
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
На основу члана 46. став 1 тачка 1 Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Ста-
тута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 4. сеп-
тембра 2018. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК МАНДАТА одборника 
Скупштине општине Косјерић, Стојанић Милијана, на основу под-
нете оставке.  

II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одборник Милијан Стојанић дана 20. 08. 2018. године, 

поднео је оставку на функцију одборника. Оставка је оверена у 
складу са Законом и достављена председнику Скупштине оп-
штине у року од три дана од дана овере. Сходно члану 46. став 
1, тачка 1, Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) прописано је да одборнику престаје мандат пре ис-
тека времена на који је изабран подношењем оставке. 

Административно-мандатно имунитетска Комисија на 
седници одржаној 28.08.2018. године разматрала је поднету 
оставку и донела је Закључак којим предлаже Скупштини општи-
не да донесе Одлуку о престанку мандата одборнику Скупштине 
општине Косјерић Милијану Стојанић. 

Сходно напред наведеном одлучено је као у диспозити-
ву Решења . 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјави-

ти жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                              Иван Ликић 

 
 
 
 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Ста-
тута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број  

 

 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 4. сеп-
тембра 2018. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК МАНДАТА одборника 
Скупштине општине Косјерић, Тешовић Вере, на основу поднете 
оставке.  

II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одборник Вера Тешовић дана 22. 08. 2018. године, 

поднела је оставку на функцију одборника. Оставка је оверена у 
складу са Законом и достављена председнику Скупштине оп-
штине у року од три дана од дана овере. Сходно члану 46. став 
1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) прописано је да одборнику престаје мандат пре ис-
тека времена на који је изабран подношењем оставке. 

Административно-мандатно имунитетска Комисија на 
седници одржаној 28.08.2018. године разматрала је поднету 
оставку и донела је Закључак којим предлаже Скупштини општи-
не да донесе Одлуку о престанку мандата одборнику Скупштине 
општине Косјерић Вери Тешовић. 

Сходно напред наведеном одлучено је као у диспозити-
ву Решења . 

 
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 – 19/18 
Косјерић, дана  04 . септембра   2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

           Иван Ликић 
 
 
 
 
 

 
 
На основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним из-

борима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 4. сеп-
тембра 2018. године, донела је:  

БРОЈ 8/18, КОСЈЕРИЋ, 5. септембар 2018. ГОДИНЕ 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине оп-
штине Косјерић, Радовановић Србољуба, изабраном на избори-
ма одржаним 23. априла 2017. године.  

II. Мандат новог одборника Радовановић Србољуба, 
почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека 
времена на које би трајао мандат одборника Стојанић Милијана, 
који је престао пре истека времена на који је изабран а уместо 
којег  је Изборна комисија општине Косјерић доделила одборнич-
ки мандат. 

III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Уверења број  013 – 2/2018 од 04. септембра 

2018. године добијеног од стране Општинске изборне комисије 
која су достављена Скупштини општине Косјерић, председник 
Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за ве-
рификацију мандата одборнику Радовановић Србољубу, са ли-
сте ''Александар Вучић- Брже, јаче, боље'', што су одборници 
Скупштине општине Косјерић изјашњавањем прихватили. 

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 - 19/18 
Косјерић, дана 04. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                              Иван Ликић                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним из-
борима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 4. сеп-
тембра 2018. године, донела је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 
 ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине оп-
штине Косјерић, Марјановић Радојка, изабраном на изборима 
одржаним 23. априла 2017. године.  

II. Мандат новог одборника, Марјановић Радојка почи-
ње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека вре-
мена на које би трајао мандат одборника Вере Тешовић, који је 
престао пре истека времена на који је изабран а уместо којег  је 

Изборна комисија општине Косјерић доделила одборнички ман-
дат. 

III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Уверења број  013 – 3/2018 од 04. септембра 

2018. године добијеног од стране Општинске изборне комисије 
које је достављено Скупштини општине Косјерић, председник 
Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за ве-
рификацију мандата одборнику Марјановић Радојку, са листе 
''Александар Вучић- Брже, јаче, боље'', што су одборници Скуп-
штине општине Косјерић изјашњавањем прихватили. 

