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Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 22. 

новембра 2012. године, на основу члана 35. Закона о планирању 
и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09 и 24/11) и члана 
36. Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косје-
рић», број 9/08), донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 за експлоатацију дијабаза  
на локацији «ЛИСИНА» у општини Косјерић 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План генералне регулације за 
експлоатацију дијабаза на локацији «Лисина» у општини Косје-
рић, (у даљем текст План). 
 

Члан 2. 
Границом Плана обухваћен је део кат. пар. број 979/1 

КО Дреновци, у површини од  14,86.62  ха. 
 

Члан 3. 
Циљ израде Плана је стварања услова за формирање 

рудника ради експлоатације техничког грађевинског камена, ди-
јабаза на предметној локацији од стране предузећа «Церапром» 
из Београда. 
 

Члан 4. 
 Саставни делови Плана су:  

1) правила уређења,  
2) правила грађења,  
3) графички део, 
4) документациони део 
 

Члан 5. 
 План је урађен у дигиталном и аналогном облику у че-
тири истоветна примерка, од којих се три примерка налазе у Оп-
штинској управи општине Косјерић, а један примерак у Служби 
за катастар непокретности Косјерић. 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана 
чува се у архиви Скупштине општине Косјерић. 

 
Члан 6. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генерал-
не регулације за експлоатацију дијабаза на локацији «Лисина» 
на животну средину, саставни је део Плана. 

Решење органа надлежног за заштиту животне среди-
не, којим се даје сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину, саставни је део ове одлуке. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у «Службеном листу општине Косјерић».  
 
Број: 350-13/09-02 

У Косјерићу, 22. новембра 2012. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                     Председник Скупштине, 
                                                                     Жељко Продановић, с.р                                      
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Сл. 
лист општине Косјерић“, бр: 9/08), Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној  22. новембра 2012. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној  

својини 
 

Члан 1. 
Одређује се председник општине, као орган надлежан 

за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагла-
сност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), а у складу са Годишњим про-
грамом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљи-
шта општине Косјерић за 2012. годину. 

 
Члан 2. 

Одређује се председник општине, као надлежни орган, 
да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања коју образује Скупштина општине, донесе Одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
уз сагласност Министарства. 

 
Члан 3. 

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољо-
привредно земљиште које је, у складу са посебним законом, од-
ређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопри-
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вредну производњу до привођења планираној намени, као и на 
пољопривредне објекте у државној својини. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у Службеном листу општине Косјерић. 
 
Број: 320-3/12-04 
Дана 22. новембра  2012. године 
Скупштина општине Косјерић 

Председник Скупштине, 
                                                                     Жељко Продановић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 36 Статута општине Косјерић (Слу-

жбени лист општине Косјерић“ број 09/08), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној дана 22. 11. 2012. године, донела 
је  

 
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЛИЦА У СТАЊУ  

СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.  

 Овим правилником уређују се услови, начин и поступак 
давања у закуп станова, којима располаже општина Косјерић, 
намењених за решавање стамбених питања лица и породица, 
које се налазе у стању социјалне потребе (социјално угрожена 
лица). 

1.1. КРУГ ЛИЦА 
 

Члан 2.  
 Социјално угрожено лице у смислу одредаба овог Пра-
вилника: 
1. лице које је остварило право на новчану социјалну помоћ, 
као облик социјалне заштите, 
2. лице чији укупан просечни месечни приход по члану поро-
дичног домаћинства не прелази 25 % последњег нето износа 
просечне зараде остварене по запосленом на територији општи-
не Косјерић, 
 Цензус утврђен у ставу 1 тачки 2 овог члана увећава се 
за 20 % за родитеља који сам врши родитељско право, храните-
ља, старатеља са којим штићеник живи у заједничком домаћин-
ству, родитеља детета ометеног у развоју које није смештено у 
установу социјалне заштите, као и за особе са инвалидитетом 
од 80 % до 100 % утврђеним по прописима о пензијском и инва-
лидском осигурању и самохране кориснике месечног новчаног 
примања који то право уживају као породице жртава рата по ре-
публичким прописима.  
 Укупан приход породичног домаћинства чини приход 
остварен по свим основама у претходних шест месеци у односу 
на месец у коме је расписан конкурс. 
 Један родитељ сам врши родитељско право: 
1. када је други родитељ непознат или је преминуо или је пот-
пуно лишен родитељског права, односно пословно неспособан, 

