
              На основу члана 29. став 3. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  РС“ број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана  3. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи  предшколских установа и акта  о мрежи основних школа 

(„Службени гласник  РС“ број 80/10 и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине 

Косјерић“ број 9/08), Скупштина општине на седници одржаној 15. августа  2016.године, донела је 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа, укључујући  и издвојена 

одељења матичне школе у складу са  Законом о основама система образовања и васпитања.  

Члан 2. 

Мрежу  основних школа у општини Којерић, чине: 

1. Основна школа „Мито Игумановић“, осморазредна матична школа, са седиштем  у Косјерићу, 

улица Светосавска бр. 2, матични број школе 07223510, са 10 издвојених одељења: 

1) издвојено одељење са седиштем у селу Ражана, четвороразредно 

2) издвојено одељење са седиштем у селу Сеча Река, осморазредно 

3) издвојено одељење са седиштем у селу Мушићи, четвороразредно 

4) издвојено одељење са седиштем у селу Парамун, четвороразредно 

5) издвојено одељење са седиштем у селу Зарићи, четвороразредно 

6) издвојено одељење са седиштем у селу Тубићи, четвороразредно 

7) издвојено одељење са седиштем у селу Дреновци, четвороразредно 

8) издвојено одељење са седиштем у селу Радановци, четвороразредно 

9) издвојено одељење са седиштем у селу Скакавци, четвороразредно и 

10) издвојено одељење са седиштем у селу Брајковићи, четвороразредно 

2. Основна школа „Јордан Ђукановић“, осморазредна матична школа, са седиштем у Варди, 

матични број школе 07110146, са два издвојена одељења:  

1) издвојено одељење Маковиште, четвороразредно и  

2) издвојено одељење Годечево, четвороразредно.  

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа  61-1/11-02 

објављена у „Службеном листу општине Косјерић“ број 9/11.  

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу давањем сагласности од стране Министарства  просвете, науке и 

технолошког развоја и биће објављена у „Службеном листу општине Косјерић“.  

Број: 61-5/2016 

У Косјерићу, 15. августа 2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Драган Тулимировић



 

Подаци о испуњености критеријума на основу којих је донета Одлука о мрежи 

основних школа на територији општине Косјерић 

 

1. Oсновна школа „Мито Игумановић“ у Косјерићу је јединствена установа са матичном 

школом и више издвојених одељења. Школа има једно осморазредно и девет четвороразредних 

одељења. Школа са осам разреда налази се у Сечој Сечи, а са четири Мушићима, Дреновцима, 

Радановцима, Брајковићима, Тубићима, Зарићима, Скакавцима, Ражани и Парамуну. 

Скупштина општине Косјерић донела је одлуку о мрежи школа на територији општине 

имајући у виду следеће околности: 

 издвојено одељење СЕЧА РЕКА (8 разреда) удаљено је од матичне школе 6 км. Ове 

школске године броји 58 ученика. Од првог до четвртог разреда наставу похађају 33 

ученика, распоређена у 3 одељења. Сви ученици од првог до осмог разреда имају 

стручно заступљену наставу.Школска зграда је комплетно реновирана 

2000.године.0премљеност наставним средствима задовољава потребе наставе.  

 издвојено одељење БРАЈКОВИЋИ (4 разреда) има 13 ученика.С обзиром на 

континуирани број ученика у наредном периоду, а имајући у виду капацитете 

матичне школе постоји велика оправданост за даљи рад овог издвојеног одељења.  

 издвојено одељење РАЖАНА (4 разреда) има 11 ученика. Од матичне школе у 

Косјерићу удаљена је 9 км. Из Школске управе из Ужица 2009.године стигло је 

упутство према коме издвојено одељење не може да буде осморазредно уколико нема 

најмање 8 ученика који би се уписали у пети разред. Због тога је школа у Ражани 

постала четвороразредна. У наредних 5 година број ученика кретаће се између 9 и 11. 

Заједничком акцијом родитеља ученика  и осталих мештана  у априлу 2015. године, 

извршена је адаптација учионице за ученике млађих разреда, па је добијен простор 

примерен модерним условима за извођење наставе. 

 издвојено одељење ДРЕНОВЦИ (4 разреда) удаљено је од матичне школе 15 км.Ове 

школске године наставу похађају 4 ученика. Аутобуски саобраћај на овој релацији не 

функционише. 

 издвојено одељење СКАКАВЦИ (4 разреда) удаљено је 13 км од матичне школе. Ове 

године број ученика је 8.Наредне године број пада на 3 ученика. У школу долазе 

ученици из 3 села (Скакавци, Мионица и Росићи) и углавном сви пешаче више од 3 

км. Специфичност овог краја и ове школе јесте што је означена као еколошка зона 

општине Косјерић и највећа узданица сеоског туризма. То је делимично разлог што 

се за Скакавце не може рећи да је опустело село, јер поред мештана са можда 

највише младих људи, овде је често и пуно гостију из целе Србије. Школа је центар 

свих окупљања и дешавања, културних манифестација и једна од тачака 

планинарских стаза. 

 издвојено одељење ТУБИЋИ (4 разреда) има 17 ученика. Налази се на 5 км од 

Косјерића. Наредне године број ученика пада на 11. Већина деце су путници и поред 



аутобуског превоза поједини пешаче око 10 км путевима којима не саобраћају 

возила. 

 издвојено одељење МУШИЋИ (4 разреда) има 5 ученика. Школа је удаљена од 

града 12 км. Школска зграда је изграђена 2004.године и у њену изградњу је из 

општинског буџета уложено око 4.000.000,00 динара. 

 издвојено одељење ЗАРИЋИ (4 разреда) удаљено је 11 км од Косјерића и 5 км од 

Сече Реке. Одељење ове године има 4 ученика.  

 издвојено одељење ПАРАМУН (4 разреда) удаљено је 12 км од Косјерића. Ове 

школске године наставу похађа само 1 ученик. Поред школе пролази аутобус на 

кружној линији Косјерић-Варда, али се не уклапа за превоз ученика. Због 

 издвојено одељење РАДАНОВЦИ (4 разреда) удаљено је од Косјерића 12 

км.Тренутно имају 4 ученика. Најближа школа је матична школа у Косјерићу. 

