
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 21. Одлуке о 
оснивању Дома здравља ''Др Димитрије Питовић'', Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 19/13) Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 5. марта 2018. године, до-
нела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ''ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'' У ОСНИВАЊУ, ИЗ 

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

Разрешава  се Привремени Управни одбор Дома здра-
вља ''Др Димитрије Питовић'' у оснивању, из Косјерића, имено-
ван Одлуком о оснивању Дома здравља ''Др Димитрије Пито-
вић'', Косјерић, на седници Скупштине општине Косјерић 
30.12.2013. године, и то:  

1.Младенка Јонић, дипл. агроном, председник, испред осни-
вача, 
2.Милен Ђуровић, правник, члан, испред оснивача, 
3.Драгана Јовановић, терапеут, члан, испред оснивача, 
4. др Љиљана Косорић, спец. педијатрије, члан, испред До-
ма здравља, 
5.Драган Голочевац, правник, члан, испред Дома здравља. 
 

                                                             II  
 

Ово решење ступа на снагу  осмог дана од дана обја-
вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022- 32/14 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                                           Иван Ликић 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 137. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009.-др. закон, 
88/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 
106/2015), члана  36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08) и члана 16. Одлуке о оснивању До- 

 

 
ма здравља ''Др Димитрије Питовић'', Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 19/13) Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР 
ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'',  

ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 
I 

 
Именује се  Управни одбор Дома здравља ''Др Дими-

трије Питовић'' из Косјерића, у следећем саставу:  

 
1.Радул Милошевић,из Косјерића, испред оснивача, 
2.Момчило Савић, из Косјерића, испред оснивача, 
3.Даница Ђоковић, из Косјерића, испред оснивача, 
4.Ика Остојић, из Косјерића, испред Дома здравља, 
5.Драган Голочевац, из Косјерића, испред Дома здравља. 
 

II 
 
Управни одбор се именује на период од 4 године. 

 
III 

 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022- 3/18 
У Косјерићу, 5. марта  2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                                           Иван Ликић 
 
 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 19. Одлуке о 
оснивању Дома здравља ''Др Димитрије Питовић'', Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 19/13) Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 5. марта 2018. године, до-
нела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ''ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'' У ОСНИВАЊУ, ИЗ 

КОСЈЕРИЋА 
 

БРОЈ 3/18, КОСЈЕРИЋ, 6. март 2018. ГОДИНЕ 
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I 
Разрешава се Привремени Надзорни одбор Дома здра-

вља ''Др Димитрије Питовић'' у оснивању, Косјерић, именован 
Одлуком о оснивању Дома здравља ''Др Димитрије Питовић'', Ко-
сјерић, на седници Скупштине општине Косјерић 30.12.2013. го-
дине , и то: 

1) Иван Спасојевић, дипл. економиста, председник, ис-
пред оснивача, 

2) Владе Митровић, техничар, члан, испред оснивача, 
3) Светлана Остојић, дипл. економиста, члан, испред До-

ма здравља Др Димитрије Питовић''. 
 
                                                        II  

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022- 32/14 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                     Иван Ликић 

 
 
 
 

На основу члана 139. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009.-др. закон, 
88/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 
106/2015), 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 9/08) и члана 19. Одлуке о оснивању Дома 
здравља ''Др Димитрије Питовић'', Косјерић (''Службени лист оп-
штине Косјерић'', број 19/13) Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 5. марта  2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА  

''ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ'', ИЗ КОСЈЕРИЋА 
I 

Именује се  Надзорни одбор Дома здравља ''Др 
Димитрије Питовић'', Косјерић, у следећем саставу: 

4) Љиљана Матовић, из Косјерића, испред оснивача, 
5) Весна Пјевић, из Косјерића, испред оснивача, 
6) Светлана Остојић, из Косјерића, испред Дома здра-

вља Др Димитрије Питовић''. 
 

II 
 

 Надзорни одбор се именује на период од 4 године. 
 

