
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
                  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 11. новембра 2011.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић  за 2011.годину 
(«Службени лист општине Косјерић»,број 24/09), врше се измене 
и допуне и то: 

 
               ПРИХОДИ 

- На позицији 711111 порез на зараде износ од 
56.000.000,00 динара замењује се износом од 
68.000.000,00 динара, 

- На позицији 733151 текући трансвери од других 
нивоа власти  износ од 47.140.000,00 динара 
замењује се износом од 51.140.000,00 динара, 

- Иза  позиције 733151 отвара се нова позиција 
733152 трансверна средства од других нивоа 
власти (за фонд) са  износом  од 13.000.000,00 
динара,  

- Укупни приходи  у износу од 222.752.000,00 
динара замењују се износом од 251.752.000,00 
динара. 

 
    РАСХОДИ 
 
- На позицији 30. ОО Црвеног крста Косјерић, 

износ од 1.800.000,00 динара замењује се 
износом од 2.300.000,00 динара, 

- На позицији 47. помоћ у кући  (проширено право) 
износ од 700.000,00 динара замењује се износом 
од 1.000.000,00 динара, 

- На позицији 48. стипендије у Општини Косјерић, 
износ од 1.500.000,00 динара, замењује се 
износом од 1.900.000,00 динара, 

- На позицији 53. Родитељски додатак (по одлуци) 
износ од 2.000.000,00 динара замењује се 
износом од 2.800.000,00 динара, 

- На позицији 121. плате и додатци запослених у 
Дечијем вртићу Косјерић износ од 12.000.000,00  

- динара замењује се износом од 12.762.000,00 
динара, 

 

- На позивији 122. социјални доприноси на терет 
послодавца у Дечијем вртићу Косјерић износ од 
2.148.000,00 динара замењује се износом од 
2.286.000,00 динара, 

- На позицији 127. стални трошкови у Дечјем 
Вртићу износ од 1.982.000,00 динара замењује се 
износом од 3.582.000,00 динара, 

- На позицији 145. Фонд путева општине Косјерић 
износ од 48.617.000,00 динара замењује се 
износом од 73.117.000,00 динара, 

                Укупни расходи у износу од 222.752.000,00 динара, 
замењује се износом од 251.752.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а 
примењиваће се од 01. јануара 2011. године. 

 
   Број : 400-79/11-01 
   У Косјерићу 11. новембра 2011. године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

                                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                          Милан Штуловић  
 

   
                                                                             

                                             
   

           

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 11. новембра 
2011. године, на основу члана 36. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 9/08), донела је  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 ПРОГРАМА ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ  
 

Члан 1. 

У Програму инвестирања средстава буџетског фонда 
за комуналне делатности, грађевинско земљиште и путеве за  
2011. години (Сл. лист општине Косјерић број 13/10 од 
28.12.2010 године) у: 

БРОЈ 8/11, КОСЈЕРИЋ, 11. новембар  2011. године 
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Одељку 2.2. „ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА  
ФОНДА ЗА ПУТЕВЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ“  

У тачки „1. ИЗРАДА  ПЛАНСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ” 
брише се подтачка 1.3. и 1.4 додаје се тачка 1.7 израда ПДР 
„Брдо Град”. 

 

У тачки „2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ у 
пододељку  

 „2.1. УЛИЦЕ“ бришу се подтачке 2.1.1., 2.1.7., 2.1.8. и 
2.1.10.; 

 „2.2. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ” брише се тачка 2.2.2 
додају се нове тачке 2.2.3 Радановци-Грмић и 2.2.4 Пут за 
Радановце  

„2.3. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  брише се 
подтачка 2.3.2 ; 2.3.4 и 2.3.6 додају се нове тачке: 2.3.10. Глави 
пројекат реконструкције постројења за припрему воде за пиће; 
2.3.11 Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних 
вода и главног колектора од града до постројења; 2.3.12 
Водововодна мережа у улици поред Лимца. 

„2.5. ОБЈЕКТИ“ брише се подтачка 2.5.1. 

У тачки „3. РАДОВИ”, у пододељку  

„3.1. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА“ 
подтачке 3.1.4., 3.1.5., 3.1.9., 3.1.10., и 3.1.11. бришу се; 

„3.2. АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГА И ИГРАЛИШТА“, 
мења се и гласи „РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА“ ,  подтачке 3.2.1. и  3.2.2. бришу се; додају се 
нове тачке 3.2.1 Пешачка стаза код Дома пензионера и 3.2.2. 
Пешачка стаза код школе и спортске хале. 

„3.3. ПРОСЕЦАЊЕ И  НАСИПАЊЕ УЛИЦА“ подтачка 
3.3.2. брише се; 

„3.4. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА”,  у подтачки 3.4.2. мења се дужина за 
изградњу и реконструкцију општинског пута Радановци – Грмић 
тако што уместо 1000 м стоји 1,5 км. Додају се подтачке 3.4.3. 
Косјерић-Радановци 3,5 км и 3.4.4. Луковића Вила-Субјел 0,75 
км. 

„3.5. ВОДОВОД бришу се подтачке 3.5.1.; 3.5.2.; 
3.5.3.; 3.5.4., додаје се нова подтачка 3.5.5. Реконструкција 
магистралног цевовода Т.Врела ( II фаза).  

„3.6. ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ“ подтачке 3.6.2. 
и 3.6.3 бришу се; додаје се нова подтачка 3.6.4. расвета на  делу 
улице Хајдук Вељка. 

„3.7. КАНАЛИЗАЦИЈА“  подтачке 3.7.1.; 3.7.2.; 3.7.5.  
брише се, додаје се нова подтачка 3.7.6. „Изградња фекалне 
канализације у Школској башти“. 

У тачки „5. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА”,  додају се тачке 
5.7 доградња анекса нове спортске хале, 5.8 израда подлоге за 
фасаду, 5.9. партерно уређење нове спортске хале, 5.10 набавка 
опреме за котларницу, 5.11. замена слабосносивог темељног 
тла, 5.12. зазиђивање и застакљивање на згради Народне 
библиотеке, 5.13. партерно уређење ТС «Зекићи». 5.14. 
изградња мини-пич терена, 5.15. уређење Кеја и изградња трим 
стазе. 

У тачки 6 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ, брише се подтачка 
6.6. 

После подтачке 6.7  додају се нове подтачке: 

6.7.1.  Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ МЗ 
Маковиште Ерића гробље – Смрдан 

6.7.2.  Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ МЗ 
Брајковићи у засеоку Ђуровићи 

6.7.3.  Асфалтирање некатегорисаног пута 
Кромпириште - Метаљка 

6.7.4.  Асфалтирање некатегорисаног пута у 3 
Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Горња Ражана у 
засеоку Гајчани 

Члан 2. 

Одлуку о изменама и допунама Програма 
инвестирања средстава буџетског фонда за комуналне 
делатности, грађевинско земљиште за  2011. години објавити у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 

Број: 401-57/11-03 
У Косјерићу, дана 11. новембра 2011 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

 
                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                       Милан Штуловић 
 
 
 

Образложење појединих позиција 

 

1. Израда планске документације 
Приликом израде плана буџета за 2011. годину, 

обавеза општине по важећем закону о Планирању и изградњи је 
била да стратешку планску документацију (Просторни план 
општине Косјерић и План генералне регулације) припреми према 
тачно дефинисаним роковима. Усвојен је Просторни план 
општине Косјерић и прибављена сагласност надлежног 
министарства. Усвојен је концепт Плана генералне регулације, у 
току је стручна контрола Нацрта плана након чега следи јавни 
увид и усвајање. 

У току је јавни увид у нацрт ПДР Видик. За ПДР 
Лучића ограда донета је Одлука о изради и изрбаран 
обрађивач.Истовремено је донета и одлука о изради ПДР «Брдо 
Град» због интересовања потенцијалних инвеститора за 
изградњу објеката у функцији туризма.  

Позиција 1.3 и 1.4 као планови нижег реда биће 
реализовани након усвајања ПГР.  
 

2. Израда пројектне документације  

2.1 Улице  

Након усвајања Плана генералне регулације 
приступиће се изради пројектне документације за следеће 
улице: 16 Нова; улица за Савиће; Вукашина Марковића; спајање 
улица Алексе Шантића и улице Војводе Мишића; улице Олге 
Грбић са идејним решењем моста на Скрапежу. 
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У току је израда пројектне документације за улице: 20. 
Нова; 22. Нова; 23. Нова; 24. Нова; Војводе Путника и Пројекат 
техничког регулисања саобраћаја. 

2.2  Израда пројектне документације за 
општинске путеве 

Субјел-Мушићи у току снимање подлога за израду 
пројектне документације; Радановци-Грмић пројетовање у току. 

Израда пројектне документације Косјерић-Радановци 
завршен, извршена техничка контрола.  

2.3  Пројекти за водовод и канализацију 

Урађено је теничко решење за канализацију Пантићи; 
Реконструкција фекалне мреже код Градове монтажне зграде; 
Главни пројекат реконструкције Магистралног цевовода (друга 
фаза); Главни пројекат и Претходна студија оправданости 
прикупљања одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља 
општине Косјерић; Главни пројекат реконструкције постројења за 
припрему воде за пиће; Идејни пројекат постројења за 
пречишћавање отпадних вода и главног колектора од града до 
постројења. 

Изради пројекта фекалне канализације за насеље 
Крстине пирступиће се након усвајања ПГР. Водоводни 
прикључак за Брајковиће обухваћен је позицијом  2.3.8. тачније, 
Главним пројектом реконструкције Магистралног цевовода 
(друга фаза). Замена канализационе мреже инд.колосек-
жел.станица - проблем није идентификован на терену па од ове 
позиције треба одустати.  

2.4    Јавне површине 

Израда пројектне документације за изградњу пешачке 
и бициклистичке стазе у Брајковићима, је у завршној фази. 

2.5   Објекти  

Мост преко Скрапежа, ова позиција је обухваћена 
тачком 2.1.11. пројектовањем улице Олге Грбић са идејним 
решењем моста на Скрапежу. 

 
 
 
 
 

3. Радови 

3.1 Изградња и реконструкција улица 

Завршени радови на изградњи улица: Бјеловац, и 
М.Младеновића. 

У току је израда пројектне документације за улице: 20. 
Нова; 22. Нова; 23. Нова; 24. Нова, планирана је набавка радова 
до краја 2011 године. 

У улици Николе Грбића у току је извођење радова на 
изградњи потпорног зида, расписан тендер за избор извођача. 

19 Нова, извршено просецање и насипање.Радови у 
улици Максима Марковића биће изведени у склопу радова на 
реконструкција малог парка. Након усвајања ПГР и израде 
пројектне документације приступће се извођењу радова на 
изградњи улице Алексе Шантића (крак код Црепане у дужини од 
80м). Део улице Војводе Путника и Рада Ђорђевића нису 
пројектовани, радови ће бити изведени  у  2012 години. 
Асфалтирање паркинга и игралишта, радови ће бити изведени у 
склопу реконструкције улице    Војводе Мишића. 

3.2 Реконструкција коловоза на јавним 
површинама 

Након реконструкције зграде пензионера дошло је до 
знатног оштећења тротоара након чега су  извршени радови на 
реконструкцији тротороара. 