  издвојено одељење у СУБЈЕЛУ  тренутно нема ученика који похађају наставу.  

Општина континуирано улаже финансијска средства у адаптације и опремање школског 

простора . У појединим одељењима велика подршка је стизала и од родитеља и Месне 

заједнице у циљу побољшања услова рада. 

2. Основна школа „Јордан Ђукановић“ у Варди налази се на 18 км удаљености од Косјерића, 

на 860 метара надморске висине. У свом саставу има 2 издвојена одељења у Годечеву и 

Маковишту. Обухват  деце је са велике територије па чак и са територије Бајина Башта и 

Ваљево. Локална самоуправа уназад неколико година обезбеђује превоз ученика тзв. „ђачким 

аутобусом“ који саобраћа на линији Косјерић-Маковиште-Годечево- Варда-Косјерић. Један од 

проблема рада школе је одржавање наставе у зимском периоду када је пре свега отежан превоз 

ученика од којих већина у вишим разредима путује. 

Наставу изводи 15 наставника у предметној настави и 5 у разредној настави. Стручна 

настава је заступљена из 11 предмета. У предметној настави три радника ради у две  школе, а 

четири  наставник ради у три школе. Матична школа је доживела многе измене почев од кровне 

конструкције па до адаптације учионица: спуштени плафони, неонско осветљење, 

пластифицирана столарија, замењен намештај,  уређен дигитални кабинет за информатику са 10 

рачунара, адаптирана библиотека, реновирана фискултурна сала, уређен простор са сценом за 

ваннаставне активности, реконструисан кров и фасада зграде старог интерната  у дворишту 

школе.  У значајној мери су набављена савремена наставна средства: лаптоп рачунари, два 

видеопројектора, телевизори, музички стубови, географке и историјске карте, музички 

инструменти, књиге за библиотеку. 

У матичној школи тренутно има 77 ученика у 7 одељења. У нижим разредима има 32 

ученика у 3  одељења: први р, други и четврти р. И трећи разред. А у вишим разредима број 

ученика је 45  у 4 одељења. У наредних 5 година број ученика кретаће се око 80. 

Издвојено одељење у Годечеву удаљено је од матичне школе 6 км и спада у неподељену 

школу пошто у школи има 7 ученика у 4 разреда. У наредних 5 година број ученика кретаће се 

око десет .  Наставу изводи професор разредне наставе која је рођена и живи у Годечеву. 

Школски објекат је доживео значајну адаптацију и представља простор у коме се одвија 



нормалан образовнио-васпитни процес. Једна учионица се користи за наставу, а друга у зимском 

периоду као фискултурна сала. У оквиру школске зграде адаптиран је санитарни чвор, замењена 

столарија и у току је уређење фасаде и дворишта школе.  Друга зграда се користи као ђачке 

кухиња и трпезарија. У школском дворишту налази се асфалтиран терен за мале 

спортове.Једини проблем везан за ово одељење је да већи број ученика пешачи до школе и по 

неколико километара. 

Издвојено одељење у Маковишту је 13 км удаљено од матичне школе. Наставу изводе 

професор  разредне наставе у неподељеном одељењу  са десет  ученика. У наредних 5 година 

очекује се да ће број ученика да се креће око десет. Деца пешаче из неколико засеока по 

неколико километара. Школски објекат иако је стар 37 године у добром је стању иако је 

монтажног типа. За рад се користе две учионице од којих се једна у зимском периоду користи 

као фискултурна сала. У оквиру зграде је ђачка кухиња са трпезаријом, санитарни чвор и 

наставничка канцеларија у којој је смештена школска библиотека. У оквиру школског дворишта 

налази се асфалтирано игралиште са кошем и головима за мали фудбал и рукомет. 

 Скупштина општине Косјерић је на седници одржаној дана 17. 02. 2016. године, донела 

Одлуку о мрежи школа која је послата министарству на сагласност, али министарство није дало 

сагласност на исту, што изненађује, јер је на састанку одржаном дана 10. 02. 2016. године 

добијена усмена сагласност од представника министарства и то помоћнице министра Жељке 

Радојичић Лукић, државног секретара Зорана Машића и стручног сараданик Снежане Павловић, 

т. ј. истих оних којих су свој став и усмено обећање оповргли. 

 Скупштина општине Косјерић и даље сматра да је постојећи предлог најоптималнији и да 

је у складу са позитивним законским прописима. 

За доношење неке друге одлуке не постоји ни политичка ни друга воља, јер би она 

изазвала незадовољство великог дела великог броја наших грађана.  

 

ОПШТИНСК А УПРАВА 

_________________________________ 



  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници 

одржаној 15. августа   2016. године, донела је  

 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КОСЈЕРИЋ ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 

 

I 

 

Разрешавају се  председник, заменик председника и чланови Управног 

одбора Туристичке организације Косјерић, и то:  
 

-  председник: 

Анђелка Спасојевић, , из Косјерића 

 

- заменик председника: 

Тања Цветковић, из Годечева, 

 

-  чланови: 

1.Драган Живковић, из Косјерића, 

2.Милутин Јовановић, из Мионице, 

3.Зоран Лапчевић, из Косјерића, 

6.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој организацији, из Косјерића, 

7.Миле Пантовић, испред Туристичке организације. 

 

                                                       II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

 

Број 022-7  /16 

У Косјерићу, 15. августа  2016. годин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                           Драган Тулимировић 
 

 

 

 

 

 

 

 



  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници 

одржаној 15. августа   2016. године, донела је  

 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КОСЈЕРИЋ ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 

 

I 

 

Именују  се  председник, заменик председника и чланови Управног одбора 

Туристичке организације Косјерић, и то:  
 

-  председник: Радмила Вукадиновић , из Косјерића, 

 

- заменик председника:Владимир Јешић, из Косјерића, 

 

 

-  чланови: 

 

1..Јасмина Марковић,из Косјерића, 

2.Владимир Ђокић, из Косјерића, 

3.Мира Митровић, из Косјерића, 

4.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој организацији, из Косјерића, 

5.Миле Пантовић, испред Туристичке организације. 

