
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
На основу члана 15 став 1. тачка 2.Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
129/07), Изборна комисија општине Косјерић за 
спровођење локалних  избора за одборнике 
Скупштине општине Косјерић, на седници одржаној 
30. априла 2009. године, донела је 
 

 РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ  МЕСТА У ОПШТИНИ 

КОСЈЕРИЋ 

 
I. Одређују се бирачка места у општини 

Косјерић, и то: 
 

1. Бирачко место број 1. ''Варда''- Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи Месне 
заједнице Варда. 
Седиште бирачког места је  у згради Основне 

школе у Варди. 

 

2.   Бирачко место број 2. ''Годечево''- 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи Месне 
заједнице Годечево. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Годечеву. 

 

3.   Бирачко место број 3. ''Бјелоперица'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Бјелоперица. 
Седиште бирачког места је у згради Дома у 

Тубићима. 

 

4. Бирачко место број 4.  ''Брајковићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи Месне 
заједнице Брајковићи. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Брајковићима. 

 

5. Бирачко место број 5. ''Галовићи'' – 

Косјерић.    

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Галовићи. 
Седиште бирачког места је у кући Јешић 

Светлане, из Галовића. 

 

6. Бирачко место број 6. ''Дубница'' – 

Косјерић. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Дубнице. 
Седиште бирачког места је у кући Цветковић 

Драгомира, из Дубнице. 

 

7. Бирачко место број 7. ''Годљево и 

Парамун'' – Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Годљево и Парамун. 
Седиште бирачког места је у згради Дома у 

Годљеву. 

 

8. Бирачко место број 8.''Дреновци'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Дреновци. 
Седиште бирачког места је у згради дома у 

Дреновцима. 

 

9. Бирачко место број 9. ''Мионица'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Мионица. 
Седиште бирачког места је у кући Дивнић 

Здравка у Мионици. 

 

10. Бирачко место број 10. ''Скакавци'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Скакаваца. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Скакавцима. 

 

11. Бирачко место број 11. ''Радановци и 

Забава'' – Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Радановаца и Забаве. 
Седиште бирачког места је у згради Месне 

заједнице у Радановцима. 

 

12. Бирачко место број 12. ''Росићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Росића. 
Седиште бирачког места је у згради Дома на 

Брезику. 

 

13. Бирачко место број 13. ''Зарићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Зарићи. 
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Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Зарићима. 

 

14. Бирачко место број 14. ''Цикоте и Доња 

Полошница'' – Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Цикота и Доње Полошнице. 
Седиште бирачког  места је у згради Дома у 

Сечој Реци. 

 

15. Бирачко место број 15. ''Сеча Река'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи насеља 
Сеча Река и засеока: 
Бишићи, Ерчићи, Лучићи и Живковићи. 
Седиште бирачког места је у просторијама 

Месне заједнице Сеча Река. 

 

16. Бирачко место број 16. ''Субјел'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Субјела. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Субјелу. 

 

17. Бирачко место број 17. ''Шеврљуге'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Шеврљуге. 
Седиште бирачког места је у кући Ликић 

Милојка у Шеврљугама. 

 

18. Бирачко место број 18. ''Мушићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Мушићи. 
Седиште бирачког места је у згради Дома  у 

Мушићима. 

 

19. Бирачко место број 19. ''Тубићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Тубићи. 
Седиште гласачког места је у згради Основне 

школе у Тубићима. 

 

20. Бирачко место број 20. ''Мрчићи'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Мрчића, Стојића и насеља Ражана. 
Седиште бирачког места је у згради Месне 

заједнице Ражани. 

 

 

21. Бирачко место број 21. ''Маковиште I'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи засеока 
Ренове, Доњи Дројићи,Поповине и Делићи. 
Седиште бирачког места је у просторијама 

Месне заједнице у Маковишту. 

 

22. Бирачко место број 22. ''Маковиште II'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи засеока 
Шепци, Горњи Дројићи, Вукаиловићи и Црвени 
Брег. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Маковишту. 

 

23. Бирачко место број 23. ''село Косјерић I'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи села 
Дрмановина и засеока Градине и Црнокосе. 
Седиште бирачког места је у продавници 

Милинка Остојића, на Дрмановини. 