Имајући у виду фреквентност пешачке стазе, у делу 
од изласка из школског дворишта до паркинга Спортске хале, 
неопходно је извршити реконструкцију и изградњу овог дела 
саобраћајнице, како би се повећала безбедност пешака. 

3.3 Просецање и насипање улица 

Завршени су радови на просецању улице поред 
Лимца. За просецање улице 16.Нове и улице Школска башта 
неопходно је сачекати усвајање ПГР. 

3.4 Изградња и реконструкција општинских 
путева 

Косјерић-Субјел – одлаже се за следећу годину, јер су 
средства преусмерена за друге намене.  

Радановци-Грмић 1,5 км , накнадно је уговорено још 
500м на делу делимично изграђене коловозне конструкције за 
изградњу саобаћајнице.У току је израда пројектне документације 
за још 1км, набавка ће се извршити у 2011 години а радови ће се 
изводити у 2012 години.  

Косјерић-Радановци (3,5 км) - земљани радови 
завршени (финасирао Радмило Јевтовић Мићко са 150 хиљада 
ЕУР), спроведен поступак набавке за асфалтирање, изабран 
извођач за наставак радова, ова позиција је нова због поменутог 
учешћа суинвеститора у износу од 15 милиона, чиме су неке 
друге позиције морале бити одложене.  

3.5 Водовод 

Секундарна мрежа Карађорђева-(од Маркета до 
сквера),водоводна мрежа у улици Милунке Савић, водоводна 
мрежа у улици Школска башта  пројектна документација 
комплетна, радови ниси изведени. 

Водоводни прикључак за Брајковиће се ради у склопу 
тачке 3.5.5 Реконструкција Магистралног цевовода Таорска 
Врела ( друга фаза). 

3.6 Проширење јавне расвете 

Завршена изградња јавне расвета на М-21 од Пупића 
Виле до раскрснице са железничком станицом у току је поступак 
набавке за радове на другој фази до Мотела Извор (потписан 
уговор са ЈП «Путеви Србија» о суфинансирању целе деонице у 
износу од 50%). 

Расвета Субјелски пут за сада нема техничких 
могућности за прикључак па се ова позиција брише из Програма 
за 2011., радове планирати када се стекну електроенергетски 
услови. 

Део расвете на спортском полигону није изграђен. 
У улици Хајдук Вељковој, након изведених радова на 

изградњи комплетне инфраструктурне опремљености додата је 
нова позиција изградња јавне расвете (мале вредности). 

 
 

3.7 Канализација 

Радови изведени на изградњи дела фекалне 
канализације у улици поред Лимаца. За остале позиције 
планиране за ову годину нема довољно новчаних средстава због 
преусмеравања на друге велике позиције. 
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4.  
5. Изградња објеката 
 

Израда дренаже за нову спортску халу-завршена. 
Радови су у току на објектима: старе спортске хале; 

реконструкцији Дома пензионера (друга фаза),    стамбене 
зграде код Цркве и новој спортској хали. 

Нове позиције на изградњи спортске хале - 
Доградњом анекса нове спортске хале, добили смо нове корисне 
површине; Замена слабоносивог темељног тла - приликом 
израде темеља наишло се на тло које није задовољавало 
стандарде у погледу носивости; Набавка опреме за котларницу - 
недовољан капацитет средњошколске котларнице на коју је био 
планиран прикључак нове спортске хале; Да би се објекат пустио 
у функцију неопходно је уредити и простор испред хале, односно 
извести радове на партерном уређењу. 

Радови на зазиђивању и застакљивању зграде 
Народне библиотеке,  изведени су због великог оштећења на 
стакленим повшинама, како због безбедности објекта тако и због 
губитка топлотне енергије у грејној сезони. 

Партерно уређење ТС Зекићи-како би ова капитална 
инвестиција била реализована у 2011 години, Општина Косјерић 
је прихватила део финансијских обавеза првенствено решавање 
имовинских односа на целој траси електро вода и  партерног 
уређења саме ТС. 

Општина је добила око 50% средства од 
Министарства омладине и спорта за изградњу мини пич терена и 
око 50% средстава од Министарства Економије (сектор Туризам) 
за изградњу трим стазе поред реке Скрапеж. 

Због близине школе а у циљу безбедности 
саобраћаја,  радови су изведени на проширењу моста на Лимцу. 

 
 
 

6. Остале активности 
 

Значајна средства издвојена су и за решавање 
имовинских односа где је планирана позоција више пута 
премашена ( са 2 на 9 милиона динара) због великог 
интензитета радова: Проширење градског гробља; део парцеле 
заузет депонијом «Пијучка чесма«; инфраструктурно опремљена 
парцела за Фабрику бетонске галнтерије и изградњу Трансфер 
станице; заузећа приликом просецања улице Лимац; надокнаде 
у поступку решавања имовинских односа на траси изградње 
далековода Зекићи и реконструкцији Магистралног цевовода  
Таорска врела ( друга фаза). 

Пројекти код НИП-а (подтачка 6.6.) – извесно је да ће 
се општински пут Зарићи – Божинац и наставак према 
Костојевићима радити, али у овом моменту, због кашњења 
одобравања кредита од стране Европске Инвестиционе банке, 
сматрамо да ће Министарство економије (сектор НИП) до краја 
године спровести процедуру јавне набавке а да ће реализација 
радова бити у 2012. години. Остали планирани пројекти нису 
одобрени. Из тих разлога брише се ова комплетна позиција. 

Реконструкција приоритетних некатегорисаних путева 
(тачка 6.7.) се не мења, али због повећаних цена земљаних 
радова (ситуација на терену је условила већу количину 
материјала и већи степен радова) и значајно повећаних цена 
асфалта (преко 40%), дужине асфалтирања у 2011. години се 
принудно смањују – пут Ерића гробље-Смрдан, пут у засеоку 
Ђуровићи и пут Кромпириште Метаљка уместо планираних по 
3км радиће се 1км; Ћосовац-Недићи уместо планираних  3км 
радиће се 1,6км. 

 
У наставку је приказана табела измена и допуна 

Програма буџетског фонда за комуналне делатности, 
грађевинско земљиште и путеве, са конкретним износима за 
измењене и нове позиције. 
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Табела 1. Измене и допуне Програма буџетског Фонда за комуналне делатности, грађевинско земљиште и путеве (пречишћен текст) 

• Позиције које се бришу су осенчене 

• Нове позиције су болдиране (задебљане) 
 

 

    

Буџетска 
средства 

Учешће 
 грађана 

Остало Укупно 
Буџет 
2012 

1. 
ИЗРАДА  ПЛАНСКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 8.546.905,04 0,00 450.000,00 8.996.905,04   

1.1 Просторни план општине Косјерић 377.043,04   450.000,00 827.043,04   

1.2 План генералне регулације Косјерић 4.248.000,00     4.248.000,00   

1.3 ПДР Ковачевићи – Рогићи       0,00   

1.4 ПДР Савићи – Брајковићи       0,00   

1.5 ПДР  Дивчибаре Видик 900.000,00     200.000,00   

1.6 ПДР Лучића ограда 614.662,00     614.662,00   

1.7 ПДР Брдо Град 2.407.200,00     2.407.200,00   

2. 
ИЗРАДА  ПРОЈЕКТНЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.393.060,00 0,00 10.000.160,00 14.393.220,00   

2.1 УЛИЦЕ 638.020,00 0,00 0,00 638.020,00   

2.1.1 16. Нова       0,00   

2.1.2 20. Нова 26.000,00     26.000,00   

2.1.3 22. Нова 30.000,00     30.000,00   

2.1.4 23. Нова 20.000,00     20.000,00   

2.1.5 24. Нова 20.000,00     20.000,00   

2.1.6 Војводе Путника 40.000,00     40.000,00   

2.1.7 Улица за Савиће       0,00   

2.1.8 Улица Вукашина Марковића       0,00   

2.1.9 Пројекат техничког регулисања 
саобраћаја 460.020,00     460.020,00   

2.1.10 Израда пројектне документације за 
спајање улица Алексе Шантића и 
Војводе Мишића       0,00   

2.1.11 Улица Олге Грбић са Идејним 
пројектом моста 42.000,00     42.000,00   

2.2 ОПШТИНСКИ    ПУТЕВИ 665.000,00 0,00 300.000,00 965.000,00   

2.2.1 Пут Субјел –Мушићи  6,3км 300.000,00   300.000,00 600.000,00   

2.2.2 Пут за Маковиште  3,6 км       0,00   

2.2.3 Радановци - Грмић 1,0 км 80.000,00     80.000,00   

2.2.4 Пут за Радановце 3,5 км 285.000,00     285.000,00   

2.3 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  2.870.040,00 0,00 9.200.160,00 12.070.200,00   

2.3.1 Техничко решење у Пантићима 30.000,00     30.000,00   

2.3.2 Фекална канализација Крстине       0,00   

2.3.3 Непредвидјени пројекти  150.000,00     150.000,00   

2.3.4 Замена канлизационе мреже 
инд.колесек - жел. станица 150.000,00     150.000,00   

2.3.5 Реконструкција фекалне мреже код 
Градове монтаж. зграде 150.000,00     150.000,00   

2.3.6 Водоводни прикључак за Брајковиће       0,00   

2.3.7 Реконструкција водоводне мреже у 
улици Вука Караџића 40.000,00     40.000,00   
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2.3.8 Главни пројекат реконструкције 
Магистралног цевовода (II фаза - 
„контрарезервоар”) 536.000,00   2.144.000,00 2.680.000,00   

2.3.9 Генерални пројекат и Претходна 
студија оправданости прикупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних 
вода насеља општине Косјерић 564.040,00   2.256.160,00 2.820.200,00   

    

Буџетска 
средства 

Учешће 
 грађана 

Остало Укупно 
Буџет 
2012 

2.3.10 Главни пројекат реконструкције 
постројења за припрему воде за 
пиће 600.000,00   2.400.000,00 3.000.000,00   

2.3.11 Идејни пројекат постројења за 
пречишћавање отпадних вода и 
главног колектора од града до 
постројења 600.000,00   2.400.000,00 3.000.000,00   

2.3.12 Водоводна мрежа у улици поред 
Лимца 50.000,00     50.000,00   

2.4 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 220.000,00 0,00 500.000,00 720.000,00   

2.4.1 Пешачка и бициклистичка стаза 
Брајковићи 

220.000,00   500.000,00 720.000,00 
  

2.5 ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.5.1 Мост преко Скрапежа и саобраћајница       0,00   

3. РАДОВИ 37.762.096,60 1.400.000,00 55.054.730,38 94.216.826,98 25.000.000,00 

3.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
УЛИЦА 6.370.000,00 900.000,00 8.500.000,00 15.770.000,00   