 

                                                       II 

 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

 

Број 022- 7 /16 

У Косјерићу, 15. августа  2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                           Драган Тулимировић 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине општине Косјерић, на 

седници одржаној 15. августа 2016..године, донела је  

 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 

 

I 

 

Разрешавају се председник и чланов Надзорног одбора Туристичке 

организације Косјерић, и то: 

 

-  председник: 

Милан Филиповић, из Косјерића, испред оснивача, 

 

 

- чланови: 

1) Драгиња Максимовић, из Косјерића, испред оснивача, 

2) Слађана Лечић, радник у Туристичкој организацији Косјерић. 

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

 

Број 022-10 /16 

У Косјерићу, 15. августа    2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                                   

 

 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                           Драган Тулимировић 
 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине општине Косјерић, на 

седници одржаној  15. августа 2016..године, донела је  

 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 

 

I 

 

Именују  се председник и чланови Надзорног одбора Туристичке 

организације Косјерић , и то: 
 

-  председник: Жаклина Перовић,  из Косјерића, 

 

-  чланови: 

 

 

1.Емилија Милић, из Косјерића, 

2.Слађана Лечић, радник Туристичке организације, из Косјерића. 
 

 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

 

 

Број 022- 10 /16 

У Косјерићу, 15. августа   2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                           Драган Тулимировић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 

Косјерић'', број 9/08) и члана 3.Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине 

Косјерић  на седници одржаној    15. августа   2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

I 

Именују се за члана Комисије за планове , Иван Ликић, инг. телекомуникација.   

 

II 

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

општине Косјерић''. 

 

Број 020 –5 /2016 

У Косјерићу,  15. августа    2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                  Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 

Косјерић'', број 9/08) и члана 3.Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине 

Косјерић  на седници одржаној   15. августа   2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

I 

Разрешава се члан Комисије за планове Славица Васовић, из Косјерића.  

 

II 

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

општине Косјерић''. 

 

Број 020 –5 /2016 

У Косјерићу, 15. августа   2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                  Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
На основу члана 35. став 7. 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, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 15. 
августа 2016. године, донела је   
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „БРДО ГРАД 1“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за подручје „Брдо Град 1“ у 
општини Косјерић, у даљем тексту: План детаљне регулације.  

 
Граница плана почиње на северу од тромеђе кат.пар.бр.1391/1(пут), 1095/4 и 1094 

К.О. Цикоте и наставља у десном смеру ка истоку пратећи ободе кат.пар.бр. 1094, 1083/5, 
1083/4, 1083/6, 1083/3, 1083/1, пресеца пут, па наставља северним ободом кат.пар.бр. 
1056/1, пресеца кат.пар.бр. 1126/2 (пут) и наставља ободима кат.пар.бр. 1053/1, 1054/1, 
затим прати планирану регулацију пута у дужини од 55 метара, онда наставља ободима 
кат.пар.бр. 1126/2 (пут), 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, до тромеђе кат.пар.бр. 1133, 1134 и 
1135/1, од које иде право на северни обод кат.пар.бр. 1136/1, 1014/1, 1014/2, 1139, 1140, 
долази до регулације пута кат.пар.бр. 4285/1, прати је у дужини од 36 метара, ломи се и 
наставља ободима кат.пар.бр. 872/1, 873, 4285/1, 1204/1, онда 5 метара прати планирану 
регулацију гробља, ломи се и наставља јужним ободом кат.пар.бр. 1202 (пут), до планиране 
регулације саобраћајнице, коју затим прати у дужини од 90 метара, онда иде 40 метара 
јужним ободом кат.пар.бр. 1202 (пут), затим наставља планираном регулацијом 
саобраћајнице коју прати у дужини од 425 метара, онда 7 метара наставља јужним ободом 
кат.пар.бр. 1202 (пут), затим 83 метра прати планирану регулацију саобраћајнице, обухвата 
раскрсницу, ломи се и наставља пратећи кат.пар.бр. 1088, 1089, 1090, 1091, 1093/2, 1092, 
пресеца пут 1391/1 (пут) и наставља ободима кат.пар.бр. 1098/5, 1103/2, 1103/5, пресеца пут 
кат.пар.бр. 1423, даље прати ободе кат.пар.бр. 1103/3, 1104, 1105, 1100, 1099, 1098/1, онда 
20 метара прати западну међу кар.пар.бр. 1391/2 (пут), ломи се и долази до почетне тромеђе 
где се граница затвара.  

Површина обухвата плана износи 47,2 ha. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедила је општина Косјерић,  а 
обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
I. ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. Правни и плански основ за израду концепта плана   
2. Опис границе плана детаљне регулације  
3. Оцена расположивих подлога за израду плана   
4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора   
5. Извод из планске документације вишег реда  
6. Анализа и оцена постојећег стања  
7. Циљ израде плана  



  
II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. Начин коришћења земљишта  
2. Правила уређења и грађења  
 
III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
  
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 
ГРАФИЧКИ ДЕО  
1. Катастарско-топографски План са границом плана   
2. Постојећа намена површина   
3. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом   
4. Планирана намена површина   
5. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима   
6. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама   

7. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре  

 
 
 

Члан 3.  
 

Саставни део ове одлуке је Решење органа надлежног за заштиту животне средине у 
општини Косјерић број 501-5/2016 од 16.05.2016. године, којим је дата сагласност на 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Брдо Град 1“ у Косјерићу 
на животну средину. 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације израђен је у три (3) примерка у штампаном (аналогном) 
облику и четири (4) примерка у дигиталном облику.  
 