 

24. Бирачко место број 24. ''село Косјерић II'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи засеока 
Ивановићи, Долина, Бара, Грбићи, Гајеви, 
Дивчевићи, Подосоје, Подградина, Палеж и 
Ђорђевићи. 
Седиште бирачког места је у згради Дома села 

Косјерића. 

 

25. Бирачко место број 25. ''град Косјерић I''- 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице: Живојина Мишића, Станимира 
Миливојевића, Карађорђева ( између Хотела 
''Скрапеж'', и железничке пруге), Миће Зарића, С. 
Познановића, Вукашина Марковића, Драгослава 
Марковића, Николе Тесле, Кнеза Алексе 
Поповића, 12.Нова и део Дивчевића који припада 
граду Косјерић. 
Седиште бирачког места је у згради Скупштине 

општине Косјерић. 

 

26. Бирачко место број 26. ''град Косјерић II'' – 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице: Милеве Косовац ( део изнад 
куће Миленије Остојић), Јована Цвијића, Друга 
нова (Пантићи), Трећа нова (Пантићи), Четврта 
нова (Пантићи), Осма нова (од Улице Милунке 
Савић – изнад Крстина, део Милеве Косовац), 
Девета нова (Крстине), Карађорђева ( број 129 до 
краја), Војводе Путника (број 4 до краја), 
Субјелски пут и Лугови. 
Седиште бирачког места је у просторијама КЈП 

''Елан'' у Косјерићу. 

 

27. Бирачко место број 27. ''град Косјерић III'' – 

Косјерић. 

На бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице: Милеве Косовац (број 1 до 
куће Миленије Остојић), Косовских јунака, 
Носилаца албанске споменице, Доситеја 
Обрадовића, Милутина Младеновића, 7.марта, 
Милунке Савић, Карађорђева (од индустријског 
колосека до броја 142), Војводе Путника (бројеви 
1 и 1/1), Алексе Шантића и Једанаеста нова. 
Седиште бирачког места је у просторијама 

Ветеринарске станице у Косјерићу. 
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28. Бирачко место број 28. ''град Косјерић IV''- 

Косјерић. 

На бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице:Михаила Рогића, Рада 
Ђорђевића, Светосавска, Станоја Павловића, 
Вука Караџића, Максима Марковића ( од 
укрштања са Улицом М.Рогића до краја), 19.нова 
(испод М. Рогића поред реке Лимца), 20. нова ( 
слепа у Ђорђевићима), 21. нова (Радојевићи), 
22.нова (Ивље), 23. нова (паралелна са Улицом 
Вука Караџића), 24. нова (паралелна са Улицом 
Станоја Павловића) и 31 нова. 
Седиште бирачког места је у згради Основне 

школе у Косјерићу. 

 

29. Бирачко место број 29. ''град Косјерић V''- 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице: Карађорђева (десна страна од 
броја 2. до реке Скрапеж), Кнеза Милоша, Јована 
Јовановића-Змаја, Олге Грбић (од броја 1. до 
Улице Карађорђеве), Радише Петронијевића и 
Јелене- Леле Субић. 
Седиште бирачког места је у згради Хана у 

Косјерићу. 

 

30. Бирачко место број 30. ''град Косјерић VI'' 

Косјерић. 

На овом бирачком месту гласају бирачи који 
обухватају улице: Антонија Косјера, Максима 
Марковића (од броја 2. до куће Росић Јелене), 
Олге Грбић (од Улице Карађорђеве до краја), 
Карађорђева ( лева страна од броја 1. до реке 
Скрапеж),Николе Грбића, Скрапешка, Хајдук 
Вељкова, 16.нова (изнад Хајдук Вељкове), 17. 
нова (од М. Рогића према Ивановићима) и 18. 
нова (слепа у Грбићима). 
Седиште бирачког места је у згради Дома 

културе у Косјерићу. 