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 - 19 /18 
Косјерић, дана 04. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                     Иван Ликић     

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним из-
борима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 4. сеп-
тембра 2018. године, донела је:  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине оп-
штине Косјерић, Митровић Зорана, изабраном на изборима одр-
жаним 23. априла 2017. године.  

II. Мандат новог одборника, Митровић Зорана почиње 
да тече даном потврђивања мандата и траје до истека времена 
на које би трајао мандат одборника Глигоријевић Александра, 
који је престао пре истека времена на који је изабран а уместо 
којег  је Изборна комисија општине Косјерић доделила одборнич-
ки мандат. 

III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Уверења број  013 – 1/2018 од 02. марта 

2018. године добијеног од стране Општинске изборне комисије 
које је достављено Скупштини општине Косјерић, председник 
Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за ве-



Број 8/18                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   5. септембар  2018. године 

 3

рификацију мандата одборнику Митровић Зорану, са листе ''ДЕ-
МОКРАТСКА СТРАНКА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ЛИБЕРАЛ-
НО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ДОК НЕ БУДЕ КАСНО'', што су од-
борници Скупштине општине Косјерић изјашњавањем прихвати-
ли. 

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 - 19 /18 
Косјерић, дана 04. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                 Иван Ликић                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/17, 83/2014), члана 61. Статута 
општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић, број 9/08), 
Одлуке о буџету општине Косјерић за 2018. годину (Службени 
лист општине Косјерић“ 19/17), Општинско веће на седници одр-
жаној дана  27. августа 2018. године доноси,  

 
Правилник 

за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за 
младе брачне парове у руралним срединама у општини  

Косјерић у 2018. години 
 

Опште одредбе  
 

Члан 1.  
 

Правилником о додели средстава за младе брачне парове у ру-
ралним срединама у општини Косјерић у 2018. години(у даљем 
тексту: Правилник) прописује право учешћа на конкурсу, услови 
за учешће на конкурсу, висина и начин доделе средстава, наме-
на бесповратних средстава, потребна документација која се 
подноси на конкурс, поступање с непотпуним пријавама, одлу-
чивање о додели бесповратних средстава, критеријуми за доде-
лу бесповратних средства, поступање с пријавама које су одби-
јене/одбачене или нису у потпуности прихваћене, право приго-
вора и поступање с приговорима, коначна одлука, закључивање 
уговора с корисницима бесповратних средстава, исплата беспо-
вратних средстава, обавезе корисника средстава и друга значај-
на питања. 

 
Право на учешће на Конкурсу  

 
Члан 2.  

 
Право на подстицаје имају брачни парови са реги-

строваним пољопривредним газдинством са територије општине 

Косјерић од којих је један од супружника носилац или члан реги-
строваног пољопривредног газдинства старији од 18 а млађи од 
35 година и да се бави пољопривредном производњом као 
основном или допунском делатношћу. 
 

Услови за учешће на Конкурсу  
 

Члан 3.  
 

1. Регистрована пољопривредна газдинства која су у ак-
тивном статусу; 

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на те-
риторији јединице локалне самоуправе као и место реализације 
инвестиције; 

3. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе закључно са даном подношења пријаве (издато од 
стране надлежног органа јединице локалне самоуправе); 

4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву, не сме користити средства по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвести-
ција не може бити предмет другог поступка за коришћење под-
стицаја; 

5. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да 
представљају повезана лица у смислу члана 62. Закона о при-
вредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр:36/11 и 99/11 и 83/14 и 
5/15); 

6. Спровођење прихватљивих активности не може запо-
чети пре подношења пријаве за подршку. 

 
Висина и начин доделе бесповратних средстава  

 
Члан 4.   

 
Опредељено је 3.000.000,00 динара за остваривање права на 
подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у оп-
штини Косјерић у 2018. години 
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен на интернет страници општине Косјерић и 
на огласној табли (у даљем тексту: Конкурс).  

Документација поднета на Конкурс се не враћа.  
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по 

Конкурсу – додељују се бесповратно.  
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом кон-

курсу утврђују се у износу до 100% од  
укупно прихватљивих трошкова инвестиције.   