Члан 5. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-11/2016 oд 15. августа 2016.. године 

 
                                                         
 
 
 

П р е д с е д н и к                                                                                                                                                                  
                                  Скупштине општине Косјерић 
                                                                                          Драган Тулимировић     

                                                             ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 35 став 7 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 урбанистички план доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
 
Одлуку о изради плана детаљне регулације „Брдо Град“ донела је Скупштина општине 
Косјерић  на седници одржаној 02.02.2011. године („Службени лист општине Косјерић“ број 
1/11).   
Одлука о изменама и допунама одлуке о изради плана детаљне регулације „Брдо Град“ 
донета је на седници одржаној 27.12.2012. године („Службени лист општине Косјерић“ број 
10/12). 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедила је општина Косјерић, која је у 
поступку јавне набавке за обрађивача Плана одабрала „Инфоплан“  д.о.о. из Аранђеловца. 
Руководилац радног тима - Одговорни урбаниста је Јадранка Каралић, дипл.инж.арх. са 
лиценцом број 200 1368 13. 
 
Нацрт плана детаљне регулације „Брдо Град 1“ био је предмет стручне контроле 18. 02.2016. 
године, када је, од стране Комисије за планове, позитивно оцењен и упућен на јавни увид. 
 
Јавни увид у план детаљне регулације „Брдо Град 1“  обављен је у складу са законом од       
7. марта до 5. априла 2016. године. У току трајања јавног увида није било примедби на 
планска решења. Након обављеног јавног увида Комисија за планове је на седници одржаној 
11. априла 2016. године сачинила извештај о обављеном јавном увиду са закључком да се 
План може упутити Скупштини општине Косјерић на доношење. 
 
Органа надлежан за заштиту животне средине у општини Косјерић, након спроведене 
процедуре у складу са законом, донео је Решење број 501-5/2016 од 16.05.2016. године, 
којим је дата сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације „Брдо Град 1“ у Косјерићу на животну средину. 
 
Имајући у виду да је процедура израде Плана детаљне регулације спроведена у свему у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 
– исправка,  64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014 
и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. Гласник РС“ број 64/15), Служба за урбанизам предлаже 
Скупштини општине Косјерић, да донесе одлуку о  доношењу предметног плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
Референт за урбанизам                         Руководилац Одељења 
    Милуника Марић                          Милинко Крстић 

 
Начелник Општине Косјерић 

Душко Ђорђевић 
 
 
 



 
 
На основу члана 35. став 7. 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, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 15. 
августа 2016. године, донела је   
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „ЛУЧИЋА ОГРАДА“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за подручје „Лучића ограда“ у 
општини Косјерић, у даљем тексту: План детаљне регулације.  

Граница плана детаљне регулације почиње од тромеђе кат.пар.бр. 175/1, 175/3 и 210/1 
у К.О. Мрчићи, наставља десним смером по спољашњим ободима кат.пар.бр. 210/1,211/42, 
211/29, 211/21, 211/92, 211/5, пресеца планирани пут па његовом регулацијом наставља ка 
западу у дужини од око 335 метара, затим продужава границом кат.пар. бр. 211/85, 211/67, 
311/79, 311/78, 211/77, 175/9, 175/43, 175/55, 175/40, потом стиже до планираног пута који 
прати ка западу у удужини од око 5 метара, а онда иде право на запад кроз парцелу 175/1 у 
дужини од 62 метра до Граничне тачке број 1 (Y = 7416346.57, X = 4884353.87), а потом иде 
право на север у дужини од око 60 метара, одакле прати планирану регулацију пута ка 
северу у дужини од око 30 метера. Затим продужава границом кат.пар. бр. 213/5, 213/6, 213/1, 
175/11, 175/54, 175/11, обухвата планирани пут и продужава границом кат.пар. бр. 175/ 56, 
2131, 213/2, 175/25, 212/5, 175/3, и стиже до тромеђе кат.пар.бр. 175/1, 175/3 и 210/1 одакле 
је опис и почео. 

Површина планског обухвата износи 16,9 ха. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедила је општина Косјерић,  а 
обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
 

  Текстуални део 
 

I. Oпшти део - Полазне основе плана детаљне регулације  
 

1. Правни и плански основ за израду концепта плана  
2. Опис границе плана детаљне регулације 
3. Оцена расположивих подлога за израду плана  
4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора 5. 
Извод из планске документације вишег реда  
6. Анализа и оцена постојећег стања   
7. Циљ израде плана   
 

II. Плански део плана детаљне регулације  
 

1. Начин коришћења земљишта  
2. Правила уређења и грађења  
3. Остали услови изградње и уређења простора  



 
III.  Упоредни биланси намене површина  

 
IV. Смернице за спровођење плана  

 
V.  Прелазне и завршне одредбе  

 

Графички прилози  
 
1. Катастарско топографски план  

2. Постојећа намена површина са границом грађевинског подручја   
3. План  саобраћаја  

4. Планирана намена површина са границом грађевинског подручја  

5. План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима  

6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине  

7. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 

8. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре  
 

Члан 3.  
 

Саставни део ове одлуке је Решење органа надлежног за заштиту животне средине у 
општини Косјерић број 501-4/2016 од 16.05.2016. године, којим је дата сагласност на 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Лучића ограда“ у 
Косјерићу на животну средину. 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације израђен је у три (3) примерка у штампаном (аналогном) 
облику и четири (4) примерка у дигиталном облику.  
 

Члан 5. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-10/2016 oд 15. августа 2016. године 

 
                                                         
 
 
 

П р е д с е д н и к                                                                                                                                                                  
                                  Скупштине општине Косјерић 
                                                                                          Драган Тулимировић     

                                                             ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 35 став 7 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 урбанистички план доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
 
Одлуку о изради плана детаљне регулације „Лучића ограда“ донела је Скупштина општине 
Косјерић  на седници одржаној 02.02.2011. године („Службени лист општине Косјерић“ број 
1/11).   
 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедила је општина Косјерић, која је у 
поступку јавне набавке за обрађивача Плана одабрала „Инфоплан“  д.о.о. из Аранђеловца. 
Руководилац радног тима - Одговорни урбаниста је Јадранка Каралић, дипл.инж.арх. са 
лиценцом број 200 1368 13. 
 