2. када само он живи са дететом – децом, а суд још није донео 
одлуку о вршењу родитељског права, 
3. на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички 
живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељског пра-
ва, 
4. на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички 
живот, а закључили су споразум о заједничком животу или са-
момсталном вршењу родитељског права, или суд процени да тај 
споразум није у интересу детета, 
 
5. на основу одлуке суда, када родитељи не воде заједнички 
живот, ако закључе споразум о самосталном вршењу родитељ-
ског права и ако суд процени да је тај споразум у најбољем инте-
ресу детета. 
 Статус родитеља који сам врши родитељско право до-
казује се: 
1. изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног 
органа о проглашењу несталог лица умрлим, 
2. одлуком надлежног органа о вршењу родитељског права, 
3. изводом из матичне књиге рођених за дете, 
 

Члан 3.  
 Право учешћа на конкурсу за давање станова у закуп 
на одређене време има социјално угрожено лице под условом: 
1. да је без стана, 
2. да је држављанин Републике Србије, 
3. да има пребивалиште на територији општине Косјерић нај-
мање 5 година пре расписивања конкурса, 
 Пребивалиште се доказује важећом личном картом и 
уверењем надлежног органа унутрашњих послова. 
 Учесник конкурса, који не испуњава услове из овог чла-
на, не може учествовати на конкурсу  и његова пријава се неће 
разматрати. 

Члан 4.  
 Социјално угрожено лице нема решено стамбено пита-
ње: 
1. ако оно или члан његовог породичног домаћинства нема 
стан или породичну стамбену зграду у својини или сусвојини, од-
носно државни или општински стан који користи по основу угово-
ра о закупу, 
2. ако оно или члан његовог породичног домаћинства није оту-
ђио непокретну имовину, стан или породичну зграду у протеклих 
5 година, 

Члан 5.  
Члановима породице (породичног домаћинства) у сми-

слу одредаба овог правилника сматрају се супружни и деца ( 
брачна и ванбрачна, усвојена, пасторчад) социјално угрожена 
лица, која живе са њим у заједничком домаћинству. 

 
Чланом породичног домаћинства сматра се и ванбрач-

ни партнер социјално угроженог лица који живи са њим у зајед-
ничком домаћинству у последње три године. 

 
Члановима породичног домаћинства сматрају се и лица 

из става 1 и 2 овог члана која живе у домаћинству на дан истека 
рока за пријављивање на конкурс. 

 
3. ПОСТУПАК, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДАВАЊЕ 

НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНА ПУТЕМ ЗАКУПА 
 

Члан 6. 
 Комисија за решавање стамбених питања лица у стању 
социјалне потребе, коју образује Председник општине Косјерић 
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(у даљем тексту Комисија) на период од четири године, распису-
је јавни конкурс за доделу на коришћење станова путем закупа 
на одређено време, којима позива заинтересована лица, да у ро-
ку од 30 дана од дана објављивања конкурса поднесу пријаве са 
потребним доказима. 
 Комисију се састоји од 5 чланова и чине је председник 
и заменик председника који морају бити дипломирани правници, 
један члан запослени у Општинској управи Косјерић  на послови-
ма социјалне заштите и два члана лица запослена у Центру за 
социјални рад Косјерић. 

Комисија објављује конкурс у средствима јавног инфор-
мисања који емитују свој програм на територији општине Косје-
рић, на интернет страници општине Косјерић, на огласној табли 
Општинске управе Косјерић и на огласној табли Центра за соци-
јални рад Косјерић. 

Члан 7.  
  Социјално угроженом лицу може се дати стан 
у закуп под условом : 
1. да је без стана у смислу члана 4. Правилника, 
2. да је остварило право првенства на ранг – листи. 