3.1.1 Бјеловац 1.500.000,00 500.000,00   2.000.000,00   

3.1.2 Николе Грбића  150 м     3.500.000,00 3.500.000,00   

3.1.3 М. Младеновића  65 м 650.000,00     650.000,00   

3.1.4 
Алексе Шантића (крак код Црепане) 80 
м + прелаз преко пруге       0,00   

3.1.5 19 Нова 100 м (поред Арнаута)       0,00   

3.1.6 20 Нова 60м 490.000,00 130.000,00   620.000,00   

3.1.7 22 Нова 125 м 1.730.000,00 270.000,00   2.000.000,00   

3.1.7 23 Нова 100 1.000.000,00     1.000.000,00   

3.1.8 24 Нова 100 м 1.000.000,00     1.000.000,00   

3.1.9 Део Војводе Путника 200м       0,00   

3.1.10 Рада Ђорђевића 250м       0,00   

3.1.11 Максима Марковића крак од хале до 
моста 100м       0,00   

3.1.12 Довршетак започетих радова у 2010. 
години     5.000.000,00 5.000.000,00   

3.2 АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГА И 
ИГРАЛИШТА 

0,00 0,00 0,00 
0,00   

3.2.1 Паркинг код фудбалског стадиона 
други део        0,00   

3.2.2 Паркинг поред базена       0,00   

3.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

392.164,00 0,00 0,00 392.164,00 
  

3.2.1 Пешачка стаза код Дома 
пензионера 142.164,00     142.164,00   

3.2.2 Пешачка стаза код школе и 
спортске хале 250.000,00     250.000,00   

3.3 ПРОСЕЦАЊЕ И НАСИПАЊЕ УЛИЦА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00   
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3.3.1 Школска башта 500.000,00     500.000,00   

3.3.2 16. Нова       0,00   

3.3.3 Просецање улица поред Лимца 1.000.000,00     1.000.000,00   

3.4 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

16.500.000,00 500.000,00 15.000.000,00 32.000.000,00 25.000.000,00 

3.4.1 Косјерић –Субјел  850м 2.000.000,00     2.000.000,00   

3.4.2 Радановци - Грмић 1.5 км 2.500.000,00     2.500.000,00 7.500.000,00 

3.4.3 Косјерић – Радановци  3.5 км 9.500.000,00   15.000.000,00 24.500.000,00 17.500.000,00 

3.4.4 Луковића Вила – Субјел 0.75 км 2.500.000,00 500.000,00   3.000.000,00   

3.5 ВОДОВОД 7.399.932,60 0,00 29.554.730,38 36.954.662,98   

3.5.1 Секундарна мрежа – Карађорђева (од 
Маркета до сквера)       0,00   

3.5.2 Водоводни прикључак за Брајковиће       0,00   

    

Буџетска 
средства 

Учешће 
 грађана 

Остало Укупно 
Буџет 
2012 

3.5.3 Водоводна мрежа у улици Милунке 
Савић       0,00   

3.5.4 Водоводна мрежа у улици Школска 
башта       0,00   

3.5.5 Реконструкција Магистралног 
цевовода Т. Врела (II фаза) 7.399.932,60   29.554.730,38 36.954.662,98   

3.6 ПРОШИРЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 2.100.000,00 0,00 2.000.000,00 4.100.000,00   

3.6.1 М-21 (од мотела Извор до Пупића 
Виле) 2.000.000,00   2.000.000,00 4.000.000,00   

3.6.2 Субјелски пут (од М-21 до пруге)       0,00   

3.6.3 Остало (Полигон)       0,00   

3.6.4 На делу улице Хајдук Вељка 100.000,00     100.000,00   

3.7 КАНАЛИЗАЦИЈА 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00   

3.7.1 Атмосферска Пантићи       0,00   

3.7.2 Атмосферска Рогићи       0,00   

3.7.3 Фекална канализација у улици поред 
Лимца 1.500.000,00     1.500.000,00   

3.7.4 Фекална канализација у кругу 
предузећа Град 500.000,00     500.000,00   

3.7.5 Реконструкција фекалне канализације 
код жел. станице       0,00   

3.7.6 Фекална канализација - Школска 
башта 1.500.000,00     1.500.000,00   

4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 

22.399.960,00 0,00 7.000.000,00 29.399.960,00 0,00 

4.1 Одржавање општинских путева и 
улица 3.000.000,00   7.000.000,00 10.000.000,00   

4.2 Зимско одржавање  3.500.000,00     3.500.000,00   

4.3 Комунална  хигијена 6.399.960,00     6.399.960,00   

4.4 Одржавање јавне расвете 1.000.000,00     1.000.000,00   

4.5 Трошкови електричне енергије за 
јавну расвету града и делимично 
насељених места 

5.000.000,00     5.000.000,00 
  

4.6 Одржавање реквизита у парковима 500.000,00     500.000,00   

4.7 Одржавање саобраћајне 
сигнализације и опреме 1.000.000,00     1.000.000,00   

4.8 Одржавање атмосферске 
канализације и канала 1.000.000,00     1.000.000,00   
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4.9 Санација клизишта 1.000.000,00     1.000.000,00   

5. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 27.023.911,89 0,00 13.000.000,00 40.023.911,89 5.000.000,00 

5.1 Доградња спортске хале 3.000.000,00     3.000.000,00   

5.2 Реконструкција Дома пензионера - 
наставак радова 800.000,00   1.000.000,00 1.800.000,00   

5.3 Стамбена зграда код Цркве (аванс 
10%) 3.000.000,00     3.000.000,00   

5.4 Нова спортска хала (аванс 10 %) 4.160.200,00   4.000.000,00 8.160.200,00   

5.5 Израда дренаже за нову спортску халу 1.300.000,00     1.300.000,00   

5.6 Проширење моста на Лимцу 500.000,00     500.000,00   

5.7 Доградња анекса нове спортске 
хале 3.400.000,00     3.400.000,00   

5.8 Партерно уређење око нове 
спортске хале       0,00 5.000.000,00 

5.9 Набавка опреме за котларницу  3.400.000,00     3.400.000,00   

5.10 Замена слабоносивог темељног тла 1.500.000,00     1.500.000,00   

5.11 Зазиђивање и застакљивање на 
згради Народне библиотеке 526.000,00     526.000,00   

5.12 Партерно уређење ТС „Зекићи” 437.711,89     437.711,89   

5.13 Изградња мини пич терена 2.000.000,00   3.000.000,00 5.000.000,00   

5.14 Уређење кеја и изградња трим стазе 3.000.000,00   5.000.000,00 8.000.000,00   

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 44.626.000,00 10.200.000,00 5.700.000,00 60.526.000,00 13.920.000,00 

6.1 Решавање имовинских односа 9.000.000,00     9.000.000,00   

    

Буџетска 
средства 

Учешће 
 грађана 

Остало Укупно 
Буџет 
2012 

6.2 Трошкови инсталирања и одржавања 
паркинг система 926.000,00     926.000,00   

6.3 Електроенергетски објекти, НН мрежа       0,00   

6.4 Учешће у инвестицијама КЈП „Елан” 3.000.000,00     3.000.000,00   

6.5 Радови на градском гробљу       0,00   

6.6 Пројекти код НИП-а (Зарићи-Божинац; 
реконструкција старе школске зграде; 
обилазница према ТЦК; II фаза Дечјег 
вртића; реконструкција водовода у 
улици Карађорђевој-од пруге до 
мотела „Извор”) 

        

  

6.7 Реконструкција приоритетних 
некатегорисаних путева (Делићи-
Маковиште; Ђуровићи - Брајковићи) 28.200.000,00 10.200.000,00 5.700.000,00 44.100.000,00 13.920.000,00 

6.7.1 Пут Ерића гробље - Смрдан 6.850.000,00 3.000.000,00 2.850.000,00 12.700.000,00 2.940.000,00 

6.7.2 Пут у засеоку Ђуровићи 3.150.000,00 1.200.000,00 2.850.000,00 7.200.000,00 3.080.000,00 

6.7.3 Пут Кромпириште - Метаљка 4.200.000,00 3.000.000,00   7.200.000,00 2.900.000,00 

6.7.4 Пут Ћосовац - Недићи 7.000.000,00 3.000.000,00   10.000.000,00 5.000.000,00 

6.7.5 Куповина и превоз материјала за 
асфалтирање  7.000.000,00     7.000.000,00   

6.8 Непредвиђени радови  3.500.000,00     3.500.000,00   

7. ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2010. 
ГОДИНЕ 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00   

8. МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

22.000.000,00 10.000.000,00 0,00 32.000.000,00   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

Буџетска 
средства 

Учешће 
 грађана 

Остало Укупно 
Буџет 
2012 

1 
ИЗРАДА  ПЛАНСКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

8.546.905,04 0,00 450.000,00 8.996.905,04 0,00 

2. 
ИЗРАДА  ПРОЈЕКТНЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

4.393.060,00 0,00 10.000.160,00 14.393.220,00 0,00 

3. РАДОВИ 37.762.096,60 1.400.000,00 55.054.730,38 94.216.826,98 0,00 

4. 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 

22.399.960,00 0,00 7.000.000,00 29.399.960,00 25.000.000,00 

5. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 27.023.911,89 0,00 13.000.000,00 40.023.911,89 5.000.000,00 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 44.626.000,00 10.200.000,00 5.700.000,00 60.526.000,00 13.920.000,00 

7. 
ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2010. 
ГОДИНЕ 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

8. 
МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

22.000.000,00 10.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 

  
УКУПНО ОД 1 - 8 171.751.933,53 21.600.000,00 96.204.890,38 289.556.823,91 43.920.000,00 
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'', број 111/09) и члана 20. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и 
члана 36. Статута општине ''Службени лист општине Косјерић'', 
бр. 9/08,), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 
дана 11. новембра 2011. године, донела је, 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком регулише се организација и 
функционисање цивилне заштите на територији општине 
Косјерић; дужности општинских органа у заштити и спасавању и 
изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; образовање Штаба за ванредне 
ситуације; формирање повереника и заменика повереника 
цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица 
цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга 
питања из области цивилне заштите. 
 

Члан 2. 
 

 Субјекти заштите и спасавања на територији 
општине су: 
 

1. скупштина општине; 
2. председник општине; 
3. општинско веће; 
4. општинска управа и њени органи; 
5. оспособљена привредна друштва и друга правна 

лица значајна за заштиту и спасавање; 
6. грађани и удружења грађана и друге организације.  

 
Дужности – надлежности органа општине 

 
Скупштина општине 

 
Члан 3. 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних добара на 
територији општине  Косјерић и Закона о ванредним ситуацијама 
(у даљем тексту: Закон), Скупштина општине Косјерић врши 
следеће послове: 
 
 - доноси одлуку о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине и обезбеђује њено 
спровођење у складу са јединственим системом заштите и 
спасавања у Републици Србији; 
  
 - доноси план и програм развоја система заштите и 
спасавања на територији јединице локалне самоуправе, у складу 
са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике 
Србије; 
 
 - планира и утврђује изворе финансирања за развој, 
изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој 

цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите на територији општине; 
 
 - образује Општински штаб за ванредне ситуације; 
 
 - одређује оспособљена правна лица од значаја за 
заштиту и спасавање; 
 
 - разматра висину насталих штета од елементарних 
непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе; 
 
 - разматра извештаје председника о битним питањима 
за заштиту и спасавање и др. 
 
 

Општинско веће 
 

Члан 4. 
 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних добара на 
територији општине и одредби Закона, Општинско веће Косјерић 
врши следеће послове: 
 

- усваја Процену угрожености за територију 
општине; 

 

- усваја План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 

 

- образује комисију за процену штете настале од 
елементарних непогода; 

 

- доноси одлуке о накнади штете настале од 
елементарних непогода; 

 

- прати реализацију превентивних мера заштите; 
 

- предлаже акта која доноси Скупштина општине и 
др. 