Нацрт плана детаљне регулације „Лучића ограда“ био је предмет стручне контроле 6.02.2014. 
године, када је, од стране Комисије за планове, уз навођење примедби, враћен на дораду.  
 
Поновна стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације „Лучића ограда“ од стране 
комисије за планове обављена је 18.02.2016. године, када је констатовано да је Обрађивач 
плана  прихватио све примедбе комисије и да је по истим поступљено, тако да се план може 
упутити на јавни. 
 
Јавни увид у план детаљне регулације „Лучића ограда“  обављен је у складу са законом од   
7. марта до 5. априла 2016. године. Након обављеног јавног увида Комисија за планове је на 
седници одржаној 11. априла 2016. године разматрала достављене примедбе и сачинила 
извештај о обављеном јавном увиду са закључком да се План детаљне регулације за 
подручје „Лучића ограда“ може упутити Скупштини општине Косјерић на доношење. 
 
Органа надлежан за заштиту животне средине у општини Косјерић, након спроведене 
процедуре у складу са законом, донео је Решење број 501-4/2016 од 16.05.2016. године, 
којим је дата сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације „Лучића ограда“ у Косјерићу на животну средину. 
 
Имајући у виду да је процедура израде Плана детаљне регулације спроведена у свему у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 
– исправка,  64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014 
и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. Гласник РС“ број 64/15), Служба за урбанизам предлаже 
Скупштини општине Косјерић, да донесе одлуку о  доношењу предметног плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
Референт за урбанизам                         Руководилац Одељења 
    Милуника Марић                          Милинко Крстић 

 
Начелник Општине Косјерић 

Душко Ђорђевић 
 
 
 



                     

                На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(«Сл.гласник РС»бр.72/09), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа  («Сл.гласник РС»,бр 80/10) и члана 

36. став 1. тачка 6. Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», бр.9/08), 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној  дана 15. августа 2016.године донела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

Члан 1. 

           Овом одлуком утврђује се број, структура и просторни распоред предшколских 

установа у општини Косјерић које ће остваривати план и програм предшколског васпитања и 

образовања и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста у складу са 

Законом о основaма система образовања и васпитања. 

 

Члан 2. 

          Мрежу установа за децу предшколског узраста у општини Косјерић чине: 

                 -  Предшколска установа «Олга Грбић» у Косјерићу, улица Радише Петронијевића 

бр.4, матични број установе 07110138 - објекат за целодневни боравак деце предшколског 

узраста и припрему деце у години пред полазак у школу четири сата дневно; 

                 -  поред послова васпитно-образовног рада који се обављају у седишту установе, 

Предшколска установа ће организовати програм припреме за полазак у основну школу 

(припремни предшколски програм) у години пред полазак у школу у трајању од четири сата 

дневно најмање девет месеци у просторијама подручних одељења и то:  

1. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић, издвојено одељење у Сечој Реци и 

2. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, матична школа. 

 

Члан 3. 

          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских 

установа 60-3/11-02, објављена у „Службеном листу општине Косјерић“ бр.9/11. 

 

Члан 4. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Косјерић». 

 

 

 

Број: 60- 2 /2016 

У Косјерићу,  15. августа  2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                 Драган Тулимировић      

     

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о мрежи предшколских установа на територији 

општине Косјерић, садржан је у одредбама члана 29. став 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних 

школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/2010), којима је прописано да акт о мрежи 

предшколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума 

које утврди Влада, као и у одредбама члана 36. став. 1. тачка 6. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) којима је прописано да Скупштина општине 

доноси прописе и друге опште акте. 

 Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 169. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања којим је прописано да ће јединице локалне 

самоуправе у року од годину дана од дана утврђивања критеријума за доношење акта о мрежи 

предшколских установа утврдити мрежу предшколских установа на свом подручју. Влада 

Републике Србије је донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 

80/2010), која је ступила на снагу дана 11.11.2010. године. 

 Усклађивање са Законом је извршено и у погледу трајања припремног предшколског 

програма који уместо шест траје девет месеци (члан 93. Закона о основама система 

образовања и васпитања). 

 Број и просторни распоред предшколских установа планиран је Одлуком о мрежи 

предшколских установа на територији општине Косјерић, у складу са одредбама члана 2. став 

3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи 

основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/2010), на основу следећих критеријума: 

једнако право и доступност васпитања и образовања свој деци, без дискриминације и 

сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној предшколској установи у којој је 

осигурано пуно поштовање права детета на васпитање и образовање; потпуни обухват деце 

одговарајућег узраста  за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у 

школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет месеци; рационалност 

мреже (потребе за обављањем делатности предшколског васпитања и образовања 

задовољавају се на најоптималнији начин); најмање једна предшколска установа у свакој 

јединици локалне самоуправе; организациони (целисходно формирање васпитних група и 

спровођење прописаног начина оснивања предшколске установе); исказане потребе за 

полудневним боравком деце, у различитом трајању: од четири сата дневно – припремни 

предшколски програм; у полудневном трајању – до шест сати дневно; исказане потребе за 

посебним и специјализованим програмима и другим облицима рада и услуга које остварује 

предшколска установа; демографски; географски; економски; културни; еколошки; 

ефикасност и ефективност (постизање васпитно-образовних циљева, уз оптимално 

коришћење расположивих ресурса). 

          Имајући у виду напред наведено предлаже се Скупштини општине Косјерић да одлуку 

о мрежи предшколских установа на територији општине Косјерић усвоји у тексту како је дато 

у материјалу.             

 

                                                         

                                                       Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове                         
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На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине 
(«Службени гласник РС», број 135/04 и 36/09),  члана 5. Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Косјерић («Службени 
лист општине Косјерић», број 23/09), Сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-01794/2016-09 од 
12.07.2016. године и члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист 
општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 15. августа 2016 године, донела је  

 
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
  
  Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Косјерић за 2016. годину (у даљем тексту: 
Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2016. године планирају у области заштите и 
унапређења животне средине. 
 