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без по-
реза на додату вредност (ПДВ).  

Максималан износ бесповратних средстава по једној 
пријави не може прећи 300.000,00 динара.  

 
Намена бесповратних средстава  

 
Члан 5.  

 
Прихватљиви трошкови за реализацију ове активности јесу:   
1. Набавка нове опреме и механизације намењенe пољо-

привредној производњи и преради пољопривредних производа. 
2. Садног материјала воћа  који мора да буде набављен 

од регистрованог расадничара. 
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3. Приплодног материјала у овчарству старости од 6 до 
18 месеци . 
 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по 
конкурсу, која може да се односи на више  
тачака.   

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и ку-
пљена опрема пре доношења одлуке о додели средстава.  

 
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се 
користити за:  
‐ инвестиције реализоване пре датума расписивања 
Конкурса и опрему купљену пре тог датума;  
‐ порезe, укључујући и порез на додату вредност;  
‐ царинске, увозне и остале врсте административних 
такси, као и за накнаде за потребне сагласности од државних 
институција и јавних предузећа;  
‐ трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и 
сличне накнаде;  
‐ куповину половне опреме и половног материјала;  
‐ сопствени рад и материјал подносиоца захтева;  
‐ трошкове превоза, монтаже и друге оперативне тро-
шкове;  
‐ доприносе у натури (сопствени рад и материјал);  
‐ набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-
пензације, асигнације или за друге начине који представљају га-
шење обавезе путем пребијања дугова; -промет између повеза-
них лица.  

 
Потребна документација  

 
Члан 6.  

 
1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потпи-

сом; 
2. Извод из књиге венчаних; 
3. Извод из матичне књиге рођених за децу; 
4. Копија Потврде о активном статусу у регистру пољо-

привредних газдинстава за 2018. годину; 
5. Копија извод о подацима о регистрованом пољопри-

вредном газдинству; 
6. Уверење локалне пореске администрације о измиреним 

обавезама; 
7. За опрему и механизацију потребан је оверен предра-

чун са наведеним серијским бројем и годином производње,  
За приплодна грла у овчарству оверен предрачун од прав-

ног или оверен предуговор од физичког лица за купљена грла са 
уверењем о здравственом стању и уверењем о пореклу и произ-
водним особинама (педигре). 

За садни материјал оверен предрачун са уверењем о здрав-
ственом стању и  сертификатом за воћне врсте. 

8. Изјава да добављач и наручилац опреме не предста-
вљају повезана лица у складу са чланом 62. Закона о привред-
ним друштвима (Изјава у оквиру обрасца пријаве) 

9. Изјава добављача да може извршити испоруку предме-
та инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана издава-
ња предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и 
друга документа.  

 
 

Поступање с непотпуним пријавама  
 

Члан 7.  
 
За подносиоце непотпуних пријава, Комисији за доде-

лу средстава за младе брачне парове у руралној средини оп-
штине Косјерић подносиоци пријава бити позвани да допуне до-
кументацију у року од пет (3) дана од дана пријема позива.  

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију пријава  
ће бити одбијена као непотпуна.  

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након доста-
вљања документације која је тражена  
позивом из става 1. овог члана.  

Комисија неће разматрати пријаве:  
- које су поднела лица која немају право да учествују на 

Конкурсу; 
- које су поднете након истека рока који је прописан Кон-

курсом;  
- које су поднете за инвестиције које нису предмет Кон-

курса.  
 

Одлучивање о додели средстава  
 

Члан 8.  
 

Комисија за за доделу средстава за младе брачне парове у ру-
ралној средини општине Косјерић (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именује Председник општине Косјерић, разматра поднете 
пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели сред-
става.   
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују беспо-
вратна средства до утрошка средстава опредељених Конкур-
сом. Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуња-
вају услове на основу достављене документације, у складу с 
Конкурсом и Правилником. 

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију,  посебно у случају рачуна и 
предрачуни које су издали добављачи опреме који нису у систе-
му ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.  

Комисија је дужна да разматра пријаве и да о томе 
сачини записник са предлогом одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, 
неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљи-
вости.  

