
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

На основу члана 46. став 6. Закона о лoкалној 
самоуправи («Службени гласник РС« број 129/07), члана 17, став 
6 Одлуке о Општинском већу општине Косјерић («Службени лист  
општине Косјерић«, број 10/08), Општинско веће општине 
Косјерић на седници одржаној 18.  октобра   2010. године, 
донело  је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

У Савет за младе именује се: 
Председник: Предраг Стојановић, члан Општинског 

већа општине Косјерић, за спорт и младе;  
Заменик председника: Младен Косорић, представник 

Удружења K-TOWN GROUP; 
 
Чланови: 

1. Миленко Стефановић, испред Основне школе ''Мито 
Игумановић'', Косјерић, 
2.Предраг Диковић, испред Удружења K-TOWN 

GROUP, 
          3. Славиша Косорић, испред Локалне канцеларије за 

младе, 
4.   Винка Марић, испред Народне Библиотеке Косјерић 
5.    Зора Матић, испред Техничке школе Косјерић. 

 
II 
 

Делокруг рада Савета за младе општине Косјерић је:  

• да иницира и учествује у изради локалне 
омладинске политике у области образовања, 
спорта, коришћења слободног времена, 
повећања запослености, информисања, 
активног учешћа, обезбеђивању једнаких 
шанси, здравства, културе, равноправности 
полова, спречавању насиља, криминалитета, 
приступа правима, одрживог развоја и 
животне средине и другим областима од 
значаја за младе; 

• учествује у изради посебних локалних 
акционих планова и програма у сагласности 
са Националном стратегијом за младе; 

• прати остваривање акционих планова и 
програма за младе и локалне омладинске 
политике; 

• доноси закључке и даје мишљења о 
питањима из своје надлежности и о њима 
обавештава органе локалне самоуправе; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• даје мишљење на предлоге прописа и одлука 
које доноси Скупштина општине Косјерић у 
областима значајним за младе; 

• усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању локалне омладинске политике и 
локалних акционих планова и програма за 
младе и подноси их Скупштини на усвајање; 

• иницира припрему пројеката или учешће у 
програмима или пројектима за младе у циљу 
унапређења положаја младих и обезбеђења 
остваривања њихових права која су у 
надлежности општине; 

• координира  и подстиче сарадњу између 
локалне самоуправе и омладинских 
организација и удружења и пружа помоћ у 
реализацији њихових активности; 

• координира и подстиче остваривање 
међуопштинске сарадње која се односи на 
омладину и о томе обавештава органе 
општине. 

 
III 

 
Стручне и административно-техничке послове, за 

потребе Савета, обављаће Општинска управа.  
IV 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општине Косјерић»  
Број: 020 - 11/10-03 
У Косјерићу,   18.  октобар 2010. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ     
 

                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
                                                                          Драган Вујадиновић 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 10. и 36. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и Одлуке о 
приступању израде грба општине Косјерић(''Службени лист 
општине Косјерић'', број 5/05)  Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној  26. октобра  2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ГРБУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

Грб општине Косјерић садржи: 

БРОЈ 11/10, КОСЈЕРИЋ, 26. октобар  2010. ГОДИНЕ 
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1 – симбол утврђења/ указује на постојање утврда, насеља на 
овим просторима/ град Злоступ/ Брдо Град/ Градина... 
2 – СРПСКА ЗАСТАВА 
3 – средњовековни штит/ указује на племенску заштиту 
4 – овнујски рогови/ симбол сточарства/ чобански дани/ 
5 – лента која употпуњује грб и даје му могућност исписа 
јубилеја и важних датума/ година проглашења Косјерића за 
варошицу 
6 – света књига/ потсећа на цветни троид и четверојевањђеље 
које је написано у Мркшиној цркви која је постојала у овом месту 
7 – клас жита/ симбол хлеба, на овим просторима успевала је 
хељда, раж и зоб 

Члан 2. 
Саставни део Одлуке је графички приказ грба. 

 
Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
Број 012 – 1/2010 
У Косјерићу, 26. октобра  2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 26. октобра 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи («Службени гласник РС»), број 72/09) и члана 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», 
број 9/08), донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОВРШИНСКИ КОП 
 "СУВО ВРЕЛО" У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за површински 
коп «Суво врело» у општини Косјерић. 