За реализацију овог Програма планирају се реални приходи из буџета 
Општине  Косјерић за 2016. годину у укупном износу од .............................. 
динaра. 

 
Преглед планираних прихода Фонда: 
 

 
1. 

 
Реални приходи Фонда  
 

 

  
1.1. 

 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 
 

 
13.000.000,00 

  
1.2. 

 
Накнада за емисију СО2 и NO2 

 

 
500.000,00 

2. Укупно планирани приходи Фонда 13.500.000,00 

 
Средства из става 2. користиће се за: 
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном износу од  

12.450.000,00 динара, 
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном износу од 

1.000.000,00 динара и 
III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном износу од 

50.000,00 динара. 
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I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 
 

  
Р.б

. 

 
Назив  инвестиционог програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Захтеви за плаћање и трансфере према 
регионалној депонији ЈКП „Дубоко“ 

2.000.000,00 

2 Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“ 4.300.000,00 

3 Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП 
„Дубоко“   

 
                 3.300.000,00  

4 Унапређење система одржавања зелених 
површина и изградња нових   

 
2.750.000,00 

5 Пролећна и јесења акција чишћења и уређења 
града 

100.000,00 

 УКУПНО 12.450.000,00 

 
1. Захтеви за плаћање и трансфере према регионалној депонији  

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ основано је ради 
трајног решавања проблема одлагања чврстог комуналног отпада на територији која 
обухвата 9 локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа. 

Општина Косјерић годишње издваја значајна средства за отплату кредита и 
за инвестиције. У 2015. години на име захтева за плаћање и трансфера ЈКП 
„Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“, општини Косјерић је 
испоставило рачуна у износу од 4.303.912,60 динара. Средства за измирење ових 
обавеза обезбеђују се из буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Косјерић и из буџета општине Косјерић. 
  2. Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“  

КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комуналног отпада из Косјерића у 
ЈКП „Дубоко“. Општина финансира трошкове транспорта комуналног отпада по цени 
од 1.665,00 динара са ПДВ-ом или 1.998,00 динара са ПДВ-ом за тону отпада. У 
2015. години транспортовано је просечно месечно 178,28 тона. На бази тог просека у 
2016. години, по истој цени транспорта, потребно је за транспорт отпада планирати 
око 4.300.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом). 

3. Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП „Дубоко“ 
 Општина Косјерић плаћа накнаду ЈКП „Дубоко“ за одлагање отпада у износу 

од 1.372,80 динара без ПДВ-а или 1.510,08 динара са ПДВ-ом, за тону депонованог 
отпада. Општина Косјерић је у „Дубоко“ испоручла 2.139,36 тона комуналног отпада  
у 2015. години. Месечни просек је 178,28 тона отпада. На бази исте количине отпада 
у 2016. години, по истој цени накнаде за одлагање, потребно је за накнаду за 
одлагање отпада планирати око 3.300.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом). 

4. Унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових   
Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних површина, планира се 

обнављање постојећих и формирање нових дрвореда и травнатих и цветних 
површина. У 2015. години је реализовнао радова у вредности од 4.609.217,10 
динара. Средства за унапређење система одржавања зелених површина и изградња 
нових обезбеђују се из буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Косјерић и из буџета општине Косјерић. 

 
5. Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града  

У току пролећне и јесење акције чишћења и уређења града, претходних 
година,  вршено је одвожење отпада из домаћинстава, који не спада у кућно смеће, 
са подручја са кога се иначе организовано одвози кућно смеће. Услуге су пружане и 
предузећима и установама која не поседују сопствену механизацију за одвожење 
отпада.  



 3 

Акцију треба проширити просторно, у смислу да треба очистити и уредити 
јавне површине, које иначе нису обухваћене планом редовног одржавања које врши 
КЈП «Елан», али, у 2016. години отпад одвозити само од буџетских корисника, а од 
предузећа и других правних лица наплатити одвоз отпада сагласно одредбама 
Одлуке о одржавању комуналне хигијене на територији општине Косјерић.   

 
II  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

 

 
Р.б. 

  
Назив научно-истраживачког програма или 
пројекта 

 
укупна вредност 

1 Мониторинг ваздуха 1.000.000,00 

 УКУПНО 1.000.000,00   

 
1. Мониторинг ваздуха 
Општина има законску обавезу да прати квалитет ваздуха на својој 

територији. Ради увида у квалитет ваздуха и ради идентификације загађујућих 
материја врше се мерења имисије таложних материја са тешким металима и 
суспендованих честица и тешких метала у њима, посебно у близини емитера. 

 
III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 
Р.б. 

  
Назив програма или пројекта еколошке 
едукације 

 
укупна вредност 

1 Суфинансирање еколошких програма, пројеката и 
акција невладиних организација и других 
удружења грађана која се баве заштитом животне 
средине на локалном нивоу 

 
 

50.000,00 

 УКУПНО 50.000,00 

   
 И поред тога што заштита животне средине подразумева велики број 
активности и мера у свим областима друштвеног живота, још увек се занемарује 
потреба за подизањем нивоа знања лица са значајном улогом у процесу планирања 
и доношења одлука у вези активности које имају значајан утицај на животну средину, 
што има за последицу доношење лоших планова и погрешних одлука. 
 Један од најефикаснијих и најjефтинијих  алата за спречавање настанка 
проблема у животној средини и њихово решавање је стална едукација свих узрасних 
група. Сматра се да један динар уложен у едукацију грађана штеди 10 динара које је 
потребно уложити у отклањање последица.  
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације 
заштите животне средине Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 
ће самостално или у сарадњи са другим субјектима: јавним комуналним 
предузећима и установама, Туристичком организацијом, Удружењем учитеља, 
Планинарско-еколошким друштвом «Субјел»,и др., организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из 
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и 
догађаја као што су: Дан планете Земље, Светски дан заштите животне средине, 
сајам екологије, сајам туризма, сајам здраве хране, организовање едукативних 
еколошких програма за децу школског и предшколског узраста кроз еколошке школе 
и кампове, као и других датума и догађаја.  
  На сајту општине, као и  у средствима информисања (локалне радио станице 
и локална телевизија) заинтересована јавност биће обавештавана и о поднетим 
захтевима и о донетим одлукама у поступцима процене утицаја и стратешке 
процене, у складу са законима из тих области. 
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Члан 3. 