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су 
појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су 
одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава 
којима средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/од-
бацивања.  
Одлуку о додели средстава доноси председник општине на 
основу предлога Комисије.   
 Одлука се  објављује на  званичној  интернет  страни 
 општине Косјерић . 
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Критеријуми за доделу бесповратних средстава  
 

Члан 9.  
 

 Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете 
документације, критеријума и бодова прописаних овим чланом, 
и то према табели: 

Критеријум  Начин бодовања   Бодови  

Укупан број бодова   100  
Оба брачна друга млађа од 35 година  25   

Старост подносиоца захтева   
Један брачни друг млађи од 35 година 20   

Пољопривредно газдинство се налази на подручју са отежа-
ним условима рада   

да/не   10/0   

Троје и више деце 20 

1-2 деце 15 

Број деце 

Немају децу 10 
Основна делатност пољопривреда 25 

Пољопривредна делатност 
допунска делатност пољопривреда 15 

Оцена одрживости инвестиције   Ниска/средња/висока   5/10/20 
 

У складу с критеријумима, који су дефинисани Пра-
вилником, формира се бодовна листа на основу које се додељу-
ју бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. 
Пријаве на конкурс које  

 
остваре мање од 40 бодова не улазе у даље разма-

трање Комисије.  
 

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису 
у потпуности прихваћене  

 
Члан 10.  

 
На основу одлуке Комисија сачињава, а председник 

општине доноси, решење са образложењем и поуком о правном 
средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/од-
бачене или нису у потпуности прихваћене на основу предлога 
одлуке.  
 

Право приговора  
 

Члан 11.  
 

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, пра-
во приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, ко-
јем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава 
која је објављена на званичној интернет страни општине Косје-
рић.  

Приговор се улаже председнику општине  у року од 
три (3) дана од достављања појединачног решења, односно нај-
касније у року од 7 дана од дана објављивања на веб страни оп-
штине Косјерић. 
Председник општине одлучује о приговору у року од седам (7) 
дана од пријема приговора.  
Председник општине може да одбаци приговор као неблаговре-
мен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га  
 
 

 
усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као 
неоснован.  
О приговору се одлучује решењем.  
 

Коначна одлука  
 

Члан 12.  
 

Коначну одлуку доноси Председник општине, на основу 
донетих решења по основу евентуалних  
приговора, а која се објављује на званичној интернет страни оп-
штине Косјерић.  

 
Уговор о додели средстава  

 
Члан 13.  

 
Након доношења одлуке о додели бесповратних 

средстава, председник општине у име општине Косјерић закљу-
чује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу 
права и обавезе уговорних страна.  

Време закључења уговора јесте најкасније 30 дана од дана 
доношења одлуке о додели средстава.  

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 
45 дана од дана потписивања уговора, а  
за инвестиције подизања вишегодишњег засада рок за реализа-
цију јесте 15. новембар 2018. године.  

 
 

Исплата бесповратних средстава  
 

Члан 14.  
Бесповратна средства исплаћује општина Косјерић, 

авансно 100% од цене без пореза на додатну вредност, доба-
вљачу, а након потписивања Уговора са корисником средстава. 

           По реализацији одобрене инвестиције потребно 
је доставити Комисији: 
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- Оригинал Рачун за предметну инвестицију са фискал-
ним рачуном; 

- Оригинал Отпремницу потписану од стране корисника 
средстава 

- Оригинал овереног Уговора уколико се набавка врши 
од физичког лица; 

- У случају да добављач није у систему ПДВ-а или фи-
скализације доставља се Изјава; 

- Оверена фотокопија или оригинал Гарантни лист за 
опрему која исти поседује или изјаву добављача да предметна 
опрема и механизација не подлеже обавези издавања гарантног 
листа. 
 

Обавезе корисника средстава  
 

Члан 15.  
 

Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:   
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у складу с 
предвиђеном наменом;   
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/или даје 
другом лицу на употребу најмање пет година од дана исплате 
подстицаја;   
3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.  