Члан 8. 
 Првенство у решавању стамбеног питања на одређено 
време остварује се највећим бројем бодова на ранг – листи. 
 Ако два или више социјално угрожених лица имају исти 
број бодова, предност у решавању стамбене потребе има лице 
које је остварило већи број бодова по основу броја чланова до-
маћинства, а посебно ће се ценити колико чланова домаћинства 
чине деца и то лице ће остварити приоритетно место на ранг ли-
сти. 
 

2.1. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА 
ПРВЕНСТВА 

 

Члан 9. 
 За утврђивање реда првенства одређују се следећи 
критеријуми: 
1. категорија социјално угрожених лица, 
2. стамбена угроженост, 
3. инвалидност, 
4. телесно оштећење, 
5. здравствено стање, 
6. број чланова породичног домаћинства, 
 Основи из претходног става вреднују се одговарајућим 
бројем бодова. 
 

Члан 10. 
 За категорију социјалне угрожености утврђује се до 100 
бодова и то: 
1. корисницима новчане социјалне помоћи 100 бодова, 
2. лицима чији укупан просечни месечни приход по члану по-
родичног домаћинства не прелази 25 % последњег нето износа 
просечне зараде остварене по запосленом на територији општи-
не Косјерић. 
 

Члан 11. 
 За категорију стамбене угрожености утврђује се до 
120 бодова. 
 
1. уколико лице станује као подстанар: 
1.1. 30 и више година ______________________120 бодова, 
1.2. 20 и више година ______________________100 бодова, 
1.3. 10 и више година _______________________80 бодова, 
1.4. 5 и више година   _______________________60 година, 

2. Користи просторије као привремени смештај _100 бодова, 
Вреднује се само стамбени статус на дан подношења 

пријаве на конкурс остварен у континуитету.  
 Стамбени статус се доказује:  
1. уговором о подстанарском односу, 
2. уговором и другим овереним документом о праву кори-
шћења, 
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 потписа-
ном 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 његовог по-
родичног домаћинства нису добили стан односно стамбени кре-
дит, 
10. правноснажном одлуком којом је расправљења заједничка 
имовина разведених супружника и ванбрачних партнера, 
11. доказом о власништву на стану свог или родитеља супру-
жника и потврдом о пријави пребивалишта односно боравишта 
родитеља на стану, 
12. правноснажном одлуком којом је окончан оставински по-
ступак, 
13. другим документима којима се доказује начин коришћења 
стана, 
 

Члан 12. 
 За инвалидност се утврђује до 250 бодова. 
1. Губитак радне способности___________________150 бодова, 
2. Преостала радна способност___________________80 бодова, 
3. Степен ометености у развоју:  
3.1. тежа, тешка или вишестрана _________________80 бодова, 
3.2. умерена __________________________________60 бодова, 
3.3. лака ______________________________________40 бодова, 

Инвалидност се доказује решењем надлежног органа. 
За кориснике права из области социјалне заштите као 

доказ се признаје налаз и мишљење Органа вештачења. 
 

Члан 13. 
 Телесно оштећење се вреднује до 200 бодова: 
 
1. телесно оштећење до 100 % _______________100 бодова, 
2. телесно оштећење до 90 %   ________________90 бодова, 
3. телесно оштећење до 80 % _________________80 бодова, 

Телесно оштећење, доказује се решењем надлежног 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање које је 
постало коначно до дана истека рока за пријављивање на кон-
курс. 
  За кориснике права из области социјалне заштите као 
доказ се признаје налаз и мишљење Органа вештачења. 
 