 

II. Решење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Косјерић''. 

 
Број 013 – 2/09 
У Косјерићу,  30. априла  2009. године 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 

                     Миленко Ковачевић 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 2, 6 и 13. Закона о 

комуналним делатностима («Службени гласник РС», 
бр. 16/97 и 42/98)  члана 56. Закона о водама 
(«Службени гласник РС» 46/91), члана 3. Одлуке о  
распуштању Скупштине општине Косјерић и 
образовању Привременог органа општине Косјерић 

(«Службени гласник РС», број 15/09) и члана 26. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 
2/09), Привремени орган општине Косјерић, на 
седници одржаној 30. априла 2009. године, донеo је 
 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о водоводу и канализацији 
(«Службени лист општине Косјерић», број 7/05), члан 
38. мења се и гласи: 

 
 «Испорука воде не може се ускратити 
кориснику. 
 Изузетно од одредаба става 1. овог члана, 
испорука воде може се привремено ускратити 
кориснику кад Јавно предузеће доноси решење о 
искључењу објекта са јавног водовода, и то: 

1. ако је објекат прикључен на јавни 
водовод без одобрења и без 
одговарајуће техничке документације; 

2. ако је стање унутрашњих водоводних 
инсталација такво да угрожава хигијенску 
исправност воде у јавном водоводу; 

3. ако су унутрашње водоводне инсталације 
прикључене на јавни водовод преко 
унутрашњих водоводних инсталација 
другог објекта, односно непокретности 
противно одредбама ове одлуке; 

4. ако се накнадно утврди да је унутрашњи 
водовод непрописно укрштен са 
канализацијом, септичком јамом или на 
други начин санитарно угрожава 
водоводни систем; 

5. ако се коришћењем воде у објекту 
угрожава живот и здравље људи и врше 
сметње при испоруци воде другим 
потрошачима; 

6. ако се коришћењем воде у објекту 
угрожавају објекти и инсталације јавне 
канализације; 

7. ако је забрањено коришћење 
унутрашњих инсталација фекалне 
канализације; 

8. ако корисник воде, након правоснажног 
решења комуналне инспекције не изврши 
пражњење септичке јаме, односно на 
други начин не обустави изливање 
фекалних отпадних вода на јавну 
површину; 

9. ако корисник самовласно измешта 
водомер и склониште за водомер; 

10. ако воду користи преко дозвољеног 
обима или другог прописаног услова; 

11. ако ненаменски користи воду; 
12. ако корисник не плати извршену услугу за 

испоручену воду и коришћење 
канализације  и 
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13. у другим случајевима предвиђеним овом 
Одлуком. 

 
  
 Жалба против решења из претходног става 
не одлаже његово извршење. 
 По престанку разлога за ускраћивање услуга 
снабдевања водом, Јавно предузеће је дужно да у 
року од три дана од дана подношења захтева 
корисника настави испоруку воде. 
 Трошкове настале привременим 
ускраћивањем испоруке воде сноси корисник. 
 

Члан 2. 

 
 Члан 73. Одлуке мења се и гласи: 
 
 «Новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 
Комунално предузеће: 

1. ако делатност снабдевања водом, 
пречишћавања и одвођења отпадних  и 
атмосферских вода обавља супротно 
члану 4. Одлуке; 

2. ако врши испоруку комуналног 
производа, односно пружања комуналне 
услуге за објекте изграђене без 
одобрења за изградњу (члан 6.); 

3. ако без одлагања не предузме мере на 
отклањању узрока поремећаја или 
прекида у испоруци комуналног 
производа или пружању комуналних 
услуга услед више силе, који се нису 
могли предвидети (члан 7.); 

4. ако гради комуналне објекте без 
одобрења органа управе надлежног за 
послове грађевинарства (члан 13.); 

5. ако не предузме изграђене комуналне 
објекте на управљање, одржавање и 
коришћење у року од 15 дана од дана 
добијања употребне дозволе, које су 
изградила друга предузећа и 
организације, зајднице и грађани (члан 
15.). 

6. ако не одржава водоводни прикључак до 
водомера (члан 25. став 1.) 