 
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да ни-

је поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник 
који је Комисији онемогућио да обави контролу, односно кори-
сник који је достављао нетачне податке, дужан је да врати при-
мљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском 
затезном каматом која се обрачунава од дана исплате беспо-
вратних средстава до дана враћања средстава.  

 
Праћење извршавања уговора  

 
Члан 16.  

 
 Административну контролу, односно испуњеност оба-

веза из уговора прати и контролише Комисија. 
Комисија провера стање на терену у наредних пет (5) година на-
кон преноса средстава. 

 
Завршне одредбе  

 
Члан 17.  

 
Правилник ступа на снагу даном објављивања у на ин-

тернет страници општине Косјерић.  
 
Број: 400-58/2018 
У Косјерићу, 27. август 2018. године   

 
Општинско веће Општине Косјерић 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Жарко Ђокић 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА 
 

Кабинет без портфеља задужен за демографију и популациону 
политику 25. маја 2018. године (''Службени гласник РС'' број 
39/2018) расписао је Јавни позив за доделу бесповратних сред-
става за суфинансирање мера популационе политике јединица 
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години. Општи-
на Косјерић је по том основу конкурисала за средства за реали-
зацију три мере популационе политике од којих је једна мера По-
дршка младим брачним паровима у руралним подручјима општи-
не Косјерић. 

На основу Одлуке о одобравању средстава за суфи-
нансирање мера популационе политике јединица локалне самоу-
праве Кабинета без портфеља задуженог за демографију и по-
пулациону политику 063 број 119-01-9/2-2018-01 од 04.07.2018. 
године, Општини Косјерић одобрена су средства у износу од 
3.264.000,00 динара за реализацију мера популационе. 

Да би се реализовала мера Подршка младим брачним 
паровима у руралним подручјима општине Косјерић потребно је 
да се донесе Правилник број 400-58/2018 а потом на основу 
Правилника распише Конкурс за доделу средстава за остварива-
ње подстицаја за младе брачне парове у руралним срединама у 
општини Косјерић у 2018. години. 
 

 Одељење за привреду,  
ЛЕР, финансије и буџет 

 Мирјана Веселиновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 61. Статута општине Косјерић (Слу-
жбени гласник општине Косјерић, број 9/08), Уредбе о средстви-
ма за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник РС“, број 05 број 110-1666/2018 од 1. 
марта 2018. године) и Одлуке о финансирању програма рада 
удружења усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине 
Косјерић број 400-36/2018, Општинско веће општине Косјерић на 
седници одржаној дана 27. августа 2018. године, доноси  

 
П Р А В И Л Н И К 

о саставу, броју чланова и раду Конкурсне комисије за  
расподелу средстава удружењима грађана 

 
Члан 1. 

Задатак Конкурсне комисије (у даљем тексту: Комисија) 
је да изврши прегледање, оцењивање и рангирање пристиглих 
предлога програма удружења грађана у складу са условима Јав-
ног конкурса за финансирање програма удружења грађана. 

На основу спроведених активности из става 1. овог 
члана Комисија ће саставити Листу вредновања и рангирања 
пријављених програма а сходно утврђеним критеријумима члана 
12. Одлуке о финансирању удружења (број 400-36/2018 од 14. ју-
на 2018. године), бројем бодова и сумом укупно расположивих 
буџетских средстава за 2018. годину. 
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Члан 2. 
Комисију именује Општинско веће општине Косјерић. 

Састоји се од непарног броја чланова. Комисију чине председник 
и четири члана. Председник и два члана Комисије су представ-
ници локалне самоуправе, док су друга два члана представници 
из области за које се јавни конкурс расписује (привреда, култура, 
образовање, социјала итд.). У Комисију могу бити именована и 
лица представници стручне јавности. Надлежни орган може ан-
гажовати и стручњаке за поједине области ради припреме ана-
лизе о успешности, квалитету и остварењу циљева програма ко-
ји се реализују. 

Комисија заседа и доноси одлуке на седницама. 
Комисија одлуке доноси већином гласова чланова Ко-

мисије. 
 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да провери административну ис-

правност пристиглих предлога програма, провери оправданост 
трошкова у предлогу програма и оцени и рангира администра-
тивно исправне предлога програма. 