 
Председник општине 

 
Члан 5. 

 
 - стара се о спровођењу Закона и других прописа из 
области заштите и спасавања; 

- обавља функцију команданта Општинског штаба за 
ванредне ситуације и руководи његовим радом; 

- у сарадњи са начелником штаба предлаже 
постављање осталих чланова Штаба за ванредне ситуације; 

- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у 
општини; 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене Законом и другим прописима; 

- усмерава и усклађује рад општинских органа и 
правних лица чија је општина оснивач у спровођењу мера 
заштите и спасавања; 

- предлаже Општинском већу План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на усвајање; 

- наређује формирање, опремање и обуку јединица 
цивилне заштите опште намене; 
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- остварује сарадњу са начелником Управног округа и 
Окружним штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и 
усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

- наређује евакуацију грађана, правних лица и 
материјалних добара са угроженог подручја и стара се о 
њиховом збрињавању; 

 - стара се о организацији и спровођењу мобилизације 
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укључења 
истих у активности заштите и спасавања; 

- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране 
припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана 
који учествују у заштити и спасавању становништва и 
материјалних добара у општини; 

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима 
и другим правним лицима у ванредној ситуацији; 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су 
претрпели штете у ванредним ситуцијама; 

- остварују сарадњу са суседним општинама, 
Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у циљу 
усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области 
заштите и спасавања из своје надлежности; 

- извештава Скупштину општине о стању на терену и о 
предузетим активностима у ванредној ситуацији. 
  

Органи Општинске управе Косјерић 
 

Члан 6. 
 

 Органи Општинске управе Косјерић у оквиру својих 
надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће 
послове и задатке: 
 
 - прате стање у вези са заштитом и спасавањем у 
ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту и 
спасавање; 

- учествују у изради Процене угрожености територије 
општине Косјерић; 

- израђују поједине делове Плана заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама; 

- учествују у припремама и извођењу привременог 
померања или евакуације становништва; 

- учествују у припремама и спровођењу збрињавања 
настрадалог становништва; 

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за 
рад Општинског штаба за ванредне ситуације; 

- врше послове урбанистичких мера заштите и 
спасавања из своје надлежности; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, 
учествују у изради студије покривености система јавног 
узбуњивања за територију јединице локалне самоуправе; 

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и 
информационе подршке за потребе заштите и спасавања; 

- организују, развијају и воде личну и колективну 
заштиту; 

- учествују у организацији, формирању и опремању 
јединица цивилне заштите опште намене; 

- остварују сарадњу са организационим јединицама 
Сектора за ванредне ситуације; 

- обављају и друге послове заштите и спасавања. 
 
 

 Стручна служба за послове заштите и спасавања 
општине 
 

Члан 7. 
 

 Стручне, оперативне, планске и организационе послове 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину 
Косјерић вршиће Општинска управа општине Косјерић- Служба 
за урбанизам 

 
Стручна служба за заштиту и спасавање врши 
следеће послове: 
 
 
- носилац је активности на изради Процене 
угрожености општине; 
- носилац је активности за израду Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 
- носилац је активности на изради Плана 

функционисања цивилне заштите и система осматрања и 
обавештавања (у склопу Плана одбране општине); 

- носилац је активности на формирању, опремању и 
обучавању јединица цивилне заштите опште намене; 

- прате опасности, обавештавају становништво о 
опасностима и предузимају друге превентивне мере за смањење 
ризика од елементарних непогода и других несрећа; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, 
учествују у изради студије покривености система јавног 
узбуњивања за тетиторију јединице локалне самоуправе; 

- организују, развијају и воде личну и колективну 
заштиту; 

- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе; 

- остварују нспосредну сарадњу са организационим 
јединицама Сектора за ванредне ситуације; 

- израђују план мобилизације јединица и организују 
извршење мобилизације јединица опште намене; 

- врше и друге послове из области заштите и 
спасавања. 

 
Општински штаб за ванредне ситуације 

 
Члан 8. 

 
 Обједињавање, координацију и руковођење снагама за 
заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите које 
формира општина и активностима које се предузимају у заштити 
и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу 
мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасности на 
територији општине Косјерић спроводи Општински штаб за 
ванредне ситуације. 
 
 Општински штаб за ванредне ситуације се формира на 
основу члана 33. Закона и у складу са чланом 10. Уредбе о 
саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (у даљем 
тексту: Уредба – ''Сл.гл.РС'', бр. 98/2010), а надлежност је 
дефинисана чланом 34. и 35. Закона. 
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Члан 9. 
 
 Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински 
штаб, у случају ванредне ситуације може наредити и следеће 
мере: 
 

- мобилизацију јединица цивилне заштите опште 
намене, грађана и материјалних средстава; 

- ангажовање оспособљених правних лица; 
- увођење дежурства правним лицима; 
- посебан режим обављања одређених комуналних 
делатности; 
- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког 
карактера; 
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја на 

локалним путевима; 
- евакуацију становништва; 
- одређивање другачијег распореда радног времена; 
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других 

производа и пружања услуга (воде, грејања, гаса, електричне 
енергије, железнички и друмски превоз и сл.); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим 
угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних 
и непокретних ствари власницима односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од 
стране становништва и правних лица у организовању и 
спровођењу евакуације и других активности у заштити и 
спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, 
станова, пословних просторија и других зграда да приме на 
привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;  

- и друге мере. 
 
 

Повереници цивилне заштите 
 

Члан 10. 
 

 За организацију и спровођење превентивних мера 
заштите и покретање почетних активности у случају појаве 
опасности по људе и материјална средства формираће се 
повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим 
насељеним местима. 
 

1. У МЗ Град Косјерић поставиће се 4 повереника и 4 
заменика повереника; 

2. У МЗ Село Косјерић поставиће се 3 повереника и 3 
заменика повереника. 

3. У МЗ Брајковићи поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

4. У МЗ Горња Ражана поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

5.  У МЗ Доња Ражана поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

6. У МЗ Радановци поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

7. У МЗ Годљево поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

8. У МЗ Маковиште поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

9. У МЗ Годечево поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

10. У МЗ Варда поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

11. У МЗ Сеча Река поставиће се 1 повереник и 1 
заменик повереника. 

12. У МЗ Тубићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

13. У МЗ Мушићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

14. У МЗ Субјел поставиће се 1 повереник и 1 заменик 
повереника. 

 
 Повереници и заменици повереника у насељима 
предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу 
мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне 
заштите и руководе јединицима цивилне заштите опште намене. 
  Грађани на угроженим и настрадалим 
подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима 
повереника, односно заменика повереника. 
 Именовање повереника и заменика повереника 
извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке. 
 Предлоге за именовање повереника и заменика 
повереника урадиће стручна служба за заштиту и спасавање у 
сарадњи са саветима месних заједница. 
 

Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 
 

Члан 11. 
 

 У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним 
ситуацијама а за потребе заштите и спасавања грађана и 
материјалних добара од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и опасности на територији општине 
Косјерић одређују се оспособљена привредна друштва и друга 
правна лица, и то: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ред. 
број 

Пун назив правног лица Седиште и адреса Делатност Задатак – мера ЦЗ 

1. 2.  3.  4.  5.  

1. КЈП ''ЕЛАН'' Косјерић 
Косјерић 
ул.Николе Тесле бр.1 

Снабдевање грађана са 
водом одржав. 
јавне чистоће и сл. 

Деконтаминација људи и 
површина, 
збрињавање са водом, 
одржавање  водовода и др. 

 
 
 

2. ОЈ Дом здравља 
Косјерић 

Косјерић 
ул. Станоја Павловића 
бр. 2 

Здравство 

Медицинско збрињав. 
настрадалих лица,  
пружање ПМП,   асанација 
и епидемилошке мере 
заштите.... 

 
 

3.  Приватна лекарска 
ординација ''Здравље'' 

Косјерић 
ул. Карађорђева бр. 81 

Здравство 

Медицинско збрињав. 
настрадалих лица,  
пружање ПМП,   асанација 
и 
епидемилошке мере 
заштите.... 

4. 
Центар за социјални 

рад Косјерић 

Косјерић 
ул. Радише 

Петронијевића бр.3 
Социјална заштита 

Пружање социјалне 
помоћи и збрињавање 
настрадалих 

 
 

 
5. 

Црвени крст Косјерић 
Косјерић 

ул. Олге Грбић бр. 8 
Хуманитарна помоћ 

Учешће у збрињавању 
евакуацији 
настрадалих,пружањуПП,и
схрани,проналажењу 
несталих и сл. 

6. 

 
Електросрбија д.о.о.  
Краљево ЕД Ужице 

Погон Косјерић 

Косјерић 
ул. Олге Грбић бр. 3 

Снабдевање 
електричном енергијом 

Очување добара битних за 
опстанак 

7. 
ТИТАН цементара 

Косјерић 

Косјерић 
ул. Живојина Мишића 

бб 

Производња  
грађевинског 
материјала 

 
Учешће у санир.  
последица 
од рушења и из рушев. у 
заштити и спасав.од 
поплава,санирању штета 
на путевима и оспособљав. 
истих  

 

8. 

ЈП За газдовање 
шумама 

шумско газдинство'' 
Ужице'' Шумска управа 

''Косјерић 

Kосјерић 
ул. Олге Грбић бр.2 

Газдовање, заштита и 
спасавање шума 

Заштита и спасавање од 
пожара 

9. 
АД '' Путеви'' Пожега 

пункт Косјерић 
Косјерић 

Субјелски пут бб 
Изградња и одржавање 

путева 

 
Учешће у санир. последица 
од рушења и из рушев. у 
заштити и спасав.од 
поплава,санирању штета 
на путевима и оспособљав. 
истих  

 

10. 
''Интер-коп'' д.о.о 

Мишар 
каменолом Дивчибаре 

Мишар  
ул. Карађорђева бб 

15000 Шабац 

производња 
грађевинског 
материјала 

 
Противпожарна заштита 
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11. 
Занатско-трговинска 

радња АСС Павловић 
Ацо предузетник 

Косјерић 
Брајковићи 

Механичарске 
услуге 

Поправка моторних возила 
ангажованих у заштити и 
спасавању 

12. 
Марић –турс Косјерић 

Марић Драгош 
Галовићи 

Косјерић 
Галовићи 

Јавни превоз 
путника 

Превоз становништва 
предвиђеног за евакуацију 
и у збрињавању 

13. 

Аутопревозник 
''Спасојевић'' 

Данијела Спасојевић 
Галовићи 

Косјерић 
Галовићи 

Јавни превоз 
путника 

Превоз становништва 
предвиђеног за евакуацију 
и у збрињавању 

14. 
''Миловић-комерц'' 

д.о.о. 
Косјерић 

Косјерић 
ул. карађорђева бр. 152 

Учешће у санир. 
последица 

од рушења и из рушев. 
у заштити и спасав.од 

поплава,санирању 
штета на путевима и 
оспособљав. истих  

Учешће у санир. последица 
од рушења и из рушев. у 
заштити и спасав.од 
поплава,санирању штета 
на путевима и 
оспособљававање истих  

15. 
''Софронијевић'' 

д.о.о 
Косјерић 

Косјерић 
ул. 