III 
 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022- 3/18 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                         Иван Ликић 

 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ   

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  
ЗА ПЛАНОВЕ 

I 
Разрешава се заменик председника Комисије за плано-

ве Милан Мандић, из Росића. 
II 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 020 –2 /2018 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Иван Ликић 
 
 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ   

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  КОМИСИЈЕ  
ЗА ПЛАНОВЕ 

I 
Бира се за заменика председника Комисије за планове 

Милован Илић, из Маковишта. 
II 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 020 –2 /2018 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Иван Ликић 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Слу-
жбени гласник РС», број 129/07), члана 47 и 63 Закона о буџет-
ском систему («Службени гласник РС, број  54/09...) и члана 36. 
Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић 
», број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
5. марта 2018. године, донела је 
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О Д Л У К У 
О ДРУГОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2018. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 19/17), врше се изме-
не и допуне и то: 

 
                ПРИХОДИ                

Иза позиције 733152 отвара се нова позиција 733154 те-
кући наменски трансвери у ужем смислу од Републике у корист 
нивоа општина  са износом од 18.522.000,00  динара, 

- На позицији 741511 накнада за коришћење мине-
ралних сировина износ од 9.000.000,00 динара замењује се из-
носом од 10.720.000,00 динара, 

Укупни приходи у износу од 355.659.000,00 дина-
ра замењују се износом од 375.901.000,00 динара, a укупни соп-
ствени приходи у износу од 13.576.000,00 динара замењују се 
износом од 10.354.000,00 динара. 

 
    РАСХОДИ 

- На позицији 51. машине и опрема код општин-
ске управе Косјерић  износ од 800.000,00 динара замењује се из-
носом од 1.500.000,00 динара, 

- На позицији 65. текуће поправке и одржавање  
код развоја спорта и омладине износ од 570.000,00 динара заме-
њује се износом од 12.070.000,00 динара, 

- На позицији 58. услуге по уговору  код социјалне 
и дечје заштите износ од 2.500.000,00 динара замењује се изно-
сом од 4.800.000,00 динара, и у оквиру те позиције помоћ у кући 
износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 
2.500.000,00 динара и лични пратиоци деце износ од 
1.500.000,00 динара замењује се износом од 2.300.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 129. Услуге по уговору код туристич-
ке манифестације чобански дани износ од 500.000,00 динара за-
мењује се износом од 2.000.000,00 динара, 

- На позицији 163. плате, додаци и накнаде запо-
слених код Дечјег вртића Косјерић износ од 17.450.000,00 дина-
ра замењује се износом од 20.120.000,00 динара и код сопстве-
них расхода износ од 2.970.000,00 динара замењује се износом 
од 300.000,00 динара, 

- На позицији 164. социјални доприноси на терет 
послодавца код Дечјег вртића Косјерић износ од 3.124.000,00 ди-
нара замењује се износом од 3.606.000,00 динара и код сопстве-
них расхода износ од 532.000,00 динара замењује се износом од 
50.000,00 динара, 

- На позицији 175. остале донације и трансфери 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 2.400.000,00 динара заме-
њује се износом од 2.470.000,00 динара и код сопствених расхо-
да износ од 100.000,00 динара замењује се износом од 30.000,00 
динара, 

- На позицији 178. машине и опрема код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 480.000,00 динара замењује се износом 
од 950.000,00 динара, 

- На позицији 179. текући трансфери осталим ни-
воима власти износ од 29.935.000,00 динара замењује се изно-
сом од 30.395.000,00 динара и то код Основне школе Косјерић 
врше се измене код услуга по уговору износ од 865.000,00 заме-
њују се износом од 1.225.000,00 динара; и код Основне школе 

Варда код услуга по уговору износ од 255.000,00 динара заме-
њује се износом од 345.000,00 динара. 

- На позицији 180. текући трансфери осталим ни-
воима власти износ од 7.000.000,00 динара замењује се износом 
од 7.090.000,00 динара и то код Техничке школе Косјерић врше 
се измене код услуга по уговору износ од 567.000,00 динара  за-
мењује се износом од 657.000,00 динара. 

 
Укупни расходи у износу од 355.659.000,00 динара, заме-

њују се износом од 375.901.000,00 динара, a укупни сопствени 
расходи у износу од 13.576.000,00 динара замењују се износом 
од 10.354.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће се 
од 01. јануара 2018. године. 

 
Број: 400-19/18-01 
У Косјерићу, 5. марта  2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Ликић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) Скупштина оп-
штине Косјерић на седници одржаној 8. фебруара 2018. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 8. фебруара 2018. године 
одборнику у Скупштини општине Косјерић АЛЕКСАНДРУ ГЛИГО-
РИЈЕВИЋУ, престао мандат одборника на основу поднете 
оставке. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним избори-
ма предвиђено је да одборнику престаје мандат пре истека вре-
мена на који је изабран подношењем оставке.  

На одлуке јединице локалне самоуправе о престанку 
мандата одборника допуштена је жалба надлежном Окружном 
суду. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана  
доношења овог решења. 