 
Члан 4. 

Средства из буџета општине Косјерић додељиваће се 
удружењима грађана према следећим приоритетима:  

− Приоритет 1 - Привреда, рурални развој, култура, развој туризма 
− Приоритет 2 - Демографска политика, подстицање наталитета, 

образовање, заштита животне средине  
− Приоритет 3 - Социјална заштита, заштита лица са инвалидите-

том, друштвена брига о деци 
−  

Члан 5. 
Оцену пристиглих пријава програма Комисија врши 

према следећим критеријумима и броју бодова: 
 

Ред. 
Бр. Критеријуми 

Мах. 
број 

бодова 

1. 
референце програма: област у којој се реали-
зује програм, дужина трајања програма, број 
корисника програма, могућност развијања пр-
ограма и његова одрживост; 

30 

2. 
циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у 
области у којој се програм спроводи; 

15 

3. 

суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода, буџета Републике Срби-
је, аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, фондова Европске уније, покло-
на, донација, легата, кредита и друго, у случа-
ју недостајућег дела средстава за финансира-
ње програма; 

15 

4. 
законитост и ефикасност коришћења средста-
ва и одрживост ранијих програма: ако су рани-
је коришћена средства буџета општине Косје-
рић и да ли су испуњене уговорне обавезе. 

15 

5. Временски период постојања удружења 5 
6. Број чланова дружења 5 

7. Допринос програма реализацији стратешког 
документа општине Косјерић 10 

8. Остварени резултати удружења претходних 
година 5 

Детаљан опис критеријума за рангирање 
Ред. 
бр. Критеријум Подкрите-

ријум Бр. Бодова (Б) 

1. 

референце програма: 
област у којој се реа-
лизује програм, дужи-
на трајања програма, 
број корисника програ-
ма, могућност развија-
ња програма и његова 
одрживост; - МББ 30 

Област реа-
лизације про-
грама према 
утврђеним 
приоритети-
ма - МББ 12 

* Области које су 
приоритет 1-12 Б 
* Области које су 
приоритет 2 - 8 Б 
* Области које су 
приоритет 3 - 5 Б 

  
Дужина тра-
јања програ-
ма – МББЗ 

* Не више од 3 
месеца - 3 Б 
* Преко 3 месеца 
- 2 Б 

  

Број лица, 
директних ко-
рисника про-
грама - МББ 
10 

* Преко50лица-
10Б 
* Од 30-50 - 8 Б 
* Од 6-29-5 Б 
* До 5 лица - 2 Б 

  

Могућност 
развијања 
програма и 
његова одр-
живост (МББ 
5) 

 

2. 

циљеви који се пости-
жу: обим задовољава-
ња јавног интереса, 
степен унапређења 
стања у области у ко-
јој се програм спрово-
ди; - МББ 15 

Обим задо-
вољавања 
јавног инте-
реса - МББ 8 

* Висок-8 Б 
* Средњи - 6 Б 
* Низак -2 Б 

  

Степен уна-
пређења ста-
ња у области 
у којој се про-
грам спрово-
ди; - МББ 7 

• Висок-7 Б 
• Средњи - 5 Б 
• Низак-3 Б 

3. 

суфинансирање про-
грама из других изво-
ра: сопствених прихо-
да, буџета Републике 
Србије, аутономне по-
крајине или јединице 
локалне самоуправе, 
фондова Европске 
уније, поклона, дона-
ција, легата, кредита и 
друго, у случају недо-
стајућег дела средста-
ва за финансирање 
програма; - МББ15 

Проценат по-
траживаних 
средстава у 
односу на 
ук.вредност 
програма - 
МББ10 

• Потражује до 
30% средстава -
10 Б 
• Потражује од 
30-50% - 8 Б 
• Потражује од 
50-80% - 6 Б 
• Потражује преко 
80% - 2 Б 

  

Програм се 
финансира 
средствима 
национ. орга-
низација, ин-
ституција - 
МББ5 

 