(у даљем тексту: План).  

Члан 2. 
 

Границом Плана детаљне регулације обухваћене су кат. 
парцеле: 1173,1174, 1175,1176,1177/1, 1177/2, 1178,1179, 1182, 
1186/1, 1186/2, 1188, 1187, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1190, 1191, 
1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 
1199/2, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1203/1, 
1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208/1, 
1208/2, 1210/1, 1210/2, 1212/2, 1212/3, 1213/1, 1213/2, 1216, 1217, 
1218, 1229, 1230, 1231, 1242, 1243/1, 1243/2, 1245, 1246, 1249, 
1271/2, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 

1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, све у КО Галовићи, 
општина Косјерић, у површини од  46,16 ха. 

 
Члан 3.                                                                                                                             

 
За потребе израде Плана детаљне регулације за површински 
коп «Суво врело» поднет је посебан захтев органу надлежном за 
заштиту животне средине у општини Косјерић, у вези 
одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја 
Плана на животну средину. 

 
Члан 4. 

 
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је 
стварање законског и планског основа за просторно уређење 
предметне целине. 

Члан 5. 

На основу чланова 28 и 29 Закона о планирању и изградњи План 
детаљне регулације садржаће: Правила уређења, Правила 
грађења, и графички део.  

Члан 6. 
 
Рок за израду Концепта Плана је у року од 90 дана од дана 
доношења Одлуке о изради плана. 
Рок за израду Нацрта Плана у року од 60 дана од дана извршене 
стручне контроле фазе концепта плана. 
 

Члан 7. 
 

Средства за израду Плана обезбеђује заинтересовани 
инвеститор, «Титан цементара Косјерић» а.д. а обрађивач плана 
је «Архиплан» д.о.о. из Аранђеловца. 

 
Члан 8. 

 
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, 
након обављене стручне контроле од стране Комисије за 
планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће 
објављени у средствима јавног информисања и на огласној 
табли Скупштине општине Косјерић. 
Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 

 
Члан 9. 

 
Ова одлука се доноси по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије за планове општине Косјерић, које се налази у прилогу 
ове Одлуке у виду образложења. 
 

Члан 10. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу општине Косјерић». 
 
Број: 350-11/10-02 
У Косјерићу, 26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                               Милан Штуловић 
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Скупштина општине Косјерић на основу члана 34. 
Закона о управљању отпадом (« Службени гласник РС», број 
36/09) и члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист 
општине Косјерић», број 9/08), на седници одржаној  26. октобра  
2010. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се локација за одлагање 
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији 
општине Косјерић.  

Члан 2. 
 

 Циљ одређивања ове локације је остваривање 
планског управљања отпадом, у складу са Законом о 
управљању отпадом («Службени гласник РС», број 36/09). 

Члан 3. 

За складиштење отпада из Члана 1. ове Одлуке 
одређују се непокретности Љиљанe Лукић из Брајковића, 
власникa непокретности озаначене као кат. пар. број 1077 у 
површини од 0.09,63ha описана у листу непокретности број 640 
КО Брајковићи, кат. пар. број 1078 у површини од 0.12,30ha, 
кат.пар. број 1079/1 у површини од 0.48,78ha и кат.пар. број 
1088/3 у површини од 0.01,96ha све описане у листу 
непокретности број 560 КО Брајковићи. 

 
Члан 4. 

 
Обављање послова складиштења отпада регулисаће 

се уговором између општине Косјерић и КЈП «Елан» из 
Косјерића. 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном лист општине Косјерић». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:501-34/10-02 
у Косјерићу, 26. октобра 2010. године 

                                                              
                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

    Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 26. октобра 2010. 
године, донела је  

ОДЛУКУ  
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УСТАНОВЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

КОСЈЕРИЋ 

Члан 1. 
 

Народна библиотека Косјерић мења назив у Народна 
библиотека ''Сретен Марић'' Косјерић.  

Члан 2. 
 