 
 Број  06 - 5/ 2018 
У Косјерићу 8. фебруара 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,             

Иван Ликић 



Број 3/18                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  6. март  2018. године 

 4

На основу члана 72 и 73 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и 101/16), члана 36 
и чланова од 93. до 98. Статута општине Косјерић („Службени 
лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косје-
рић, на седници од  05.03.2018. године, донела је: 

  О  Д  Л  У  К  У 
О  МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦА  

НА  ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Ради задовољавања потреба и интереса становништва 

једног дела територије општине Косјерић, оснивају се месне за-
једнице.  

Члан 2. 
Овом одлуком се утврђује начин оснивања и укидања 

подручја за које се образују, послови које обављају, начин фи-
нансирања месних заједница, органи месних заједница и друга 
питања која су битна за  њихов рад. 

 
II. ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 3. 

Подручја  месних заједница у општини Косјерић:   
 

Месна заједница 
 

Катастарска општина 
 

1. Град Косјерић Варош Косјерић 
Део КО Шеврљуге 

2. Село Косјерић КО Село Косјерић 

3. Галовићи КО Галовићи, КО Дубница и 
део КО Село Косјерић (Гајеви) 

4. Сеча Река КО Сеча Река, КО Доња Поло-
шница, Ко Цикоте 

5. Варда 
Део КО Годечево 2, део КО Ма-
ковиште 2, КО Руда Буква, КО  
Горња Полошница  

6. Годечево КО Годечево1 и део КО Годече-
во 2 

7. Маковиште КО Маковиште 1, део КО Мако-
виште 2 

8. Годљево КО Годљево, КО Парамун 

9. Радановци КО Радановци 

10. Брајковићи КО Брајковићи 

11. Горда Ражана КО Стојићи, КО Мрчићи, КО 
Дреновци 

12. Доња Ражана КО Росићи, КО Скакавци, КО 
Мионица 

13. Субјел КО Субјел, део КО Шеврљуге 

14. Мушићи КО Мушићи 

15. Тубићи КО Бјелоперица, КО Тубићи 

Члан 4. 
 

Грађани учествују у вршењу послова месне заједнице у 
складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком а на на-
чин утврђен Статутом Месне заједнице. 

 
Члан 5. 

 
Месна заједница има својство правног лица у погледу 

права и обавеза утврђених Статутом општине Косјерић, овом од-
луком и актом месне заједнице. Месна заједница се може осни-
вати за два или више села. 

 
Месна заједница има печат округлог облика са текстом 

исписаним ћирилицом „Република Србија - Општина Косјерић - 
Месна заједница (назив)- грб Републике Србије“. 

 
Члан 6. 

 
Грађанин месне заједнице је лице које има пребивали-

ште на територији месне заједнице. 
 

Члан 7. 
 

Актом месне заједнице у складу са Статутом општине и 
овом одлуком утврђују се послови које врши месна заједница, 
органи и поступак избора органа месне заједнице, организација 
и рад њених органа, начин одлучивања и друга питања од знача-
ја за рад месне заједнице. 
 

  
III. НАЧИН ОСНИВАЊА И УКИДАЊА  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 

Члан 8. 
 

 Оснивање нових месних заједница ван подручја утврђе-
них у члану 3. ове Одлуке, спајање постојећих и укидање месних 
заједница врши се на основу мишљења грађана са подручја на 
које се промена односи. 
 

Члан 9. 
 

 Иницијативу за утврђивање подручја месне заједнице 
из претходног члана може покренути најмање 10 % грађана са 
бирачким правом са тог подручја и најмање трећина одборника 
Скупштине општине. Иницијатива се подноси Скупштини општи-
не. 
            Када оцени основаност поднете иницијативе, Скупштина  
својом одлуком прихвата инцијативу и расписује изјашњавање 
грађана на подручју за које се промене односе.  

Изјашњавање грађана врши се путем референдума, 
након чега Скупштина доноси одлуку у складу са израженом во-
љом грађана, у року од 60 дана од дана изјашњавања грађана. 

 
Члан 10. 

 
 Скупштина општине утврђује својом Одлуком подручје  
за које се оснивају месне заједнице. 
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     IV .  ДЕЛОКРУГ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 11.  
 

 У месној заједници грађани сами утврђују потребе и ин-
тересе који су од значаја за локално становништво на свом под-
ручју и сами утврђују које су то заједничке потребе и интереси  
локалног становништва које живи на подручју те месне заједни-
це. 
 

