасао велики број живота. Члан је и 

Скупштине Црвеног крста. Филантроп јесте, без сумње. Данашње време је 

време маратонске трке за овоземаљским благом и зато је све више 

несрећних, болесних, усамљених и људи лишених умећа да истински воле 

себе и ближње своје. Једино онај човек који негује духовне и моралне 

вредности је на правом путу спознаје среће и сврхе живота. Праве вредности 

су ванвременске. Када упознамо особу са правим мерилима, као што је 

Милутин Стевановић, морамо јој указати поштовање и уважавање јер такве 

особе су прави раритет.  

4. СПЕЦ.Др. СЛОБОДАН ЈОВИЋЕВИЋ, из Ужица- је врсни лекар 

специјалиста ургентне медицине, не штеди себе да помаже другима са 

великим интересовањем и залагањем. Њега одликује преданост, хуманост и 

пријатељство, у сарадњи са својим колегама ангажује се у решавању 

проблема и што бржег оздрављења пацијената. Велика посвећеност и 

хуманост у послу као и очување бољег здравља становништва су разлози за 

предлог исњтог. 

5. ВЛАДАН ЈАКОВЉЕВИЋ, из Београда- иако званично не живи у општини 

Косјерић сваки свој слободан тренутак користи да дође у свој родни крај. 



Свакодневно је у контакту са својим косјерским пријатељима и много 

помаже људима нашег краја. Овом приликом посебно истичемо његово 

несебично залагање за оне наше суграђане којима је била потребна помоћ 

лекара. Многи људски животи и здравље су сачувани његовим залагањем. 

Осим тога господин Јаковљевић је лично помагао многе друштвено корисне 

акције, а посебно оне које су биле усмерене ка Српској Православној цркви. 

Блаженочивши владика Жички, г.Хризостом, га је због тога одликовао 

звањем донатора Српске Православне Цркве. 

6. ЂОРЂЕ САВИЋ, из Косјерића- је на свечаном проглашењу стрељачког 

савеза Србије у Београду 02.02.2016. године проглашен за најуспешнијег 

кадетског стрелца пушком за 2015. годину. Освојио је прво место на првом 

колу купа Србије (пионири серијска пушка), а такође прво место на трећем 

колу купа Србије. Био је првак Србије за пионире (09.05.2015. године). За 

кадете из стандардне пушке (међународни програм) био је победник купа 

Сбије за кадете (Смедерево 28.03.2015. године). Првак Србије за кадете 

(првенство Србије, Смедерево 04.04.2015. године). Државни рекорд за 

кадете(финале купа 28.03.2015.године).Са 52. Моси игара 2015. године 

доноси две медаље у наш град. Постиже свој најбољи резултат на 40. 

Интернационалном турниру у Београду 13.12.2015.године. На турниру 

Олимпијске наде Европе у Словачком граду Нитри 12.11.2015. године 

освојио је 4. место као члан кадетске репрезентације Србије. Након свих 

наведених успеха улази у састав јуниорске екипе Србије за међународни 

турнир у Словенском граду Руше који је одржан од 13.-15. јануара 

2016.године.  

   

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 27 е. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије» бр. 
103/2015) и члана 36 став 6 Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр.9/08)   и 
члана  123 став 2 Пословника о раду Скупштине општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» 
бр.  9/08  ), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. марта  2016.године, донела је  

 
 
 

 

ОДЛУКУ 
О ЗАБРАНИ ПРИЈЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 
КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 
 
 

1. Овом одлуком, уводи се забрана пријема запослених  у 2016. години у радни однос на неодређено 
време у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић., 
до 31.12.2016. године, у складу са одредбом члана 27 е. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије» бр. 103/2015).   

 

2. Руководиоци организационих облика у систему локалне самоуправе, из тачке 1. ове Одлуке одговорни 
су за спровођење ове мере. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 

Број:112-4/16  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 

                                                                                                                     Драган Тулимировић 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење  Одлуке о забрани пријема запослених на 
неодређено време у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је 
оснивач општина Косјерић за 2016. годину  садржан је у  члана 27 е. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије» бр. 103/2015), члану 36 став 6 Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић» бр. 9/08) и члану  123 став 2 Пословника о раду Скупштине општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр.  9/08). 

 
У члану 27 е. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије» бр. 103/2015), 

одређено је да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2016. године. 

 
РАЗЛОЗИ: Разлог за доношење одлуке је испуњавање законских дужности и доношење одлуке 

из надлежности овог органа. 

 

ЦИЉЕВИ: Циљ доношења одлуке је увођење забране запошљавања на неодређено време 

сходно наведеним одредбама Закона о буџетском систему. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ: Одлуком је уведена забрана пријема запослених у радни однос на 

неодређено време у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач 
општина Косјерић., до 31.12.2016. године, у складу са одредбом члана 27 е. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије» бр. 103/2015). 

 

 

Обрадила,               Известилац, 

Снежана Божовић             Начелник Општинске управе, 

___________________             ___________________________ 

 

 



На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник Републике Србије» бр. 68/2015), става 7. тачка 26. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 101/2015), члана 36 став 6 Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр.     
9/08) и члана  123 став 2 Пословника о раду Скупштине општине Косјерић («Службени лист општине 
Косјерић» бр.  9/08  ), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној  7. марта 2016. .године, донела 
је  

ОДЛУКУ  
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 
2015.ГОДИНУ  

 

1. Овом одлуком, у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе општине Косјерић Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину, одређује се максималан број 
запослених у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина 
Косјерић.  

Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015.годину, одеђено је да број запослених не може бити већи од 134. 

2. Максималан број запослених на неодређено време за 2015. годину  одређује се: 

Ред. број Организациони 
облици општине 

Косјерић 

Запослени на 
неодређено време 

Укупно 

1. Општинска управа 50 50 

2. Општински 
правобранилац 

1 1 

3. КЈП „ЕЛАН“ 41 41 

4. ЈКП „Градска топлана“ 8 8 

5. Народна библиотека 
„Сретен Марић“ 

5 5 

6. Туристичка 
организација Косјерић 

3 3 

7. Предшколска установа 
„Олга ГРбић“ 

26 26 

   134 

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

Број:112-3/16  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                                         Драган Тулимировић 

        _________________________ 



О б р а з л о ж е њ е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење  Одлуке о максималном броју запослених 

на неодређено време у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је 
оснивач општина Косјерић за 2015. годину садржан је у  члану 6 Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије» бр. 68/2015) , 
ставу 7. тачка 26. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2015.годину («Службени гласник Републике Србије» бр. 101/2015), члану 36 став 6 Статута општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр. 9/08) и члану  123 став 2 Пословника о раду Скупштине 
општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр.  9/08). 

 
 

РАЗЛОЗИ: Разлог за доношење одлуке је испуњавање законских дужности и доношење одлуке 

из надлежности овог органа. 

 

 

ЦИЉЕВИ: Циљ доношења одлуке је одређивање максималног броја запослених на неодређено 

време у органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић 

за 2015. годину 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ: Одлуком је одређено број запослених на неодређено време у 
органима општине Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић 
за 2015. годину   

 

 

Обрадила,               Известилац, 

Снежана Божовић             Начелник Општинске управе, 

___________________             ___________________________ 