Одлуку доставити Народној библиотеци ради 
спровођења исте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
 

Број 630 – 1/10-03 
У Косјерићу,   26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                            Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник 
РС'', број 25/2000, 25/02 и107/05) и члана 36. Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), 
Скупштина  општине Косјерић, на седници одржаној  26. октобра 
2010.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КЈП ''ЕЛАН'', КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Разрешава се  директор КЈП ''Елан'', Косјерић 
Андријана Јоксимовић, дипл. инг. архитектуре, из Косјерића. 

II 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Именовањем Андријане Јоксимовић на место 

директора требао је да настане дисконтинуитет у текућем 
пословању, али и у стратешком позиционирању КЈП ''Елана'' као 
правог ''огледала'' Општинске управе пред грађанима општине. 
Једноставно, хтело се следеће – да се реше капитални 
проблеми у водоснабдевању (магистрални водовод, 
реконструкција секундарне мреже и сл), комуналној хигијени и 
чистоћи града, да се почне озбиљно радити на регулацији 
атмосферске и фекалне канализације и пречишћавање отпадних 
вода. Истовремено КЈП ''Елан'' је требао да преузме велики део 
инфраструктурних послова – одржавање скоро 80 км општинских 
путева (чишћење канала, кошење траве и раскресивање), 
формирање јединице за одржавање спортских објеката, 
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земљани и бетонски радови у разним пројектима (НН електро 
мреже, путеви, пропусти, потпорни зидови итд.). 

У најкраћем Стратегијом економског развоја општине 
од 2010. до 2014. године у развој инфраструктуре предвиђена су 
улагања од преко 10 милиона еура и ту би велики сегмент могао 
и морао да преузме ''нови'' ''Елан''. Корист би била вишеструка – 
повећала би се запосленост, паре би остајале у буџету општине 
или би се реинвестирале у даљи развој предузећа. Ова 
концепција развоја је била и даље је врло могућа и неопходна 
(одмах на старту су купљени скип и мини багер), али је дошло до 
успоравања њене реализације већ у овој години. 

Директор предузећа, Андријана Јоксимовић није успела 
да реконструише фирму (организационо, кадровски и технички) 
да би могла да оствари послове по квалитету и у роковима који 
су предвиђени Планом Фонда за путеве за 2010. годину, као и за 
наредне године. 

Тиме су се стекли услови из члана 36. став. 1, тачка 2. 
и члана 36. став 2. Статута КЈП ''Елан'', број 216/07 да се 
Андријана Јоксимовић пре истека времена на које је именована 
разреши дужности директора КЈП ''Елан''. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
не може се изјавити жалба већ се може покренути Управни спор 
код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема 
истог. 
 
Број 023- 9 /10 
У Косјерићу, 26.  октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                 Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

  На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник 
РС'', број 25/2000, 25/02 и107/05) и члана 36. Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08),  
Скупштина  општине Косјерић, на седници одржаној  26. октобра 
2010.године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КЈП 

''ЕЛАН'', КОСЈЕРИЋ 
I 
 

Миодраг Марковић, дипл. грађевински инжењер, из 
Косјерића, именује се за вршиоца дужности директора КЈП 

''Елан'', Косјерић. 

II 
 

Именовање директора  врши се до избора директора, а 
најдуже до годину дана. 

 
 
 

III 
 

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

 
Број 023- 10 /10 
У Косјерићу, 26.  октобра  2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                              Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

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 («Службен лист општине Косјерић 
», број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној  
26. октобра 2010.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2010. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић  за 2010.годину 
(«Службени лист општине Косјерић»,број 24/09), врше се измене 
и допуне и то: 

 
ПРИХОДИ 

 
- На позицији 711191 порез на друге приходе 

износ од 4.000.000,00 динара замењује се 
износом од 6.000.000,00динара, 

- На позицији 716111 комуналнеа такса на фирму 
износ од 8.000.000,00 динара замењује се 
износом од 10.000.000,00 динара,  

- Иза позиције 733151 отвара се нова позиција 
733151 Трансверна средства од других нивоа 
власти за Фонд у износу одс 1.850.000,00 динара, 

- На позицији 741534 накнада за коришћење 
градског грађевинског земљишта износ од 
500.000,00 динара замењује се износом од 
8.000.000,00 динара, 

- На позицији 742351 приходи Општинских органа 
управе (локално спонзорство ФЦК) износ од  
31.000.000,00 динара замењује се износом од 
34.000.000,00 динара, 

- На позицији 745151 остали општински приходи 
износ од 250.000,00 динара замењује се износом 
од 1.750.000,00 динара. 