Члан 12. 
 

 У месној заједници се обављају нарочито следећи по-
слови: 
 

- уређење насеља (инфраструктурни објекти); 
- учешће у изградњи путева и комуналних објеката у 

сарадњи са општинским службама и јавним преду-
зећима; 

- изградња и одржавање некатегорисаних путева и 
улица; 

- старање о заштити од елементарних непогода и 
организовање отклањања и ублажавања последи-
ца од елементарних непогода; 

- задовољење других потреба грађана у различитим 
областима; 

- стара се о реализацији самодоприноса и уводи но-
ве; 

- и други послови одређени Статутом; 
Одлуком Скупштине општине, може се појединим месним зајед-
ницама поверити вршење одређених послова из надлежности 
општине уз обезбеђење за то потребних средстава. За обавља-
ње одређених послова из надлежности општинске управе, може 
се организовати рад општинске управе у месним заједницама. 
Послове из претходног става одређује председник општине на 
предлог начелника општинске управе. 
           Делокруг рада месне заједнице уређује се актом месне за-
једнице у складу са законом и одлуком. 

 
 

  V. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 13. 
 

Месна заједница има : 
 

• Одбор месне заједнице. 
 
          Одбор месне заједнице има 7 (седам), а највише 13 (три-
наест) чланова. Одбор месне заједнице представља и заступа 
председник Одбора. Председника Одбора бира и разрешава од-
бор месне заједнице, већином од укупног броја чланова одбора. 
 

Послове секретара врши одређено лице запослено у 
Општинској управи. 
 

Члан 14. 
Организација рада у месној заједници и избор органа 

месне заједнице, уређују се актом месне заједнице. Акт месне 
заједнице усваја Одбор месне заједнице. 

Чланови  Одбора месне заједнице бирају се тајним гла-
сањем, на збору грађана већином гласова присутних грађана 
ако збору присуствује најмање 30 грађана у месним заједницама 

до 500 бирача и најмање 50 грађана у месним заједницама са 
више од 500 бирача, изузев месне заједнице град Косјерић, где 
је потребно присуство најмање 100 грађана. 
 

Члан 15. 
 
 Изборе за чланове одбора месне заједнице расписује 

председник Скупштине, најкасније 30 дана пре истека мандата 
претходног сазива Одбора. 

Председник Скупштине расписује изборе у месној за-
једници и у случају да је Одбору истекао мандат. 

Одлуком о расписивању избора у месној заједници од-
ређује се време одржавања извора. 

 
VI. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 16. 
 
 Средства за рад месне заједнице су: 
 
- средства утврђена одлуком о буџету; 
- средства обезбеђена самодоприносом; 
- средства од накнаде за услуге које врши месна за-

једница; 
- средства добијена од донација, поклона и друго. 

 
Финансијски план месне заједнице доноси Одбор месне 
заједнице у складу са програмима и плановима рада, 
на који сагласност даје Општинско веће општине Косје-
рић. 

 
     VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  17. 
 
 Месне заједнице општине Косјерић, дужне су да у року 
од шездесет дана  од дана ступања на снагу ове Одлуке до-
несу акт у складу са овом Одлуком. Усвајање акта месне за-
једнице по ступању на снагу ове Одлуке врши постојећи ор-
ган месне заједнице или лице које он овласти. До доноше-
ња измена и допуна Статута члан 98, сагласност на финан-
сијски план месне заједнице даје председник Општине. 

 
Члан 18. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о  месним заједница број 020-24/09-03 (Службени  лист оп-
штине Косјерић“, бр. 18/09 ). 

 
Члан 19. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 020-3/2018 

      
 Председник  Скупштине, 

Иван Ликић      
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 На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Слу-
жбени лист општине Косјерић“, број 9/08) и члана 2. Одлуке о 
стипендирању студената са територије општине Косјерић („Слу-
жбени лист општине Косјерић“, број 13/17), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној дана 5. марта 2018. године, доне-
ла је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ 

СТИПЕНДИЈУ 
 

Члан 1. 
Правилника о условима за остваривање права на општинску сти-
пендију („Службени лист општине Косјерић“, број: 13/17 - у да-
љем тексту: Правилник) мења се и  гласи:  
 

1. Просечна оцена у току студирања: 
      ▪ За све студенте просечан успех биће бодован по обра-
сцу: 
        (просечан успех у току студија * 40/10) 
        Максималан број бодова по овом критеријуму је 40. 
 