С. Познановића 

Учешће у санир.  
последица од рушења и 
из рушев. У заштити и 
спасав. Од поплава, 
санирању штета на 

путевима и оспсобљав. 
истих 

Учешће у санир. последица 
од рушења и из рушев. у 
заштити и спасав. од 
поплава исанирању штета  
на путевима и 
оспособљављавање истих 

16. 
Мотел '' Извор'' 

Косјерић 
Косјерић 

ул. Карађорђева бр. 
Угоститељске  и услуге 

смештаја 
Збрињавање, смештај и 

исхрана 

 
17. 

 

ХОТЕЛ ''Скрапеж'' 
Косјерић 

Косјерић 
ул. Карађорђева бр. 

Угоститељске  и услуге 
смештаја 

  

Збрињавање, смештај и 
исхрана 

18. 

 
Добровољно 
ватрогасно друштво 
Косјерић 

 

Радише Петронијевића 
бр.4 

Област заштите 
од пожара 

Противпожарна заштита 

19. 

 
Ветеринарска 
Станица 
Глигоријевић- вет 

Косјерић 
ул. 11 Нова 

бр. 3 
ветеринарске услуге 

 
Учешће у заштити и 
спасавању и очувању 
добара битних за опстанак 

 

20. 

 
Ловачко удружење 
Косјерић 

Косјерић 
ул. 

Карађорђева 
бр.6 

Ловство, гајење, 
заштита, лов и 
коришћење дивљачи 

Учешће у заштити и 
спасавању и очувању 
добара битних за опстанак 
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                 Активирање и употребу правних субјеката из става 2. 
овог члана наређује Општински штаб за ванредне ситуације. 
 Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима 
из става 2. овог члана склопи уговор којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе. 
 Средства за надоканаду трошкова насталих учешћем 
правних лица из става 2. овог члана у заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама обезбеђује се из буџета општине 
Косјерић 
 

Јединице цивилне заштите опште намене 
 

Члан 12. 
 

 Јединице цивилне заштите опште намене 
оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених 
задатака из области заштите и спасавања као што су 
локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских 
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, 
за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог 
становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по 
процени Штаба за ванредне ситуације. 
  У општини Косјерић формираће се 15 
јединица цивилне заштите опште намене јачине 2  самостална 
вода са укупно 60 обвезника цивилне заштите и 13 самосталних 
одељења са укупно 130 обвезника цивилне заштите. 
 У МЗ Град Косјерић у два реона формираће се 
јединице опште намене са реком Скрапеж као граничном 
линијом, јачине два самостална вода са по три одељења ( 2 
вода, 6 одељења, 60 припадника), 
 У МЗ Село Косјерић формираће се три самостална 
одељења (три одељења са 30 припадника), 

У Месним заједницама Варда и Годечево и месним 
заједницама Субјел и Мушићи формираће се по једно 
самостално одељење ( два одељења са 20 припадника). 

    У Месним заједницама Горња и Доња Ражана, 
Брајковићи, Радановци, Сеча Река, Годљево, Маковиште и 
Тубићи формираће се по 1 самостално одељење ( осам 
одељења са 80 припадника), 
 Попуну, опремање и обуку јединица извршиће 
општинска Служба за заштиту и спасавање (или неки од органа 
општине). 
 
 Координацију послова из става 3. овог члана вршиће 
Општинско веће. 
 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА  
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

ПЛАН ФУНКЦОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 13. 
 

 Носилац израде Процене угрожености општине 
Косјерић од елементарних непогода и других несрећа је 
општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са 
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и 
другим организационим јединицама Општинске управе, у складу 
са Законом, Методологијом за израду Процене угрожености и 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (која 
треба да се донесе, не чекајући извод из Националне процене), 
сачинити Процену. 
 

 Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити 
Процену угрожености и доставити је Општинском већу на 
усвајање. 

 
Члан 14. 

 
 Носилац израде Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за општину, је општинска служба за 
заштиту и спасавање која ће, у сарадњи са организационом 
јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим 
организационим јединициама Општинске управе, у складу са 
Законом и Методологијом за израду Процене угрожености и 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (која 
треба да се донесе) сачинити План. 
 
 Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине 
Косјерић и доставити га Општинском већу на усвајање. 
 

Члан 15. 
 
            Носилац израде Плана функционисања система цивилне 
заштите као саставног дела Плана одбране општине је 
општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са 
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације у 
складу са Упутством о методологији за израду планова одбране 
и потребним изводом из Плана одбране Републике, сачинити 
План. 
 

Лична и колективна заштита 
 

Члан 16. 
 

 Личну и колективну заштиту у општини организовати по 
месту рада и месту становања. 
 
 Грађани, власници стамбених зграда, односно кућа, 
дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и 
спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, 
набаве и држе у исправном стању средства и опрему као што је 
предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за 
личну и колективну заштиту од елементарних непогода и других 
несрећа. 
 Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање 
да у сарадњи са организационом јединицом Сектора за 
ванредне ситуације, припреми упутства и друге публикације 
којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у 
могућој или насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији 
становништва о реаговању у земљотресу и пожару. 
 У реализцију активности наведених у ставу 3. овог 
члана укључити поверенике цивилне заштите. 
 

Финансирање 
 

Члан 17. 
 

 Из буџета општине Косјерић и из средстава Фонда за 
ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања 
становништва и материјалних добара од елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности, 
финансираће се следеће: 
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 - организовање, опремање и обучавање Општинског 
штаба за ванредне ситуације; 
 - организовање, опремање и обучавање јединица 
цивилне заштите опште намене; 

- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у 
складу са уговором за извршавање задатака заштите и 
спасавања; 

- изградњу система за узбуњивање на својој 
територији; 

- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање 
посебне опреме за општинске јединице цивилне заштите опште 
намене; 

- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, 
осигурање и чување објеката за потребе цивилне заштите; 

            - обуку из области цивилне заштите коју организује 
општина; 

- организацију и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите из делокруга општине; 

- санирање штета насталих природном и другом 
незгодом, у складу са материјалним могућностима; 

- и друге послове цивилне заштите који су одређени 
позитивним прописима. 

 
Признања и награде 

 
Члан 18. 

 За нарочите успехе у организовању и спровођењу 
задатака цивилне заштите и других послова заштите и 
спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, 
службама и органима Општинске управе, штаба за ванредне 
ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне 
заштите, заменицима повереника, другим припадницима и 
заслужним појединцима на територији општине Косјерић, 
додељују се признања и награде. 
 
 Признања и награде ће се уручити на дан општине и на 
Светски дан цивилне заштите 1. март. 
 
 Обавезује се Општинско веће да ближе уреди врсту 
награда и признања као и критеријуме за њихову доделу. 
 

Члан 19. 
 

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

 
02 Број:820-1/2011 
У Косјерићу, 11. новембар 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
ПРЕДСЕНИК СКУПШТИНЕ, 

Милан Штуловић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          На основу члана 15. став 1.тачка 4. и члана 33.  став 1 
тачка 5 и члана 42.став 2,3 и 5 Закона о ванредним ситуацијама 
(,,Службени гласник РС“, бр.111/09), члана 10.11. и 12. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
(,,Службени гласник РС“, бр. 98/10), члана 20.став 1 тачка 19 и 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
РС“,бр. 129/07 ) и члана 36. Статута општине Косјерић 
(,,Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08 ), Скупштина 
општине Косјерић  на седници 11. новембра  2011. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
о образовању Штаба за ванредне ситуације за  

територију општине Косјерић 
 

члан 1. 
 У циљу кординације и руковођења заштитом и 
спасавањем у ванредним ситуацијама на територији општине 
Косјерић образује се Општински штаб за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама за територију општине Косјерић (у 
даљем тексту Општински штаб за ванредне ситуације). 
 

члан 2. 
 Под ванредним ситуацијама подразумева се стање 
када су ризици и претње или последице катастрофа, ванредних 
догађаја и других опасности по становништво,животну средину и 
материјална добра таквог обима и интезитета да њихов 
настанак или последице није могуће спречити или отклонити 
редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је 
за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити 
посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада. 
 

члан 3. 
 Општински штаб обавља следеће послове : 
 

1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и 
спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

2. руководи и кординира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите; 

3. разматра и даје мишљење на предлог Процене 
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 

4. прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање; 

5. наређује употребу снага заштите и спасавања, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама; 

6. стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и 
предузењтим мерама; 

7. разматра организацију, опремање и обучавање 
јединица цивилне заштите, овлашћених и 
оспособљених правних лица; 

8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања 
суседних општина у ванредним ситуацијама; 

9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
10. доноси наредбе, закључке, препоруке и друга акта; 
11. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 

заштите и спасавања  на територији општине; 
12. ангажује оспособљена правна лица и друге 

организације од значаја за јединицу локалне 
самоуправе; 
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13. по потреби именује менаџера заштите и заменика 
менаџера у насељеним местима 

14. поставља повереника и заменика повереника ради 
обављања послова заштите и спасавања у насељеним 
местима; 

15. посебним актом одређује помоћно особље за потребе 
рада штаба (возача,курира и др.); 

16. врши и друге послове у складу са Законом и одлуком о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине. 

 
члан 4. 

 
 Командант Општинског штаба је председник  општине 
Косјерић по положају. Заменик команданта Општинског штаба је 
заменик  председника општине Косјерић по положају. 
 Начелник Општинског штаба је представник Одељења 
за ванредне ситуације Ужице у Косјерићу. 
 Чланови Општинског штаба су: 

 
- начелник општинске управе Косјерић , 
- директор КЈП '' ЕЛАН'' Косјерић, 
- командир ПС Косјерић, 
- командир ВСЈ Косјерић, 
- директор  ЕД Ужице Погон  Косјерић, 
- шеф Шумске управе Косјерић 
- директор ОЈ Дом здравља Косјерић 
- директор Центра за социјални рад Косјерић, 
- представник ЦМО Пожега, 
- секретар Црвеног крста Косјерић, 

 
члан 5. 

 
 Начелника,заменика и чланове штаба за ванредне 
ситуације општине Косјерић поставља и разрешава Скупштина 
општине на предлог председника Општине. 
 

члан 6. 
 
 Штаб  доноси пословник о раду и  годишњи план рада                                                                                                                               
                                                                                                   

члан 7. 
 
 За извршавање специфичних задатака заштите и 
спасавања Општински штаб може образовати стручно 
оперативне тимове. 
 Радом стручно-оперативног тима руководи 
руководилац тима који именује штаб. 
 Стручно – оперативни тим одговара начелнику штаба. 
 

члан 8. 
 

 Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Општинског штаба врши Општинска управа општине 
Косјерић. 
 

члан 9. 
 

 Финансирање активности Општинског штаба 
обезбеђује се из буџета општине Косјерић, Фонда за ванредне 
ситуације,Фондација, других донатора и буџета Републике 
Србије. 
 

члан 10. 
 

 Овлашћује се Општинско веће општине Косјерић да 
посебним актом регулише питање права и висине на накнаду, 
односно дневницу, за учешће у раду и присуство на седницама 
Општинског штаба лицима која чине штаб, као и другим лицима 
ангажованим за потребе рада штаба, а до доношења овог акта 
на поменуто питање примењивати сходно постојећу Одлуку о 
накнади за учешће у раду у органима општине Косјерић и 
њиховим радним телима. 
 