4. 
законитост и ефика-
сност коришћења 
средстава и одржи-

Да ли су ра-
није кори-
шћена сред-

• Реализован 3 и 
више пројеката 
за који су испуње-
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вост ранијих програ-
ма: ако су раније кори-
шћена средства буџе-
та општине Косјерић и 
да ли су испуњене 
уговорне обавезе. - 
МББ 15 

ства буџета 
општине Ко-
сјерић и да 
ли су за одо-
брена сред-
ства испуње-
не уговорне 
обавезе - 
МББ15 

не угов. обавезе - 
15 Б 
• Реализован 3 и 
више пројеката 
за који су испуње-
не угов.обавезе - 
10 Б 
• Реализован 3 и 
више пројеката 
за који су испуње-
не угов.обавезе - 
5 Б 
• Нису раније 
коришћена 
средства 

5. 
Временски период по-
стојања удружења - 
МББ 5 

Колико годи-
на постоји 
регистровано 
удружење 
пре датума 
објављивања 
јавног позива 
-МББ 5 

• Постоји преко 
10 год. - 5 Б 
• Постоји преко 5 
год. - 3 Б 
• Постоји преко 1 
год. -1 Б 

6. Број чланова дружења 
- МББ 5 

Број чланова 
дружења - 
МББ5 

• Преко 50 чамо-
ва - 5 Б 
• Од 31-50-4 Б 
• Од 21 -30 - 3 Б 
• Од 11-20 - 2 Б 
• До10чанова-1 Б 

7. 

Допринос програма 
реализацији страте-
шког документа оп-
штине Косјерић - 
МББ10 

Допринос ре-
ализацији 
приоритета 
одрживог 
развоја оп-
штине Косје-
рић сходно 
Стратегији 
одрживог 
развоја оп-
штине Косје-
рић 2018-
2028 (пољо-
привреда и 
рурални раз-
вој, друш. 
развој, развој 
привреде, 
развој тури-
зма и зашти-
та животне 
средине) -
МББ10 

• Доприноси реа-
лизацији свих 5 
приоритета -10 Б 
• Доприноси реа-
лизацији 4 прио-
ритета - 8 Б 
• Доприноси реа-
лизацији 3 прио-
ритета - 6 Б 
• Доприноси реа-
лизацији 2 прио-
ритета - 4 Б 
• Доприноси 
реализацији 1 
приоритета - 2 Б 

8. 
Остварени резултати 
удружења претходних 
година - МББ 5 

Укупан број 
реализова-
них пројеката 
који нису фи-
нансирани од 
стране оп-
штине Косје-
рић - МББ 5 

• Реализовано 3 и 
више пројеката - 
5 Б 
• Реализовано 3 
пројекта - 3 Б 
• Реализован 1 
пројекат -1 Б 

 
 
 

Члан 6. 
Комисија не разматра пријаве пристигле након предви-

ђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених ли-
ца, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодго-
варајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и 
пријаве достављене путем факса или електронском поштом и 
непотписане пријаве. Непотпуни конкурсни материјали неће се 
оцењивати/бодовати. 

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране под-
носиоца којима су додељена средства по основу претходних 
конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, 
или нису поднеле детаљан извештај о њиховој реализацији, са 
доказима о наменском трошењу добијених средстава. 

 
Члан 7. 

Након завршене провере административне исправно-
сти пристиглих предлога програма Комисија ће саставити листу 
програма који су административно исправни и листу програма 
који нису административно исправни. 

 
Члан 8. 

Оцена административно исправних предлога програма 
врши се на основу критеријума дефинисаних у члану 4. Правил-
ника. 

Оцена се врши тако што чланови Комисије, на основу 
прегледаних предлога програма, за сваки критеријум дају одго-
варајућу оцену. 

Након оцењивања свих административно исправних 
предлога програма, Комисија врше збрајање бодова, формира 
просечан број бодова и састављају листу вредновања и рангира-
ња пријављених програма.  

 
Члан 9. 

Чланови Комисије, на основу прегледаних предлога пр-
ограма, могу предложити поједине трошкове у програмима за ко-
је ће Комисија од подносилаца програма тражити додатно обра-
зложење или препоручити редуковање тих трошкова, као и пред-
ложити да се траже додатна образложења и корекције буџета у 
случају рачунских неслагања. 