 
 Средства одобрена за реализацију Програма распоредиће се на основу 
решења председника општине Косјерић, а у складу са одлуком Општинског већа 
општине Косјерић.  
 

Члан 4.  
 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, 
инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине  Косјерић. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Одељење за привреду и 
финансије и Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај Програм објавити у «Службеном листу општине Косјерић». 
  
 
Број: 501-11/2016 
у Косјерићу, 15. августа 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                         Драган Тулимировић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Правни основ за доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Косјерић у 2016. години садржан је у члану 68. 
став 1. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», број 135/04 и 
36/09),  члану 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 23/09) и члану 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 9/08). 
 Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић у 2016. години утврђују се планирани приходи и намена 
коришћења средстава за активности које се током 2016. године планирају у области 
заштите и унапређења животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине  
Косјерић за 2016. годину у укупном износу од 13.500.000,00 динара. 

Средства из буџета користиће се за: 
1. Инвестиционе програме или пројекте, 
2. Научно-истраживачке програме и пројекте и 

 3. Програме и пројекте еколошке едукације. 
 Средства одобрена за реализацију Програма распоредиће се на основу 
решења председника општине Косјерић, а у складу са одлуком Општинског већа 
општине Косјерић.  
 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, 
изградњу и инспекцијске послове. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Одељење за урбанизам, 
инвестиције, изградњу и инспекцијске послове и Одељење за привреду и финансије 
Општинске управе општине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину. 

Општинско веће општине Косјерић дало је сагласност на предлог Програма 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Косјерић у 2016. години закључком број: 06-20/2016 године од 06.06.2016. године.   

По добијеној сагласности Општинског већа, Одељење за урбанизам, 
инвестиције, изградњу и инспекцијске послове упутило је предлог Програма 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине на сагласност. 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дало сагласност 
број:401-00-01794/2016-09 од 12.07.2016. године на предлог Програма уз напомену 
да активност дефинисана као „Накнада за Техничку комисију за оцену студије и 
стратешке процене утицаја на животну средину и стручну контролу и надзор у 
области животне средине“ - није активност заштите животне средине у смислу 
законске надлежности овог министарства те је као такву треба изоставити из 
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић у 2016. години.  

На предлог Одељења за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске 
послове Општинско веће општине Косјерић донело је Измене и допуне предлога 
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић у 2016. години, број: 501- 11/2016 од 12.08.2016. године, којим се 
члан 1. Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Косјерић за 2015. годину, на који је сагласност дало 
Општинско веће општине Косјерић закључком број:06-20/2016 од 06.06.2016. године, 
а на основу Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
број:401-00-01794/2016-09 од 12.07.2016. године, мења тако да се Научно-
истраживачким програмима и пројектима, активност под редним бројем 2. Накнада 
за Техничку комисију за оцену студије и стратешке процене утицаја на животну 
средину и стручну контролу и надзор у области животне средине брише и средства 
опредељена за исту у износу од 100.000,00 динара, расподељују се на позицију под 
редним бројем 4. Унапређење система одржавања зелених површина и изградња 
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истих. Укупна вредност планираних средстава на позицији 4. износи 2.750.000,00 
динара и истим ће се финансирати радови на одржавању постојећих зелених јавних 
површина, одржавању постојећих и формирању нових дрвореда и травнатих и 
цветних површина. 

Имајући у виду све напред наведено предлаже се Скупштини општине 
Косјерић да Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић у 2016. години усвоји што пре и у целости. 

 
 
      Обрадила: 
Сам.стр.сарадник, 
Јелица Тодоровић 
  
                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ 
                                                      ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, 

ИЗГРАДЊУ  И  ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 
                                                                                              Милинко Крстић 

 
        
 
  



 

                  На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( «Службени 

гласник РС»,број 9/2002), члана 47. Закона о буџетском систему («Службени 

гласник РС, број 9/2002) и члана 36. Статута општине Косјерић («Општински лист 

општине Косјерић », број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 

15. августа 2016.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2016. годину («Службени лист 

општине Косјерић», број 5/16), врше се измене и допуне и то: 

 

                ПРИХОДИ                

- На позицији 733152 други текући трансвери од  Републике у корист 

општине  износ од 88.692.381,00 динара замењује се износом од 

107.090.381,00 динара, 

Укупни приходи  у износу од  340.926.000,00  динара замењују се износом 

од  359.324.000,00  динара. 

 

    РАСХОДИ 

- На позицији 33. плате, додатци и накнаде запосленим код општинске 

управе општине Косјерић износ од 29.615.000,00 динара замењује се 

износом од 28.615.000,00 динара. 

- На позицији 34. социјални доприноси на терет послодавца код општинске 

управе  општине Косјерић износ од  5.302.000,00 динара замењује се 

износом од 5.102.000,00 динара. 

- Иза  позиције 16. отвара се нова позиција 16/1 награде запосленим и 

остали посебни расходи код председника општине и општинског већа са 

износом од 16.000,00 динара, 

- На позицији 47. новчане казне и пенали по решењима судова износ од 

1.500.000,00 динара замењује се износом од 2.500.000,00 динара, 

- На позицији 48. накнада штете од повреда или настале од елементарних 

непогода износ од 6.780.000,00 динара замењује се износом од 

20.000.000,00 динара, 

- На позицији 52. машине и опрема код општинске управе Косјерић  износ 

од 830.000,00 динара замењује се износом од 2.200.000,00 динара, 

- На позицији 78. новчане казне и пенали по решењима судова код Месних 

заједница износ од 400.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 

динара, 

- На позицији 108. текуће поправке и одржавање код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 500.000,00 

динара замењује се износом од 800.000,00 динара. 

- На позицији 118. плате, додатци и накнаде запосленим код Туристичке 

организације општине Косјерић износ од 1.736.000,00 динара замењује се 

износом од 2.736.000,00 динара. 