Члан 14.  
 Здравствено стање учесника на конкурсу или члана по-
родичног домаћинства вреднује се са 60 бодова. 
Под здравственим стањем, у смислу овог Правилника, подразу-
мевају се: 
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- малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке 
болести крви које имају прогресиван  ток;  инсулин  зависни  
дијабетес  мелитус  (са  секундарним компликацијама ретино-
патија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкуло-
за; 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 изме-
нама  личности;   епилепсија  са  тешким  психичким промена-
ма;терминална бубрежна 
инсуфицијенција,  на дијализи   и после трансплатације;  прогре-
сивна  неуромишићна  обољења;  тешко  трајно  оштећење 
плућне вентилације са хроничном  респираторном инсуфицијен-
цијом која испуњава критеријуме за дуготрајну оксигено – тера-
пију; тешке урођене и стечене срчане  мане  са  тешким  оште-
ћењем  срчане  функције  (ехокардиографски   или другим ме-
тодама 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 езо-
фагуса) и стања после трансплатације јетре; тежак облик брон-
хијалне астме,  неконтролисана,  перзистентна  и  поред  ре-
довне  терапије;  други  тешки облици болести које доводе до 
трајно нарушеног здравственог стања. 
 Здравствено стање се доказује конзилијарним ми-
шљењем здравствене установе у којој се лице или члан његовог 
породичног домаћинства лечи. 
 

Члан 15. 
 За чланове породичног домаћинства утврђује се најви-
ше до 150 бодова. 
 Члановима породичног домаћинства сматрају се: 
o супружник или ванбрачни партнер, 
o 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 
рока за пријављивање на конкурс, под условом да нису запо-
слена, 
o друга лица која је учесник у конкурсу или његов супру-
жник, 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 кон-
курсу у заједничком домаћинству. 
 Статус  издржаваног  лица  доказује  се  решењем  
надлежног  органа  или пресудом надлежног суда. 
 Чланови породичног домаћинства вреднују се са по 15 
бодова, а деца са 25. 
 Родитељу који сам врши родитељско право припада 
додатних 10 бодова.  

 
2. 2. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 

 
Члан 16. 

 Поступак спровођења поступка  води Комисија за ре-
шавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе. 
 Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије, врши организациона јединица Општинске управе, надлежна 
за имовинско-правне послове. 
 

Члан 17. 
Комисија позива заинтересоване да у року од 30 дана 

од дана објављивања конкурса, поднесу пријаве (захтев) са по-

требним доказима, за утврђивање броја бодова, по критеријуми-
ма утврђеним овим Правилником. 
  Уз захтев се прилажу следећи докази: 
 
1. доказ о пребивалишту, 
2. извод из матичне књиге рођених за децу, 
3. извод из матичне књиге венчаних (доказ о ванбрачној за-
једници – изјава од два сведока дата пред надлежним орган), 
4. уверење о незапослености, 
5. уверење из управе прихода,  
6. уверење да је породица корисник материјалног обезбеђе-
ња, 
7. уверење о старатељству, усвојењу, хранитељству, 
8. доказ о стамбеној угрожености (оверена изјава пред два 
сведока да подносилац захтева или члан породичног домаћин-
ства нема решено стамбено питање), 
9. доказ о инвалидности, 
10. доказ о телесном оштећењу, 
11. доказ о здравственом стању подносиоца захтева или чла-
на породичног домаћинства, 
12. доказ о заједничком породичном домаћинству (изјава два 
сведока дата пред надлежним органом), 
13. доказ да подносилац захтева и чланови његовог породич-
ног домаћинства не поседују стан, ни стамбену зграду, као и да 
нису отуђили непокретну имовину,  стан или стамбену зграду у 
последње три (3) године. 
 

Члан 18. 
По истеку рока из конкурса, Комисија ће обрадити по-

датке по поднетим пријавама (захтевима) и по потреби провери-
ти ух увидом на лицу места или на други начин. 
 Бодовање се неће вршити по критеријумима за које ни-
су приложени докази. 
 У случају да подносилац захтева није доставио сву по-
требу документацију, оставиће му се накнадни рок од седам да-
на да поступи по члану 17 Правилника и достави недостајућу до-
кументацију, а у супротном сматраће се да је документација не-
потпуна и пријава се неће разматрати.  

Комисија води записник о спроведеним радњама  
 

Члан 19. 
 На основу укупног 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 захтева, број бодова по сваком критеријуму 
и укупан број бодова, по свим критеријумима, датум утврђивања 
предлога, датум јавног оглашавања, рок и начин подношења 
приговора. 