Додатна појашњења или редукован буџет програма мо-
рају бити достављена Комисији од стране подносиоца пријаве 
програма у року од 3 (три) дана од пријема захтева. Комисија мо-
же организовати и састанке са одговорним лицима подносиоца 
предлога програма, ради појашњења и образложења буџета у 
поднетим пријавама програма. Уколико подносилац програма не 
прихвати предлог Комисије за редуковање трошкова и не доста-
ви прихватљиво образложење за висину трошкова, или уопште 
не одговори на захтев Комисије у остављеном року Комисија мо-
же одлучити да ту пријаву програма одбије. 

 
Члан 10. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања при-
јављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријаве. Листа се објављује се 
на званичној интернет страници општине Косјерић и на порталу 
е-Управа. Учесници конкурса имају право увида у поднете прија-
ве и приложену документацију у року од три радна дана од дана 
објављивања листе. На листу вредновања и рангирања учесни-
ци конкурса имају право приговора у року од (8) осам дана од да-
на њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија 
доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлука о избору програма којима се из буџета општине 
Косјерић додељују средства за финансирање програма доноси 
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председник општине Косјерић у року од 30 дана од дана утврђи-
вања Листе вредновања и рангирања пројеката. Одлука се до-
ставља свим подносиоцима пријава у року од 5 дана од дана до-
ношења. Одлука о избору програма удружења која се финанси-
рају из буџета општине Косјерић се објављује на званичној ин-
тернет страници општине Косјерић као и на огласној табли и оп-
штине Косјерић. 

 
Члан 11. 

Учесници конкурса имају право да поднесу жалбу Оп-
штинском већу општине Косјерић у року од осам дана од дана 
достављања Одлуке о избору програма удружења која се фи-
нансирају из буџета општине Косјерић. 

 
Члан 12. 

Чланови Комисије су дужни да послове из чланова 1-10 
овог правилника спроведу непристрасно. 

Чланови Комисије ће пре почетка рада потписати изја-
ву о томе да ли они или са њима повезана лица имају интерес 
везан за спровођење јавног конкурса - Изјава о непостојању су-
коба интереса. 

Именовано лице не може предузимати радње у свој-
ству члана Комисије пре него што потпише Изјаву. У случају са-
знања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да 
о томе одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме 
из даљег рада комисије 

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад. 
 

Члан 13. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник број 401-5/2015 од 10.04.2015. године. 
 

Члан 14 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 

Број: 401-3/2018 
У Косјерићу, 27. августа 2018. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Жарко Ђокић 

 
 
 
 
 
 
Број : 016—2/2018 
27. 08. 2018. год 
 
На основу члана 46. Закона о лoокалној самоуправи (Сл. Гла-
сник РС 129/07,101/2016 и  47/2018) члана 61. Статута општине 
Косјерић (Сл. лист општине Косјерић 9/08 ) у вези тачке 17.1. Ло-
калног антикорупцијаског плана општине Косјерић (Сл. лист оп-
штине Косјерић 6/18), Општинско веће општине Косјерић на сед-
ници одржаној 27. августа 2018. г.  донело је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. Образује се комисија за расписивање и спровођење јавног 
конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета оп-
штине Косјерић у саставу: 
 

1. Славица Петровић, председник 
2. Милинко Крстић, члан 
3. Радомирка Дуњић, члан 
4. Милан Томић, члан 
5. Радмила Вукадиновић, члан 
 
2. Комисија усваја свој Пословник о раду , дефинише услове, 
критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење приме-
не Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту ЛАП), обја-
вљује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за 
праћење ЛАП-а. Обавеза Комисије је да распише и спроведе јав-
ни конкурс за избор чланова, прима и разматра пристигле прија-
ве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру 
усменог или писменог тестирања кандидата у циљу формирања 
ранг листе на основу усвојених критеријума, затим јавно обја-
вљује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду. 
 
3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Слу-
жбеном листу општине Косјерић. 
 

Председник Општинског већа 
Жарко Ђокић 
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Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Косјерић Милијана 
Стојанића .................................................................................................................................................. 

 
1 
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