Укупни приходи  у износу од 210.700.000,00 динара 
замењују се износом од 228.550.000,00 динара.  
динара. 
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РАСХОДИ 
 
- На позицији 6. награде, бонуси и остали посебни 

расходи у Општинској управи Косјерић износ 
1.500.000,00 динара замењује се износом од 
2.500.000,00 динара,  

- На позицији 11. текуће поправке и одржавање у 
Општинској управи Косјерић, износ од 640.000,00 
динара замењује се износом од 2.640.000,00 
динара, 

- На позицији 15. машине и опрема у Општинској 
управи Косјерић, износ од  1.200.000,00 динара 
замењује се износом од 3.200.000,00 динара, 

- На позицији 127. субвенције за физичку културу у 
Општини Косјерић, износ од 6.000.000,00 динара 
замењује се износом од 8.000.000,00 динара, 

- На позицији 158. Буџетски фонд Косјерић, износ 
од 51.062.000,00 динара замењује се износом од 
61.912.000,00 динара. 

Укупни расходи у износу од 210.700.000,00 динара, замењује се 
износом од 228.550.000,00  динара. 
 

Члан 2. 
 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'', а 
примењиваће се од 01.јануара 2010.године. 
 
Број : 400-125/10-01 
У Косјерићу, 26.октобра 2010.године  
  
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Милан Штуловић   
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 8. и 9. Закона о матичним књигама 
(''Службени гласник РС'', број 20/09) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
9/08), по прибављеном мишљењу Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу Републике Србије број 20-00-
69/2010-04 од 26.07.2010. године, Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној 26. октобра 2010.  године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

1. Овом Одлуком одређује се матично подручје за вођење 
матичних књига на територији општине Косјерић и седиште 
матичног подручја. 
 
2. Матично подручје и седиште је: 
 
   Матично подручје Косјерић за насељена места: 

1) Бјелоперица 
2) Брајковићи 

3) Варда 
4) Галовићи 
5) Годечево 
6) Годљево 
7) Горња Полошница 
8) Доња Полошница  
9) Дреновци 
10) Дубница 
11) Косјерић (варош) 
12) Косјерић (село) 
13) Маковиште 
14) Мионица 
15) Мрчићи 
16) Мушићи 
17) Парамун 
18) Радановци 
19) Росићи 
20) Руда Буква 
21) Сеча Река 
22) Скакавци 
23) Стојићи 
24) Субјел 
25) Тубићи 
26) Цикоте 
27) Шеврљуге 
 
Седиште матичног подручја је у Косјерићу (варош). 

 
3. Ступањем на снагу престаје да важи Одлука о одређивању 
матичних подручја општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић, број 9/10). 
 
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику РС'' као и ''Службеном листу општине 
Косјерић'' а примењиваће се од 1. јануара 2011. године. 
 
Број 020 - 10 /10-03 
У Косјерићу, 26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                         Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 52. ст. 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Службени гласник РС", бр. 53/2010), члaна 60. 
а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС», бр. 2000/06) и члана 36. 
Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, 
број 9/08), на седници одржаној дана 26. октобра 2010. године, 
донела је  

О Д Л У К У  
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 

ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

Чл. 1. 
 

Овом Одлуком одређују се услови, обим отписа 
обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за 
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плаћање до 31. децембра 2009. године, (у даљем тексту: камата) 
по основу локалних јавних прихода, и то:  
 

1. пореза на имовину правних лица ; 
2. пореза на имовину физичких лица; 
3. локалне комуналне таксе; 
 

Чл. 2. 
 
Право на отпис камате на обавезе по основу локалних 

јавних прихода из чл. 1. ове Одлуке (у даљем тексту: обавезе) 
оставарује се на основу захтева обвезника, односно лица 
одговорног за испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту : 
подносилац захтева), који се подноси по испуњењу услова 
прописаних овим чланом, најкасније до 31.12.2010. године. 