7. ако унапред не обавести кориснике воде 
о намераваним радовима на одржавању 
водоводног прикључка, осим у случају 
неодложних радова (члан 25. став 2.); 

8. ако у року од три дана по пријави не 
отклони квар на водоводном прикључку  
(члан 26. став 2.); 

9. ако не снабдева кориснике здравом 
пијаћом водом у трајању 24 часа дневно 
и ако не врши контролу воде (члан 30.); 

10. ако не очитава водомере у складу са 
чланом 37. Одлуке; 

11. ако ускрати испоруку воде кориснику 
супротно одредбама члана 38. Одлуке; 

12. ако обезбеди непрекидно одвођење 
отпадне воде  (члан 49.); 

13. ако одобри прикључак на канализациону 
мрежу супротно одредбама члана 55. 
Одлуке; 

14. ако не одржава јавну канализацију са 
канализационим прикључком  (члан 63.); 

15. ако не обезбеди непрекидно одвођење 
атмосферских вода  (члан 67.); 

16. ако не одржава објекте атмосферске 
канализације (члан 71.); 

 За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном у износу од 500,00 до 25.000,00 
динара казниће се и одговорно лице у 
Комуналном предузећу. За прекршај из става 1. 
тачка 4. овог члана казниће се физичко лице 
новчаном казном од 500,00 до 25.000,00 
динара.» 

 
Члан 3. 

 Члан 74. мења се и гласи: 
 

 «Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се предузеће или 
друго правно лице: 

1. ако у обављању комуналне делатности 
из члана 1. ове одлуке не организује свој 
рад и пословање на начин прописан 
чланом 4. Одлуке; 

2. ако поступи супротно забранама из члана 
23. Одлуке; 

3. ако као инвеститор пре почетка радова 
не обавести Комунално предузеће да 
приступа извођењу радова на локацији на 
којој је изграђена јавна водоводна и 
канализациона мрежа (члан 24. став 1.); 

4. ако оштети комуналне објекте, а не 
надокнади штету (члан 24. став 3.); 

5. ако не поднесе захтев за прикључак на 
водовод у складу са чланом 21., а 
поступи супротно забранама из члана 23. 
Одлуке; 

6. ако затвори вентил затварача испред 
водомера и откине пломбу противно 
одредбама члана 26. Одлуке; 

7. ако не одржава водомер и склониште за 
смештај водомера у складу са чл. 27. и 
28. Одлуке; 

8. ако не допусти приступ у зграду или на 
другу непокретност радницима 
Комуналног предузећа овлашћеним за 
читање водомера и одржавање 
водоводног прикључка, као и за контролу 
исправности хидрофорских постројења, 
уређаја за централно грејање и других 
уређаја (члан 29.); 

9. ако воду из јавног водовода на троши 
рационално и не спроводи прописане 
мере (члан 31.); 

10. ако му се ускрати испорука воде због 
неправилности из члана 38. став 2. 
Одлуке); 

11. ако користи воду за јавне сврхе без 
уговора са Комуналним предузећем (члан 
39.); 



Број 8/09                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   30. април  2009. године 

 5 

12. ако се прикључи на јавну канализацију 
без одобрења или се прикључи у 
случајевима када то није дозвољено 
(члан 55.); 

13. ако не постави уређај за пречишћавање 
отпадних вода (члан 56.); 

14. ако у инсталацији фекалне канализације 
испушта или улије све што може 
оптеретити канализационе инсталације 
или штетно деловати на раднике који 
раде на њеном одржавању (члан 57.); 

15. ако поступи супротно забранама из члана 
58. Одлуке; 

16. ако не обезбеди систематску контролу 
квалитета отпадних вода (члан 60.) и 
резултате анализе не достави 
Комуналном предузећу (члан 61.); 

17. ако не одржава унутрашње 
канализационе инсталације (члан 63.); 

 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице казном у износу од 500,00 до 
25.000,00 динара. 
 За прекршаје из става 1. тач. 2. до 17. овог 
члана казниће се појединац новчаном казном од 
500,00 до 25.000,00 динара.» 
 

Члан 4. 

 Члан 75. мења се и гласи: 
 

 Новчаном казном у износу од 500,00 до 
25.000,00 динара казниће се појединац ако по истеку 
рока од три месеца од дана када су се стекли услови 
из члана 52. Одлуке не поднесе захтев за спајање 
објекта са уличном канализационом мрежом и ако по 
извршеном спајању не испразни, не очисти и не 
изврши дезинфекцију или не заравни септичку јаму у 
року од 30 дана. 

Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Косјерић". 