Комисија објављује предлог ранг листе на интернет 
страници општине Косјерић, на огласној табли Општинске упра-
ве Косјерић и на огласној табли Центра за социјални рад Косје-
рић. 

Сваки  учесник  у  конкурсу  може  Председнику оп-
штине Косјерић, преко Комисије уложити приговор  у року од 8 
дана од дана објављивања. 
 Председник  општине  Кос ј ерић ,  одлучује по 
приговорима и доноси коначну ранг-листу коју Комисија обја-
вљује на начин утврђен у ставу 3. овог члана. 
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Члан 20. 
 На основу коначне ранг-листе Председник општине 
Косјерић доноси О длуку о давању стана у закуп на одређено 
време лицу које је остварило приоритетно место на ранг листи. 
 Одлука из става 1 овог члана нарочито садржи: 
 1. датум доношења; 
 2. име и презиме лица коме се стан даје у закуп; 
 3. податке о стану (адреса, спрат, број стана, структура 
стана и површина); 
 4. образложење одлуке; 
 5. поука о правном леку. 
 

Члан 21. 
Одлука из члана 20 став 1 ове одлуке објављује се 

на интернет страници општине Косјерић, на огласној табли Оп-
штинске управе Косјерић и на огласној табли Центра за социјал-
ни рад Косјерић а примерак исте доставља учесницима у кон-
курсу у року од 3 дана од дана њеног доношења. 

 
Члан 22. 

 Против одлуке из члана 20 став 1 ове одлуке може 
се поднети приговор Општинском већу општине Косјерић. 

Приговор се подноси  преко Комисије у року од 15 да-
на од дана објављивања. 

Општинско веће општине Косјерић као другостепени 
орган одлучује по приговорима и доноси коначну одлуку о за-
купу стана лицу које је остварило приоритетно место на ранг ли-
сти. 

Против одлуке из става 3 овога члана,  може се оства-
рити заштита у судском поступку. 

 
Члан 23.  

На  основу  коначне  одлуке сачињавају се Уговори о  
закупу стана на одређено време до пет (5) година, којима се ре-
гулишу међусобна права и обавезе између општине и лица у 
стању социјалне потребе, којем је стан дат у закуп. 

Уговор из претходног става потписује Председник оп-
штине Косјерић. 

Закупац је дужан да пријави сваку промену, која је од 
утицаја на закуп стана у року од петнаест (15) дана од дана на-
стале промене. 
 

Члан 24. 
 На поднети захтев закупца уговор се може обнављати 
са истим роком или под истим условима из овог Правилника, 
осим у случајевима: 
1. ако закупац изгуби статус социјално – угроженог лица (ли-
ца у стању социјалне потребе), 
2. ако закупац или члан његовог породичног домаћинства ре-
ши стамбену потребу на други начин. 

Захтев из става 1 овог члана подноси се Комисији нај-
касније у року од тридесет дана пре истека уговореног рока. 
 Закупац је дужан да уз захтев поднесе и доказе, моји-
ма се потврђује да није дошло до промене услова и околности 
за остваривање права на закуп у складу са одредбама овог 
Правилника. 
 Сагласност за обнављање трајања закупа у смислу 
става 1 овог члана даје Комисија по претходној провери навода 
и у захтеву закупца и у поднетим доказима, а што се регулише 
анексом Уговора о закупу. 
 

 
 

Члан 25. 
 Закупац стана, добијеног у складу са одредбама овог 
правилника, не може стан откупити, заменити, отуђити или усту-
пити другом лицу на коришћење. 
 

Члан 26. 
Закупац је дужан да стан уређује, одржава и користи 

рационално и наменски. 
 

Члан 27.  
 
 За коришћење стана датог у закуп, закупац плаћа ме-
сечну закупнину, која се утврђује на основу броја бодова, повр-
шине стана и коефицијента као производа ових вредности, ума-
њену за 50 %. 