2. Уписана година студија 
      ▪ Друга година.....................................................   2 бода 
      ▪ Трећа година....................................................   4 бода 
      ▪ Четврта година................................................   7 бодова 
      ▪ Пета или шеста година.................................... 10 бодова 

 
3. ▪ Студенти са посебним потребама или инвалидитетом 

......................10 бодова 
 

Члан 2. 
У осталом делу Правилник остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
„Службеном листу“ општине Косјерић. 

 
Број: 67-2/2018 
У косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ          
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                           
Иван Ликић 

 
 
 
 

На основу члана 12. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и Одлуке о установље-
њу јавних признања и награда општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/14) Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске на-
граде општине Косјерић. 

 
Члан 2. 

Награде у виду Плакете додељују се: 

1. ПРЕДУЗЕЋУ ''КЕПО'' Д.О.О., из Косјерића,  
2. ЈАДРАНКИ ЈЕВТОВИЋ, приватној предузетници,  из 

Косјерића. 
Члан 3. 

Награде у виду Повеље додељују се: 
 
      1.ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ, из Косјерића, 
      2. УДРУЖЕЊУ ''ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ КОСЈЕРИЋ'' из Косје-
рића. 

Члан 4 
Новчани износ за награде у виду Повеље одредило је 

Општинско веће општине Косјерић. 
 

Члан 5. 
Награда ће бити уручена на свечаној седници Скупшти-

не општине Косјерић. 
Члан 6. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доноше-
ња, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 17 – 1/18 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,             

Иван Ликић 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
88/2017) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на 
седници  одржаној 5. марта 2018. године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

I 
Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе, 

Косјерић, и то: 
Испред локалне самоуправе: 
1.Стојан Лазић, из Дубнице. 

II 
               Решење ступа на снагу 8 дана  од дана објављивања  у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-36/17 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,             

Иван Ликић 
 
 
 
 
 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
88/2017) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на 
седници  одржаној 5. марта 2018. године донела је  
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РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 
I 
 

Именује  се члан Школског одбора Техничке школе, Ко-
сјерић, и то: 

Испред локалне самоуправе: 
1.Наташа Крсмановић, из села Косјерића, 
 

II 
 

               Решење ступа на снагу 8 дана  од дана објављивања  у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-35/17 
У Косјерићу, 5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                   
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Иван Ликић 
 
 
 
 
 На основу члана 36. Статута општине Косјерић («Слу-
жбени лист општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине 
Косјерић на седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Разрешава се Комисија за утврђивање предлога назива 
улица и тргова које немају назив у граду Косјерић, као и предлог 
преименовања старих назива улица за које према поднетим ини-
цијативама и предлозима и на основу испитивања јавног мњења 
утврди да постоји потреба за изменом, и то: 
                     1. Радојко Челиковић, председник Комисије, 
                     2. Миљко Митровић, члан, 
                     3. Иван Јовановић, члан, 
                     4. Бранко Остојић, члан, 
                     5. Милуника Марић, члан. 
 

2. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 015-1 /18 
У Косјерићу,  5. марта 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ, 
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 На основу члана 36. Статута општине Косјерић («Слу-
жбени лист општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине 
Косјерић на седници одржаној 5. марта 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Образује се Комисија са задатком да утврди предлог назива 
улица и тргова које немају назив у граду Косјерић, као и предлог 

преименовања старих назива улица за које према поднетим ини-
цијативама и предлозима и на основу испитивања јавног мњења 
утврди да постоји потреба за изменом. 
 
2. У Комисију се именују: 

1) Данило Јовић, председник, из Косјерића, 
2) Милица Лазовић, члан, из Скакаваца, 
3) Ивана Јанковић, члан, из Косјерића, 
4) Драган Вујић, члан, из Брајковића, 
5) Милуника Марић, члан, из Косјерића. 
 

3. Комисија ће коначан предлог утврдити на основу: 
 
а) Већ поднетих иницијатива и предлога. 
б) Иницијатива и предлога које ће уследити након анимиране 
шире јавности, на начин за који Комисија утврди да је одговара-
јући. 
в) На бази резултата добијених писменим анкетирањем станара 
улица за које се предлаже измена назива. 
 
4. Коначан предлог за назив улица и тргова треба да изражава 
опредељујући вољу већине грађана. 
 
5. Комисија ће коначан предлог по овом решењу доставити нај-
касније у року од 60 дана од дана именовања. 
 
6. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у ''Слу-
жбеном листу општине Косјерић''. 
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