члан 11. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације 01 број: 
325-3/11 ( „Службени лист општине Косјерић“,бр.9/08 ). 
 

члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту 
објавити у  „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
Број: 820 -2/11-02   
У Косјерићу, 11. новембара  2011. године                                                                    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
       

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,             
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   На основу члана 5. Одлуке о образовању Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине Косјерић  и члана 36. 
Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, 
бр.9/08), Скупштина општине Косјерић је на седници од   11. 
новембара 2011.године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу Штаба за ванредне ситуације 
 

  I Разрешава се Штаб за ванредне ситуације у следећем 
саставу: 
  1. Вујадиновић Драган, командант штаба 
  2. Вујић Драган, заменик команданта штаба 
  3. Јовановић Милојко, начелник штаба 
  4. Косорић Мирољуб, члан 
  5. Марковић Миодраг, члан 
  6. Коловић Александар, члан 
  7. Томић Горан, члан 
  8. Ђукић Владимир, члан 
  9. Ђорђевић Видан, члан 
10. Косорић Љиљана, члан и 
11. Радовић Наташа, члан 
12. Јелић Стаменко, члан и 
13. Митровић Светлана, члан 
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 II Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
III Решење доставити члановима  штаба и архиви. 
 

01 Број: 325- 3 /11 
У Косјерићу, 11. новембар 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                            Милан Штуловић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 11. 
новембра 2011. године, на основу чл. 108. став 2. Закона о 
планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 
81/09 и 24/11), члана 10. став 1. Уредбе о условима, 
критеријумима и начину остваривања права на конверзију права 
коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину 
одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и 
висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право 
својине уз накнаду ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011) и чл. 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», 
бр. 9/2008), донела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
 
          Овом Одлуком утврђује се тржишна вредност грађевинског 
земљишта на територији општине Косјерић која ће се 
примењивати  у свим поступцима који се воде по захтеву лица 
која имају право на конверзију права коришћења у право својине 
уз накнаду, а који буду поднети после ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 

Члан 2. 
 

          Тржишна вредност грађевинског земљишта на територији 
општине Косјерић утврђује се по м2  грађевинског земљишта  
зависно од урбанистичке зоне,  у којој се предметна локација 
налази, према подели на урбанистичке зоне утврђена Одлуком о 
грађевинском земљишта (“Службени лист општине Косјерић” 
број 5/10, 9/10, 11/10 и 6/11)  и износи у: 
 

• Iа   урбанистичкој зони  600 динара, 

• I     урбанистичкој зони  550 динара, 

• II    урбанистичкој зони 400 динара и 

• III   урбанистичкој зони 300 динара. 
 
          Утврђена тржишна вредност грађевинског земљишта на 
територији општине Косјерић је почетна цена у поступцима 
давање у закуп и отуђење грађевинског земљишта по Одлуци о 
грађевинском земљишту.  

Члан 3. 

          Овако утврђену тржишну вредност грађевинског 
земљишта на територији општине Косјерић Скупштина општине 
Косјерић,  најмање  једном годишње, ће преиспитати и 
ускладити је са евентуалним  променама.  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:464-8/11 11. новембар 2011. године 
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 11. 
новембра 2011 . године на оснoву члана 80 Закона о јавној 
својини  и члана 36 Статута општине Косјерић  («Службени лист 
општине Косјерић», бр. 9/2008), донела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ НЕПРОФИТНИХ СТАНОВА У 

ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 Овом одлуком уређују се услови и поступак продаје 
непрофитних изграђених станова у стамбеној згради код цркве, 
на кат. парцели број 1233 КО Варош Косјерић, улица Јелене 
Леле Субић бб. 

Члан 2.  

 Изграђени станови су у јавној својини општине 
Косјерић. 
 Станови ће се продати на основу спроведеног конкурса, 
радницима Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, Полицијске управе Ужице, Полицијске станице Косјерић. 

 

2. ПРОДАЈА СТАНОВА 

 

1. Начин продаје 

Члан 3.  

               Станови из члана 1 ове одлуке продају се по систему 
кључ у руке, производној цени од 500 ЕУРА по м2 умањеној за 
износ од 20 % на име улагања у изградњу станова од стране 
Републике Србије.  
У случају да се станови продају у нижем степену изграђености 
цена се сразмерно умањује.       
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3. КРУГ ЛИЦА 

Члан 4.  

  У складу са овом одлуком, 7 станова се продаје 
радницима Министарства унутрашњих послова, Полицијска 
управа Ужице – Полицијска станица Косјерић, за решавање 
стамбених потреба запослених лица у Полицијској станици 
Косјерић. 

Члан 5.  

                   Лице из члана 4  став  1 ове одлуке,  у зависности  
од броја чланова породичног домаћинства, може конкурисати 
за куповину стана следеће структуре: 
1) самац – гарсоњеру или једнособан стан; 
2) два члана – једноипособан или двособан стан; 
3) три члана – двособан или двоипособан стан; 
 
Лице које је остварило право на куповину стана може да купи  
стан чија је структура мања од структуре стана који има право 
да купи у складу са ставом 1. овог члана. 

 

3. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Члан 6. 

     Комисија за стамбена питања, коју образује 
Председник општине Косјерић ( у даљем тексту Комисија ), 
расписује јавни конкурс за продају станова, којима позива 
заинтересоване припаднике МУП, Полицијске станице Косјерић, 
да у року од 30 дана од дана објављивања конкурса поднесу 
пријаве са потребним доказима. 
 
     Комисија ће бити састављена од припадника 
Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Ужице, 
на предлог Начелника Полицијске управе Ужице. 
 

Комисија објављује конкурс у средствима јавног 

информисања и на сајту општине Косјерић. 

 

Члан 7.  

   На конкурсу за продају стана може учествовати лице 
које је :  
 

− без стана, 

− у радном односу на неодређено време,  

− пријављено на територији општине Косјерић најмање једну 
годину пре расписивања конкурса, 

− држављанин Републике Србије,  
  
    Сматра се да је лице без стана уколико оно или 
члан његовог породичног домаћинства на територији 
о п шт и не  Ко с је р ић  нема стан, породичну стамбену зграду 
или кућу за одмор у  својини  или сусвојини или по основу 
уговора о закупу на одређено време користи државни или 
друштвени стан. 
 
Уговором  о  закупу  на  одређено  време  сматра  се  уговор  
закључен  по одредбама Закона о становању односно уговор 
који не може бити основ за стицање својине на стану. 
 
Не сматра се да је лице без стана ако је носилац станарског 
права, односно закупац на неодређено време стана у својини 
грађана или сустанар. 

 
  Радни  однос  се  доказује  радном  књижицом  и/или  
потврдом  надлежног органа. 
 
  Пријавом на територији општине Косјерић се сматра 
пријава прбивалишта или боравишта. 
 
  Пребивалиште се доказује важећом личном картом. 
 
   Боравиште се доказује пријавом боравка. 
 
   Држављанима Републике Србије сматрају се лица која 
су држављанство стекла до дана истека рока за пријављени 
конкурс. 

Члан 8. 

   Стан се продаје лицу које испуњава услове из члана 7. 
ове одлуке према редоследу утврђеном на листи реда првенства 
( у даљем тексту ранг – листа ). 
 
    Лице из става 1. овог члана не сме отуђити нити на 
било који други начин ставити стан који је купио у складу са овом 
одлуком на располагање трећем лицу у року од пет година од 
дана закључења уговора о куповини стана.  

 

4. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА 

Члан 9. 

 Основи за утврђивање реда првенства су: 
 

− стамбени статус 

− стручна спрема, 

− радни стаж, 

− здравствено стање, 

− број чланова породичног домаћинства, 
 
 Основи из претходног става вреднују се одговарајућим 
бројем бодова. 

Члан 10. 

 За стамбени статус утврђује се до 190 бодова и то: 
 
1. подстанар............... до 5 година – 120 бодова + по 2 бода за 
сваку следећу навршену годину 
2. становање код својих родитеља или родитеља свог 
супружника или ванбрачног партнера и сродника у правој линији 
у заједничком домаћинству уколико је површина стамбеног 
простора мања од 15 м2 по члану заједничког домаћинства ......... 
120 бодова 
3. становање код блиских сродника.................. 115 бодова 
4. становање у заједничким просторијама у стамбеној згради  у 
уговорном односу са Скупштином станара 
..................................115 бодова + по  1   бод   за  сваку навршену 
годину 
5. корисник стана или просторија за службене потребе или по 
одлуци правног лица о привременом коришћењу односно закупу 
стана или просторије, .......................................110 бодова 
6. становање код својих родитеља или родитеља свог 
супружника или ванбрачног партнера и сродника у правој линији 
у заједничком домаћинству уколико је површина стамбеног 
простора већа од 15 м2 по члану заједничког домаћинства ......... 
100 бодова 
7. коришћење стана или заједничких просторија без правног 
основа ......................................................... 100 бодова 
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8. други стамбени статус.................. 100 бодова 
 
 Не сматра се становањем код својих родитеља или 
родитеља свог супружника или ванбрачног партнера и сродника 
у правој линији у заједничком домаћинству уколико ова лица на 
територији општине Косјерић имају у својини још један или више 
станова или породичних кућа.  
 
 Блиским сродником у смислу ове одлуке сматрају се 
рођени брат и сестра, браће и сестре родитеља оба супружника 
или ванбрачног партнера и њихова деца. 
 
 Под коришћењем стана без правног основа сматра се 
бесправно становање у туђем стану или заједничкој просторији 
стамбене зграде и становање у бесправно изграђеном објекту за 
који је донето правноснажно решење о рушењу и рушење 
започето. 
 
 Стамбени статус се доказује:  
1. уговором о подстанарском односу, 
2. уговором и другим овереним документом о праву 
коришћења, 
3. овереном изјавом станодавца о начину коришћења стана, 
4. доказом о својини станодавца на стану, 
5. овереном изјавом да нема стан или породичну стамбену 
зграду, 
6. овереном изјавом станодавцима, периодима и 
адресама на којима је становао, пријавом пребивалишта, 
односно боравка, 
7. потврдом органа управљања стамбеном зградом 
потписаном од овлашћеног лица и овереног печатом стамбене 
зграде, 
8. уверењем Управе јавних прихода, да се не дужи порезом на 
стан или породичну стамбену зграду на територији општине 
Косјерић, 
9. потврдом предузећа, установе, државног органа, односно 
општинске службе да лице које конкурише и чланови њговог 
породичног домаћинства нису добили стан односно стамбени 
кредит, 
10. правноснажном одлуком којом је расправљења заједничка 
имовина разведених супружника и ванбрачних партнера, 
11. доказом о власништву на стану свог или родитеља 
супружника и потврдом о пријави пребивалишта односно 
боравишта родитеља на стану, 
12. правноснажном одлуком којом је окончан оставински 
поступак, 
13. другим документима којима се доказује начин коришћења 
стана, 
 
  Лице које од дана ступања на снагу ове одлуке, ради 
обезбеђења повољнијег положаја за куповину стана, на било 
који начин својом вољом лиши себе својине или сусвојине на 
стану или породичној стамбеној згради и кући за одмор, 
односно својства закупца стана на неодређено време или 
корисника таквог стана, сматраће се да не испуњава услове из 
члана 7. ове одлуке. 
 