- На позицији 119. социјални доприноси на терет послодавца код 

Туристичке организације општине Косјерић износ од 311.000,00 динара 

замењује се износом од 511.000,00 динара. 

- На позицији 123. услуге по уговору код Туристичке организације општине 

Косјерић износ од 218.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 

динара. 

- На позицији 183. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 

23.800.000,00 динара замењује се износом од 25.910.000,00 динара. и то 

код: Основне школе Косјерић код текућих поправки и одржавања износ од 

865.000,00 динара замењује се износом од 965.000,00 динара; код зграда и 

грађевинских објеката износ од 120.000,00 динара замењује се износом од 

1.520.000,00 динара;  Основне школе Варда: код услуга по уговори износ 

од 515.000,00 замењује се износом од 765.000,00 динара; код текућих 

поправки и одржавања износ од 259.100,00  замењује се износом од 

609.100,00 динара и код пореза обавезних такси и казни износ од 4.900,00 

динара замењује се износом од 14.900,00 динара. 

- У оквиру позиције 184. текући трансфери осталим нивоима власти код 

Техничке школе Косјерић врше се измене и то: награде , бонуси и остали 

посебни расходи износ од 220.000,00 динара замењује се износом од 

227.000,00 динара и трошкови путовања износ од 235.000,00 динара 

замењују се износом од 228.000,00 динара. 

 

 

                Укупни расходи у износу од 340.926.000,00 динара, замењују се износом 

од 359.324.000,00 динара.  

                                                     Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

општине Косјерић, а примењиваће се од 01. јануара 2016.године. 

 

   Број : 400-62/16-01 

   У Косјерићу, 15. августа 2016.године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                         Драган Тулимировић 

                                                         

 

   

                                                                             

                                             
 



На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 

42/91), члана 9. Одлуке о организовању – трансформисању Дома културе Косјерић у 

Народну библиотеку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и 

члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана  15.августа 2016. године, 

донела је                             

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН 

МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 

 

I 

 

 

Разрешава се Милка Јоксимовић, члан Управног одбора Народне библиотеке 

''Сретен Марић'', Косјерић.  

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Косјерић''. 

 

Број 022- 8 / 2016 

У Косјерићу,  15. августа  2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                           Драган Тулимировић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 

42/91), члана 9. Одлуке о организовању – трансформисању Дома културе Косјерић у 

Народну библиотеку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и 

члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана  15. августа   2016. године, 

донела је                             

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''СРЕТЕН МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 

 

I 

 

 

Именује  се Ивана Муњић, за члана Управног одбора Народне библиотеке 

''Сретен Марић'', Косјерић.  

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Косјерић''. 

 

Број 022- 8 / 2016 

У Косјерићу, 15. августа  2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                           Драган Тулимировић 
 

 

 



  

 На основу члана 1. 2. и 7. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 34/2001, 62/2006-др.закона, 63/2006-испр. 

Др.закона, 116/2008-др.закона, 92/2011, 99/2011-др.закона, 10/2013, 55/2013 и 

99/2014), члана 37. Закона о радним односима у државним органима („Службени 

гласник РС“, број 83/2005-испр.др. закона, 23/2013-одлука УС), члана 5. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Службени гласник РС“, пречишћени текст 

12/2012),као и члана 36. Статута општине Косјерић (Службени лист општине 

Косјерић број 9/08), на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана 

дана  15.августа 2016. године донета је следећа : 

 

                 И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  О  Д  Л  У  К  Е 
Коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, 

постављених и именованих лица у Скупштини општине, 

запослених у Општинској управи и накнадама и другим 

примањима одборника 

Члан 1. 
   У Одлуци п Коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, постављених 

и именованих лица у Скупштини општине, запослених у Општинској управи и 

накнадама и другим примањима одборника члан 12. меоа се и гласи: 
  Одборницима Скупштине општине и члановима Општинског већа за учешће у 

раду на седницама Скупштине општине и Општинског већа (осим телефонске 

седнице), припада накнада за вршење функције у износу од 3.500,00 динара, по 

седници као и право на рошкове превоза у висини цене превозне карте. 

   Председнику и члановима сталних радних тела Скупштине општине припада 

право на накнаду за вршење функције у износу од 1.000,00 динара по седници, као 

и право трошкова превоза у висини цене превозне карте.  

Комисији за планове (посебно се обрачунава сходно Закону о планирању и 

изградњи) и Комисији за избор директора јавних предузећа ( 2.000,00 по седници). 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука о Коефицијентима за обрачун и исплату плата 

изабраних, постављених и именованих лица у Скупштини општине, запослених у 

Општинској управи и накнадама и другим примањима одборника, остаје на снази. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Косјерић“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,            

Број  121-6/2016                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                     Драган Тулимирпвић 



 

О б р а з л п ж е о е 

 

Правни пснпв за дпнпшеое Одлуке је садржан у Закону о платама у државним 

органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001, 62/2006-

др.закона, 63/2006-испр. Др.закона, 116/2008-др.закона, 92/2011, 99/2011-др.закона, 

10/2013, 55/2013 и 99/2014), Закону о радним односима у државним органима 

(„Службени гласник РС“, број 83/2005-испр.др. закона, 23/2013-одлука УС), као и 

Уредбио коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, пречишћени 

текст 12/2012). 

Разлпг за дпнпшеое пвакве Одлуке је у тпме штп су дневнице  Одбпрницима Скупштине  

ппштине и чланпвима Општинскпг већа  пдређене наведенпм пдлукпм из 2009. гпдине и  

исте се нису меоале, а Служба за финансије се изјаснила да су средства за реализацију  

Одлуке планирана у Буџету ппштине. 

На основу изнетог Општинска управа предлаже да Скупштина ппштине Кпсјерић , 

усвпји предлпжену Одлуку п Коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних,  

постављених и именованих лица у Скупштини општине, запослених у Општинској  

управи и накнадама и другим примањима одборника 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

 

 