Број бодова конкретног стана стана и коефицијент за 
израчунавање месечне закупнине за коришћење станова утврђу-
је се у складу са Упутством о начину утврђивања закупнине 
(„Службени гласник РС“ број 27/97, 43/01, 28/02 и 82(09). 
 Закупац је обавезан да месечну закупнину плаћа најка-
сније до 15 – ог у месцу за претходни месец, као и да плаћа ме-
сечне обавезе за утрошак електричне енергије, грејања, кому-
налних услуга и друге обавезе у складу са животним потребама 
у закупљеном стану и опремљености истог. 

Члан 28.  
 Закупац је дужан да се у предметни стан усели у року 
од тридесет (30) дана од дана закључења уговора о закупу. 
 Ако се закупац стана без оправданог разлога не усели у 
стан  у року из става 1 овог члана, Уговор о закупу престаје да 
производи правна дејства даном када је лице требало да се усе-
ли у стан. 
 Предметни стан се даје следећем лицу на ранг листи. 
 

Члан 29.  
 Уговор о закупу престаје: 
1. истеком времена на који је закључен, а све с обзиром на од-
редбе члана 24, 
2. споразумним раскидом, 
3. отказом Уговора о закупу, 
4. пропашћу стана, 
5. у другим случајевима утврђеним законом. 
 У случају смрти закупца, чланови породичног домаћин-
ства, који су са закупцем становали у истом стану, настављају са 
коришћењем тог стана, с тим што морају да закључе нови Уго-
вор о закупу, а уговор закључује лице које они споразумно одре-
де. 
 Ако лице из става 2. овог члана не закључи Уговор о 
закупу у року од 60 дана од дана смрти закупца, Уговор престаје 
да производи правно дејство последњим даном истека рока од 
60 дана. 
 

Члан 30. 
 Закуподавац може дати отказ Уговора о закупу стана: 
1. Ако закупац без сагласности закуподавца користи стан за оба-
вљање пословне делатности, издаје стан у подзакуп или дозво-
ли коришћење стана лица која нису предвиђена Уговором о заку-
пу, 
2. Ако закупац не плати закупнину за најмање три месеца уза-
стопно или четири месеца у току године, 
3. Ако закупац наноси штету стану, заједничким просторијама, 
инсталацијама или уређајима у стамбеној згради, 
4. Ако закупац  стан користи на начин којим се корисници оста-
лих станова ометају у мирном коришћењу стана, 
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5. Ако закупац не измирује своје обавезе сагласно одредбама 
члана 27 став 2 овог Правилника. 

Закупац може отказати Уговор о закупу стана у писаној 
форми, најмање тридесет (30) дана пре него што намерава да се 
исели из стана. 

У случају када закупац да отказ са отказним роком кра-
ћим од рока из става 3. Овог члана, дужан је да закупцу плати 
закупнину и за наредни месец. 

Одлуку о отказу Уговора доноси Комисија. 
 

Члан 31. 
По престанку важности Уговора о закупу закуподавац је 

дужан да се са свим члановима породичног домаћинства исели 
из стана и стан преда у стању у коме је примљен, узимајући у 
обзир промене до којих је дошло услед редовне употребе стана. 

Приликом примопредаје стана сачињава се записник о 
стању у коме се налази стан, који потписују обе уговорне стране. 

Испражњен стан даје се у закуп на одређено време по 
поновно расписаном Конкурсу од стране Комисије. 

 
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

 Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,                                                                                                
Број: 360 – 06 / 12 – 02                                                                                      
Дана: 22. 11. 2012. године    

Председник, 
Жељко Продановић, с.р. 
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Садржај страна 

Одлука о доношењу Плана генералне регулације за експлоатацију дијабаза на локацији «ЛИСИ-
НА» у општини Косјерић ........................................................................................................................... 

 
1 

Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној својини ........................................................................................................... 

 
1 

Правилник о условима, критеријумима и поступку за решавање стамбених потреба лица у стању 
социјалне потребе .................................................................................................................................... 

 
2 

  

  

 

Издавач:  Скупштина општине Косјерић 
Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Косјерић 

Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић 