 Вреднује се само последњи стамбени статус на дан 
подношења пријаве на конкурс остварен у континуитету. 

 
 
 
 

Члан 11. 
 Дужина радног стажа учесника на конкурсу вреднује се 
до 80 бодова. 
 Свака навршена година радног стажа вреднује се са по 
два бода. 
 Под радним  стажом  подразумева  се  време  
проведено  у  радном  односу  (ефективни радни стаж) које се 
уписује у радну књижицу. 
Дужина  радног  стажа  се  доказује  радном  књижицом  и/или  
потврдом надлежног органа. 
 
Укупан  радни  стаж  се  обрачунава  са  стањем  на  дан  
истека  рока  за пријављивање на конкурс. 
 

Члан 12. 
 Здравствено стање учесника на конкурсу или чланова 
његовог породичног домаћинства вреднује се са 10 бодова. 
Под здравственим стањем, у смислу ове одлуке, подразумевају 
се: 
 
- малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке 
болести крви које имају прогресиван  ток;  инсулин  зависни  
дијабетес  мелитус  (са  секундарним компликацијама 
ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна 
туберкулоза; системске  аутоимуне  болести у одмаклој фази 
и/или са мултисистемском дисфункцијом;  генетске  болести  
које  имају  прогресивни  ток и/или узрокују тежак поремећај  
метаболизма; хроничне психозе са непотпуним ремисијама  и  
трајним изменама  личности;   епилепсија  са  тешким  
психичким променама;терминална бубрежна инсуфицијенција, 
надијализи   и после трансплатације;  прогресивна  
неуромишићна  обољења;  тешко  трајно  оштећење 
плућневентилације са  хроничном  респираторном 
инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за дуготрајну 
оксигено – терапију; тешке урођене и стечене срчане  мане  са  
тешким  оштећењем  срчане  функције  (ехокардиографски   или 
другим методама утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%), 
друге болести срца са тешким  оштећењем срчане функције 
(ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног оштећења 
функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, 
вариксни езофагуса) и стања после трансплатације јетре; тежак 
облик бронхијалне астме,  неконтролисана,  перзистентна  и  
поред  редовне  терапије;  други  тешки облици болести које 
доводе до трајно нарушеног здравственог стања. 
 Здравствено стање се доказује мишљењем односно 
извештајем здравствене установе у  којој је постављена 
дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара 
одговарајуће  специјалности који је издат само за сврху 
конкурисања за социјално непрофитне станове и није старији 
од шест месеци до дана истека рока за  пријављивање  на  
конкурс и медицинском документацијом потребном за 
верификацијуодређене болести отпусне листе,специјалистичке 
налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др. 
 

Члан 13. 
 За сваког члана породичног домаћинства лицу припада 
по 5 бодова. 
 Члановима породичног домаћинства сматрају се: 
- супружник или ванбрачни партнер, 
- деца  (брачна,  ванбрачна,  усвојена,  пасторчад),  која  су  
рођена  или усвојена до дана истека рока за пријављивање на 
конкурс, а нису старија од 26 година живота на  дан истека 



Број 8/11                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                 11. новембар  2011. године 

 21 

рока за пријављивање на конкурс, под условом да нису 
запослена, 
- друга лица која је учесник у конкурсу или његов супружник, 
односно ванбрачни партнер дужан по закону да издржава. 
 
Члановима породичног домаћинства сматрају се лица из става 
2. овог члана под условом да живе са учесником у конкурсу у 
заједничком домаћинству. 
 Статус  издржаваног  лица  доказује  се  решењем  
надлежног  органа  или пресудом надлежног суда. 
 

Члан 14. 
 Родитељу који сам врши родитељско право припада 
додатних 5 бодова. Један родитељ сам врши родитељско право: 
 
- када је други родитељ непознат, или је умро, или је 
потпуно лишен родитељског права, односно пословне 
способности; 
- када само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку 
о вршењу родитељског права; 
- на основу одлуке суда, када родитељи не воде заједнички 
живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељског 
права; 
- на  основу  одлуке  суда,  када  родитељи  не  воде  заједнички  
живот,  а закључили   су   споразум   о   заједничком   или   
самосталном   вршењу родитељског права, или  суд процени 
да тај споразум није у најбољем интересу детета; 
- на основу одлуке суда, када родитељи не воде заједнички 
живот, ако закључе споразум о самосталном вршењу 
родитељског права и ако суд процени да је тај споразум у 
најбољем интересу детета. 
 
 Статус родитеља који сам врши родитељско право 
доказује се  изводом из матичне књиге умрлих  или решењем 
надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло 
односно одлуком надлежног органа о вршењу родитељског 
права и изводом из матичне књиге рођених за дете. 
 
 

5. УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА 
Члан 15. 

Након извршеног бодовања, применом мерила по свим 
основама утврђеним овом одлуком, сачињава се ранг-листа.  
 
Број  бодова на  ранг-листи  утврђује  се  са стањем  на дан  
истека  рока за подношење пријаве на конкурс. 
 

Члан 16. 
Ако два или више лица имају исти број бодова, предност на 
ранг листи има лице које има већи број бодова по једном од 
основа по редоследу утврђеним овом одлуком. 
 
У случају да су исти бодови по свим основама, предност има 
лице које има дужи подстанарски статус, а у случају истог или 
немогућности утврђивања тачног трајања подстанарског статуса 
или у случају истог стамбеног статуса, предност ће имати лице 
са дужим радним стажом рачунајући године, месеце и дане. 
 

6. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 
Члан 17. 

 Поступак продаје станова води Комисија за стамбена 
питања. 
 

 Стручне и административне послове за потребе 
Комисије, врши организациона јединица Општинске управе, 
надлежна за имовинско-правне послове. 
 

Члан 18. 
Подносилац пријаве на конкурс и чланови његовог породичног 
домаћинства могу конкурисати и бити појединачно бодовани у 
више категорија из члана 4. ове одлуке,  али  ће  на  коначној  
ранг-листи  бити  рангиран  само  један  подносилац пријаве из 
породичног домаћинства и то само у једној категорији, по 
најбољој позицији  која  се  одређује  по  основу  коефицијената  
рангирања:  место  на  ранг листи / број станова. 
 
По  истеку  рока  из  конкурса,  организациона  јединица  
О п ш т и н с к е   управе надлежна за имовинско- правне послове 
обрадиће податке по поднетим пријавама и по потреби их 
проверити  увидом на лицу места или на други начин. 
Утврђено стање констатује се записнички, односно службеном 
белешком. 
 
Непотпуне пријаве се могу допунити у року од 15 дана од 
дана пријема позива за допуну документације. 
 
Ако се пријава не допуни у року из претходног става 
документима који се односе на доказивање стамбеног статуса, 
пријава се неће разматрати. 
 
Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени 
одговарајући докази. 
 

Члан 19. 
На основу утврђеног броја бодова Комисија сачињава предлог 
ранг-листе. 
 
Предлог ранг-листе садржи: назив комисије, правни основ  на 
основу кога је припремљен предлог, редни број, име и презиме 
подносиоца пријаве, број бодова по  сваком  основу,  укупан  
збир  бодова  по  свим  основама,  датум  утврђивања 
предлога, рок и начин подношења приговора. 
 

Члан 20. 
 Комисија објављује предлог ранг-листе на начин 
доступан свим заинтересованим лицима  (у средствима јавног 
информисања, на огласној табли и на сајту општине). 
 
 Сваки  учесник  у  конкурсу  може  Председнику 
општине Косјерић,  преко Комисије уложити приговор  у року 
од 15 дана од дана објављивања. 
 
 П р е д с е д н и к  о п ш т и н е  К о с ј е р и ћ ,  одлучује по 
приговорима и доноси коначну ранг-листу коју Комисија 
објављује на начин утврђен у ставу 1. овог члана. 
 

Члан 21. 
 
 На основу коначне ранг-листе Комисија ће донети 
О длуку о продаји стана лицу које је остварило приоритетно 
место на ранг-листи. 
 
 Одлука из става 1 овог члана нарочито садржи: 
 
 1. назив комисије која је донела одлуку и датум 
доношења; 
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 2. име и презиме лица коме се продаје стан; 
 3. податке о условима кредита; 
 4. податке о стану (адреса, спрат, број стана, структура 
стана и површина); 
 5. образложење одлуке; 
 6. поука о правном леку. 
 
Одлуку потписује председник Комисије. 
 

Члан 22. 
Одлука из члана 21 став 1 ове одлуке објављује се на 
огласној табли,   а примерак исте доставља учеснику у 
конкурсу који је остварио приоритетно место на ранг-листи у 
року од 15 дана од дана њеног доношења. 
 

Члан 23. 
 Против одлуке из члана 21 став 1 ове одлуке може 
се поднети приговор Председнику општине Косјерић. Приговор 
се подноси  преко Комисије у року од 15 дана од дана 
објављивања. 
 
Председнику општине Косјерић одлучује по приговорима и 
доноси коначну одлуку о продаји стана лицу које је остварило 
приоритетно место на ранг-листи. 
 
Против одлуке из става 2 овога члана,  може се остварити 
заштита у судском поступку. 
 

Члан 24. 
На  основу  коначне  одлуке сачињавају  се  уговори  о  продаји  
станова,  који потписује председник Комисије. 
 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 25. 

 Одлука се објављује у  „Службеном листу општине 
Косјерић“, а ступа на снагу давањем сагласности од стране 
Владе Републике Србије. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,                                                    
Број: 464 – 9 / 11 – 02       
Дана: 11. новембра  2011. године                     

 Председник, 
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 11. 
новембра 2011. године, на основу члана 93 Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. Гласник РС” број 129 / 07) и члана  37 став 3 
тачка 4 Статута општине Косјерић (“Службени лист општине 
Косјерић” број 9 / 08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I.На основу Предлога назива необележених улица у граду 
Косјерићу Комисије за обележавање назива улица и тргова у 
граду Косјерићу, од дана 10. 08. 2011. године, додељују се 
називи улица и то: 

 

− Делу обилазног пута (пут Косјерић – Пожега) од мотела 
«Извор» до виле Пупић одређује се назив «Пут Краља 
Петра I».  

− Делу пута од мотела «Извор» до краја урбанизоване 
зоне (трафостаница у Брајковићима) одређује се назив 
«Улица Љубисава Гавриловића». 

− Улици у Индустријској зони (Тулимирско поље) 
одређује се назив «Улица Тулимира Дивца».  

− Улици између Светосавске и Јелене Леле Субић 
(према цркви) одређује се назив «Проте Драгољуба 
Поповића». 

− Улици у насељу Пантићи која иде паралелно са улицом 
Јована Цвијића, а полази од улице Војводе Путника 
одређује се назив «Ђенерала СветомираЂукића». 

− Улици у насељу Пантићи, од улице Јована Цвијића до 
новоименоване улице Ђенерала Ђукића одређује се 
назив историчара и етнолога  «Љубе Павловића». 

− Улици која полази од краја улице 7. Марта, одређује се 
назив  «Улица 9. Марта».  