бр: 352-24/09-02 

у Косјерићу, 30. априла 2009. године 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

                                               Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 1., 6. и 21. Закона о 

сахрањивању и гробљима («Службени гласник 
СРС», бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и «Службени гласник 
РС», број 53/93, 67/93 и 48/94), члана 3. Одлуке о  
распуштању Скупштине општине Косјерић и 
образовању Привременог органа општине Косјерић 
(«Службени гласник РС», број 15/09) и члана 26. 

Пословника о раду Привременог органа општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 
2/09), Привремени орган општине Косјерић, на 
седници одржаној 30. априла 2009. године, донеo је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

 
Члан 1. 

 
Члан 40. Одлуке о сахрањивању и гробљима 

(«Службени лист општине Косјерић», број 7/05) мења 
се и гласи:  

 
«Новчаном казном од 10.000 до 500.000 

динара казниће се за прекршај Комунално јавно 
предузеће: 

1. ако не закључи писмени уговор о 
коришћењу гробних места (члан 18. 
став 3.) 

2. ако не води прописану евиденцију о 
сахрањеним  лицима у гробљу (члан 
19.), 

3. ако се не стара о уређивању и 
одржавању гробља (члан 26. и 27), 

4. ако се не стара о одржавању реда на 
гробљу (члан 35. и 38.) 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице Комуналног јавног предузећа, 
новчаном казном од 500 до 25.000 динара.» 
 

Члан  2. 

 
 Члан 41. Одлуке мења се и гласи: 
 

«Новчаном казном од 500 до 25.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице, ако: 

1. врши покопавање посмртних остатака 
умрлог ван гробља које је у употреби 
(члан 7.) 

2. у одређеном року не пријави сртни 
случај Комуналном јавном предузећу 
(члан 9.) 

3. поступи противно одредбама члана 
32. 

4. поступи противно одредбама члана 
33.и члана 36. став 1.» 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Косјерић». 
 
Број: 352-25/09-02 
у Косјерићу, 30. априла 2009. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                  

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

Милан Штуловић 
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На основу члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине и образовању Привременог 
органа општине Косјерић („Службени гласник РС, 
број 15/09“),  члана 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Косјерић („Службени  
лист општине Косјерић,“ број 2/09) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде 
општине Косјерић („Службени лист општине 
Косјерић,“ број 7/09)  Привремени орган општине 
Косјерић на седници одржаној дана  30. априла  
2009.године, донео је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

 

За председника и чланове Управног одбора 
Фонда за развој пољопривреде општине Косјерић, 
именује се: 

 
За председника: 
Милан Штуловић, председник Привременог 

органа Општине Косјерић, 
 
За чланове: 
1.Драган Милаковић, дипл. инг. 

пољопривреде, из Мушића, 
2.Драган Јовановић, дипл. инг. агрономије, из 

Варде, 
3.Радиша Радовановић, доктор ветеринарске 

медицине, из Косјерића, 
4.Драган Веселиновић, пољопривредни 

произвођач, из Варде. 
 

II 

 

Мандат именованог председника и чланова 
Управног одбора траје 4  године. 

 
III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 320-52/09-01 
У Косјерићу, 30. 04.2009. године 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 
                                       Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине и образовању Привременог 
органа општине Косјерић („Службени гласник РС, 
број 15/09“), члана 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Косјерић („Службени  
лист општине Косјерић,“ број 2/09) и члана 12. 
Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде 
општине Косјерић („Службени лист општине 
Косјерић,“ број 7/09),  Привремени орган општине 
Косјерић на седници одржаној дана 30. априла 
2009.године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

I 

 

За председника и чланове Надзорног одбора 
Фонда за развој пољопривреде општине Косјерић, 
именују се: 

 
За председника: 
1.Снежана Ранковић - Максимовић,дипл. 

правник, из Косјерића, 
 
За чланове: 
2.Драган Голочевац, правник; из Косјерића, 
3.Славољуб Вујадиновић, дипломирани 

економиста, из Косјерића. 
 

II 

 

Мандат именованог председника и чланова 
Надзорног одбора траје 4 (четири) године. 

III 

 
Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 320-53/09-01 
У Косјерићу, 30. 04.2009. година 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
           

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 
                                               Милан Штуловић 
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