 
Уз захтев се подноси документација из које произилази 

да су испуњени прописани услови за отпис камате (доказ о 
уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним уплатним 
рачунима локалних јавних прихода). 

 
Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из чл. 1. ове 

Одлуке,  одељењу Локалне пореске администрације, општине 
Косјерић. 

 
Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се 

подносиоцу захтева – резиденту Републике Србије, који је: 
 
1) на прописане уплатне рачуне локалних 

јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке за 
које подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по основу тих 
обавеза осим камате, доспелих за 
плаћање до 31. децембра 2009. године;  
 

2) на прописане уплатне рачуне локалних 
јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке за 
које подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по основу тих 
обавеза, доспелих за плаћање од 1. 
јануара 2010. године до 31. децембра 
2010. године (обавезе за 2010. годину са 
припадајућом каматом). 

 
Чл. 3. 

 
Подносиоцу захтева који је испунио услове из чл. 2. ове 

Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју је уплатио, и 
то :  

 
1) 100% камате, ако је уплату у складу са чл. 

2. ст. 4. ове Одлуке извршио најкасније до 
31. децембра 2010. године; 

 
Чл. 4. 

 
 Право на отпис камате утврђује се решењем надлежног 
пореског органа, у складу са законом. 
 

    Одељење Локалне пореске администрације општине 
Косјерић води еведенцију о оставривању права у складу са овом 
Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке. 
 

Чл. 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу  општине Косјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 БРОЈ:  436-785/10-01 
 Дана: 26. октобра 2010. године 
К о с ј е р и ћ 

              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                         Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 26. октобра 
2010. године, на основу чл. 92 и 96. Закона о планирању и 
изградњи («Службени гласник РС» број 72/09и 81/09) и чл. 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», 
бр. 9/2008), донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О ГРАЂЕВИНСКОМ  ЗЕМЉИШТУ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о грађевинском земљишту (“Службени лист 

општине Косјерић” број 5/10),  члан 47. мења се и гласи: 
 
„Решавање захтева за издавање одобрења за изградњу, 

употребне дозволе и других захтева за решавање о 
појединачним правима и обавезама, поднетих до дана ступања 
на снагу ове Одлуке, наставиће се по прописима који су важили 
до дана ступања на снагу ове Одлуке.“ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:463-5/10       
Косјерић, 26. октобар 2010. године 
       

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
    Милан Штуловић 
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На основу члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања  (''Службени гласник РС '', број 
72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној  26. октобра 2010. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 
 
I 

Разрешава се  Радмила Божић, радник, из Косјерића, 
члан Школског одбора Техничке школе у Косјерићу, испред 
Савета родитеља, због престанка основа по коме је именована у 
орган управљања. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 022 – 28/09-03 
У Косјерићу,  26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                 Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 54.став 2. и став 9. Закона о основама 
система образовања и васпитања  (''Службени гласник РС '', број 
72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној 26. октобра 2010. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 

I 
 

Именује се  Драгица Јаћимовић, административни 
радник, из Косјерића, за члана Школског одбора Техничке школе 
у Косјерићу, испред Савета родитеља. 

 
II 
 

Мандат новоименованог члана Школског одбора траје 
до истека мандата Школског одбора. 

III 
 

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

 
Број 022 – 28/09-03 
У Косјерићу,  26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                             Милан Штуловић 

  На основу члана 36. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној  26. октобра 
2010.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Разрешава се вршилац дужности директора 
Туристичке организације Косјерић, Снежана Јоксимовић, 
дипл.туризмолог, из Косјерића. 

 

                                                                   II 

                     Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број  022 -24/09 
У Косјерићу,   26. октобра  2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  На основу члана 36. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 26. октобра 2010.године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Именује се за директора Туристичке организације 
Косјерић, Снежана Јоксимовић, дипломирани туризмолог, из 

Косјерића. 
II 

Именовање директора се врши на период од 4 године. 

III 

             Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број  022 - 11/10 
У Косјерићу,  26. октобра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                              Милан Штуловић 



Број 11/10                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   26. октобар  2010. године 
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