− Улици која се одваја од новоименоване улице 9. Марта 
према кући Миљане и Станка Тодоровића одређује се 
назив «Улица Божидара Митровића». 

− Улици која је раније била обележена бројем 8 на 
потесу званом Крстине одређује се назив «Улица 
Крстине». 

− Улици која је била раније обележена бројем 25 (Бели 
Гај), а полази од раскрснице улица Милеве Косовац и 
Косовских јунака одређује се назив «Улица Василија 
Стефановића». 

− Улици на потесу «Гробљице» која иде испред куће 
Ратомира Мунитлака, а полази од улице Миће Зарића, 
одређује се назив «Улица ђенерала Љубомира 
Марића» 

− Улици која полази од улице Кнеза Алексе Поповића па 
до новоименоване улице ђенерала Љубомира Марића 
одређује се  назив «Улица Жупана Мркше». 

− Улици паралелној новоименованој улици Жупана 
Мркше, која полази од улице Кнеза Алексе Поповића 
одређује се назив «Улица Миладина – Мише Зарића». 

− Улици која иде поред потока Лимац, а полази од улице 
Максима Марковића код «Повлена» одређује се назив 
«Улица Лимац». 

− Улици која иде паралелно улици Хајдук Вељковој, а 
полази од улице  Николе Грбића одређује се назив 
«Улица Милана Јовчића». 

− Улици која иде изнад предложене улице Милана 
Јовчића, а полази од улице Михаила Рогића, одређује 
се назив «Улица Мића Грбића». 

− Улици, изнад улице Мића Грбића, одређује се назив  
«Улица Жарка Остојића». 

− Улице које су раније биле обележене бројевима 23 и 24 
(Подградина), прва полази од улице Вука Караџића, а 
друга се наставља и излази на улицу Станоја 
Павловића, се спајају у једну и тој, новонасталој улици 
се одређује назив «Улица Миодрага Матића». 

− Улици у насељу Школска башта, између Средње школе 
и Цркве, одређује се назив «Улица Сретена Марића». 

− Улици која је раније обележена бројем 20, а полази од 
улице Рада Ђорђевића, између кућа Благојевића, 
одређује се назив «Улица Софије Благојевић». 

− Улици која иде од ул. Рада Ђорђевића према кући пок. 
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Страјина Черга (21. Нова) одређује се назив «Улица 
Миливоја Ракића». 

− Улици која полази од улице Рада Ђорђевића према 
Палежу (22. Нова) одређује се назив «Улица Ивље». 

− Улици у насељу Гајеви, која полази од улице Милеве 
Косовац и излази на улицу Живојина Мишића, одређује 
се назив «Улица Гајеви». 

− Делу пута Косјерић – Субјел, од магистралног пута до 
краја урбанизоване зоне у насељу Лугови одређује се 
назив «Улица Субјелски пут». 

− Улици у Брајковићима која полази од магистралног 
пута према Зјаловићима одређује се назив «Улица 
Бјеловац». 

− Тржном центру се одређује назив “Трг Зорана 
Ђинђића”.  

− Од скретања са Субјелског пута, после надвожњака, 
првој улици лево ка Ђуровићима па све до краја урбане 
зоне одређује се назив „Првомајска“. 

  
II.Решење објавити у “Службеном листу општине Косјерић”, 

а исто ступа на снагу давањем сагласности Министарства за 
људска и мањинска права, државну управну и локалну 
самоуправу.  

 
Скупштина општине Косјерић, 
Број: 015 – 3 / 11 – 02, 
од дана 11. новембра 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Република Србија 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 06 – 26/11 
11. новембар 2011. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине 
 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 11. 

новембра 2011. године, разматрала је предлог закључка о 
регулисању међусобних односа општине Косјерић и Титан 
цементаре Косјерић, у вези извршавања до сада преузетих 
обавеза из Уговора број 350-13/05-02  од 14.12.2005.године у 
вези припрема, донешења и примене Плана  детаљне 
регулације  Цементаре Косјерић АД и Уговора број 350-6/07-03 
oд 02.04.2007.године чији је предмет Имплементација (примена) 
Плана детаљне регулације „Титан цементара Косјерић“ а који се 
тичу заштите животне средине, преноса спортских објеката у 
власништво и продужавања важења финансијских уговора. 

Након разматрања материјала, Скупштина је донела 
следећи: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
I Обавезе које Титан цементара Косјерић није испунила 

по основу Уговора број 350-13/05-02 од 14.12.2005.године, 
закљученог са Општине Косјерић, којим су  дефинисана 
међусобна права и обавезе у вези с припремом, доношењем и 
применом Плана детаљне регулације Цементаре Косјерић А.Д: 
 

1.  Локална самоуправа нема техничких могућности да се 
укључи у информациони систем „Титан цементаре Косјерић“ АД 
у циљу свакодневног праћења резултата мониторинга са правом 
информисања јавности о средњим дневним вредностима 
емисије, у циљу испуњења ове уговорне обавезе потребно је 
омогућити једном запосленом у општинској управи да у свако 
доба може да изврши увид у резултaте мерења које спроводи 
„Титан цементара Косјерић“ и о томе (ако је потребно) обавести 
јавност – рок: одмах по усвајању закључка на Скупштини 
општине Косјерић.   
        

2. Мерење тешких метала преко овлашћене институције, 
како је Уговором регулисано – рок: извршити мерење у децембру 
2011.год.; 
 

3. Покривање складишта петрол- кокса – рок: 12 месеци 
од дана усвајања закључка на Скупштини општине Косјерић. 
 

II Обавезе које Титан цементара Косјерић није испунила 
по основу Уговора број: 350-6/07-03 од 02.04.2007.године са 
Општином Косјерић, а којим је дефинисана је Имплементација 
(примена) Плана детаљне регулације „Титан цементара 
Косјерић“: 
 

1. Садња заштитних дрворедних садница (појас ширине 
10-30м), које су отпорне на загађивање, ентомолошка и 
фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, 
развијене и компактне крошње, на начин и на површини 
како је предвиђено Планом детаљне регулације – рок: 
12 месеци од дана усвајања закључка на Скупштини 
општине Косјерић. 

2. Што се тиче појаса заштитног зеленила,  према Плану 
детаљне регулације, како сегмент целокупног 
заштитног појаса обухвата део исток-североисток, у 
односу на фабрику, а парцеле су у приватном поседу( 
потес од фабрике до пута за Радановце),на основу 
увида у План и обиласком на терену, мишљење службе 
је да је  уговорна обавеза озелењавања не реална, 
имајућу у виду да је фактички на терену то већ зелена 
површина. У висини трошкова озелењавања ове 
површине, обавезати «Титан цементару Косјерић» АД  
новом уговорном обавазом у области  заштите животне 
средине. 

3. Бетонирање истакалишта мазута – рок: 3 месеца од 
дана усвајања закључка на Скупштини општине 
Косјерић. 

 
Уговорна обавеза цементаре је да у  току изградње заобилазног 
пута Р-263 Цементара – Брајковићи, на трасу пута испоручи сав 
неопходан материјал осим асфалта. 
 
Неизвршене обавезе, преузете Уговором 350-6/07-02 од 
02.04.2007. године и Уговором 350-6/07-03  од 02 .04. 2007. 
године о међусобним правима и обавезама, биће регулисане 
посебним анексом Уговора. 
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       III Решењем број: 011-00-00206/2007-10 од 05. 05 .2008. 
године Титан цементари Косјерић одобрена је изградња 
постојења за млевење угља и петрол кокса и Решењем број: 
350-01-00760/2008-07 од 28.12.2009 године Титан цементари 
Косјерић  дозвољена је употреба постројења за млевење угља и 
петрол кокса  у кругу фабрике. По пријави Општине обављен је 
инспекцијски преглед, којим није извшена и контрола 
законитости донетих Решења, што је нашим захтевом од 25. 05. 
2011. године тражено. Општинска управа и Оштински јавни 
правобранилац користиће сва правна средства како би ставили 
ван снаге Решење број: 011-00-00206/2007-10 од 05. 05. 2008. 
године којим је Титан цементари Косјерић одобрена је изградња 
постојења за млевење угља и петрол кокса и Решење број: 350-
01-00760/2008-07 од 28.12.2009 године којим се Титан 
цементари Косјерић  дозвољава употреба постројења за 
млевење угља и петрол кокса. 
 
   IV „Титан цементара Косјерић“ АД до краја 2011 године 
пренеће у јавну својину општини Косјерић објекте из периферне 
делатности (спортске терене и пословни простор у 
Карађорђевој). Међусобна права и обавезе регулисаће се 
посебним уговором. 
 
     V  Обавезе „Титан цементара Косјерић“ АД у погледу 
финансијског ангажмана важе до априла 2012 године. 
Припремом нове буџетске године  финансијске обавезе ће бити 
дефинисане новим уговорима. 
      
     VI Уколико «Титан цементара Косјерић» АД не изврши своје 
обавезе у уговореном року, Општина ће у судском поступку 
тражити извршење уговорних обавеза. 
 
    VII Закључак објавити у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                 Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 11. 
новембра 2011. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се члан Управног одбора Центра за 
социјални рад, Косјерић, Славица Марковић, из Косјерића. 

 

II 

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

Број 022 – 35 /09 
У Косјерићу,  11. новембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                        Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС'', број 42/91) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 11. 
новембра 2011. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

За члана Управног одбора Центра за социјални рад, 
Косјерић именује се Катарина Стојановић, из Косјерића 

 
II 

     Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 - 7 / 11 
У Косјерићу,  11. новембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                            
ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                  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 11. новембра 2011. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 

 
I 
 

Разрешава се  Радмила Божовић, просветни 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 – 8/11-03 
У Косјерићу, 11. новембра 2011. 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 11. новембра 2011. године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ 
 
I 
 

Именује се  Ангелина Стојанић, правник, 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 – 8/11-03 
У Косјерићу, 11. новембра 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                        Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама системе 

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  11. новембра  2011. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 

 
I 
 

Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
''Мито Игумановић'', Косјерић, испред Савета родитеља, Радиша 
Миловић, из Косјерића. 

 
II 
 

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

 
Број 022 – 9/11 
У Косјерићу,  11. новембра  2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                             Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 54. став 2. 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  11. новембра  2011. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'' КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

Именује  се за члана Школског одбора Основне школе 
''Мито Игумановић'', Косјерић,испред Савета родитеља Драгош 
Марић, из Галовића. 

 
II 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022 – 9 /11 
У Косјерићу,  11. новембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                 Милан Штуловић 
 
 

  На основу члана 54. став 2. и члана 55. 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 11. новембра 2011. 
године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ'' ВАРДА 

 
I 
 

Разрешава  се члан школског одбора Основне школе 
''Јордан Ђукановић'', Варда, испред Наставничког већа, Миленка 
Стаменовић. 

. 
II 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 022 –  10/11 
У Косјерићу,  11. новембра  2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                       Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 

  На основу члана 54. став 2. 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  11. новембра  2011. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОРДАН 
ЂУКАНОВИЋ'' ВАРДА 

 
I 
 

Именује  се члан школског одбора Основне школе 
''Јордан Ђукановић'', Варда, испред Наставничког већа,Мирјана 
Ђукић. 

II 
 

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

 
Број 022 – 10/11 
У Косјерићу,  11. новембра  2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                       Милан Штуловић 
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