
 

                  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 

10. октобра 2016.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДРУГОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2016. годину («Службени лист 

општине Косјерић», број 5/16), врше се измене и допуне и то: 

 

                 

    РАСХОДИ 

- На позицији 7. услуге по уговору код Скупштине општине Косјерић износ 

од 60.000,00 динара замењује се износом од 80.000,00 динара, 

- Иза  позиције 15. отвара се нова позиција 15/1 социјална давања 

запосленим код председника општине и општинског већа са износом од 

16.000,00 динара, 

- Позиција 16/1 награде запосленим и остали посебни расходи код 

председника општине и општинског већа са износом од 16.000,00 динара 

брише се, 

- На позиција 17. посланички додатак код председника општине и 

општинског већа износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 

600.000,00 динара, 

- На позиција 19. услуге по уговору код председника општине и 

општинског већа износ од 450.000,00 динара замењује се износом од 

600.000,00 динара, 

- На позиција 20. материјал код председника општине и општинског већа 

износ од 400.000,00 динара замењује се износом од 600.000,00 динара, 

- На позицији 39. стални трошкови код општинске управе Косјерић износ 

од 7.460.000,00 динара замењују се износом од 8.444.000,00 динара, 

- На позицији 41. услуге по уговору  код општинске управе Косјерић износ 

од 3.400.000,00 динара замењују се износом од 4.400.000,00 динара, 

- На позицији 42. специјализоване  услуге по уговору  код општинске 

управе Косјерић износ од 100.000,00 динара замењују се износом од 

300.000,00 динара, 

- На позицији 47. новчане казне и пенали по решењима судова износ од 

2.500.000,00 динара замењује се износом од 2.800.000,00 динара, 

- На позицији 48. накнада штете од повреда или настале од елементарних 

непогода износ од 20.000.000,00 динара замењује се износом од 

27.000.000,00 динара, 

- На позицији 58. накнаде за социјалну заштиту из буџета општине  износ 

од 11.700.000,00 динара замењује се износом од 12.700.000,00 динара и то 



код превоза ученика износ од 8.000.000,00 динара замењује се износом од 

9.000.00,00 динара, 

- На позицији 68. текуће поправке и одржавање код Дома здравља  Косјерић 

износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара, 

- На позицији 75. текуће поправке и одржавање код Месних заједница 

општине Косјерић износ од 11.000.000,00 динара замењује се износом од 

4.000.000,00 динара, 

- На позицији 81. текуће поправке и одржавање код Фонда за развој 

пољопривреде општине Косјерић износ од 1.000.000,00 динара брише се, 

- На позицији 89. стални трошкови код Фонда за заштиту животне средине 

општине Косјерић износ од 13.500.000,00 динара замењује се износом од 

12.500.000,00 динара, 

- На позицији 92. услуге по уговору  код Одсека за одржавање улица и 

путева и градског грађевинског земљишта износ од 4.500.000,00 динара 

замењује се износом од 3.500.000,00 динара, 

- На позицији 93. специјализоване услуге  код Одсека за одржавање улица и 

путева и градског грађевинског земљишта износ од 2.000.000,00 динара 

замењује се износом од 500.000,00 динара, 

- На позицији 96. зграде и грађевински објекти  код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 3.400.000,00 

динара замењује се износом од 4.600.000,00 динара, 

- На позицији 102. зграде и грађевински објекти код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 600.000,00 

динара замењује се износом од 1.700.000,00 динара, 

- На позицији 105. стални трошкови код Одсека за одржавање улица и 

путева и градског грађевинског земљишта износ од 9.500.000,00 динара 

замењује се износом од 13.000.000,00 динара, 

- На позицији 108. текуће поправке и одржавање код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 800.000,00 

динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара, 

- На позицији 111. специјализоване услуге  код Одсека за одржавање улица 

и путева и градског грађевинског земљишта износ од 1.000.000,00 динара 

брише се, 

- На позицији 115. текуће поправке и одржавање код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 9.420.000,00 

динара замењује се износом од 5.920.000,00 динара, 

- На позицији 117. Зграде и грађевински објекти код Одсека за одржавање 

улица и путева и градског грађевинског земљишта износ од 2.000.000,00 

динара брише се, 

- На позицији 120. социјална давања запосленим код Туристичке 

организације општине Косјерић износ од 40.000,00 динара замењује се 

износом од 56.000,00 динара, 

- На позицији 121. стални трошкови  код Туристичке организације општине 

Косјерић износ од 160.000,00 динара замењује се износом од 180.000,00 

динара, 

- На позицији 148. Услуге по уговору код Народне библиотеке Косјерић 

износ од 369.000,00 динара заменити износом од 529.000,00 динара, 



- На позицији 173. стални трошкови код Дечјег вртића Косјерић износ од 

4.215.500,00 динара замењује се износом од 4.241.500,00 динара, 

- На позицији 177. текуће поправке и одржавање код Дечјег вртића 

Косјерић износ од 912.000,00 динара замењује се износом од 828.000,00 

динара, 

- На позицији 180. порези, обавезне таксе и казне код Дечјег вртића  

Косјерић износ од 37.400,00 динара замењује се износом од 11.400,00 

динара, 

- На позицији 182. машине и опрема  код Дечјег вртића  Косјерић износ од 

100.000,00 динара замењује се износом од 184.000,00 динара, 

- На позицији 183. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 

25.910.000,00 динара замењује се износом од 26.260.000,00 динара. и то 

код:  Основне школе Варда: награде, бонуси и остали посебни расходи 

износ од 50.000,00 динара замењује се износом од 38.000,00 динара,  

услуга по уговору износ од 765.000,00 замењује се износом од 595.000,00 

динара; код текућих поправки и одржавања износ од 609.100,00  замењује 

се износом од 1.141.100,00 динара.  

- У оквиру позиције 184. текући трансфери осталим нивоима власти код 

Техничке школе Косјерић врше се измене и то: социјална давања 

запосленим износ од 100.000,00 динара замењује се износом од 10.000,00 

динара; стални трошкови износ од 1.617.000,00 динара замењује се 

износом од 1.607.000,00 динара;  трошкови путовања износ од 228.000,00 

динара замењују се износом од 153.000,00 динара; услуге по уговору 

износ од 340.000,00 динара замењује се износом од 450.000,00 динара; 

текуће поправке и одржавање износ од 695.000,00 динара замењује се 

износом од 760.000,00 динара; радничке и ученичке награде износ од 

175.000,00 динара замењује се износом од 150.000,00 динара ; машине и 

опрема износ од 210.000,00 динара замењује се износом од 251.000,00 

динара и нематеријална имовина износ од 45.000,00 динара замењује се 

износом од 29.000,00 динара. 

                 

Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

општине Косјерић, а примењиваће се од 01. јануара 2016.године. 

 

   Број : 400-82/16-01 

   У Косјерићу, 10. октобра  2016.године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                         Драган Тулимировић 

                                                         

 

   

                                                                             

                                             



 



На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2. 
став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог 
Општинског већа општине Косјерић, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 
октобра 2016 . године, донела је   
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода  
ДВ бр. 116/2 ТС Ваљево 1 - ТС “Косјерић” (на територији општине Косјерић) 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу 
далековода бр. 116/2 ТС Ваљево 1 - ТС “Косјерић” (на територији општине Косјерић), у 
даљем тексту: План детаљне регулације.  
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедило је ЈП “Електромрежа Србије” а 
обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће “АРХИПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 

Текстуални део 

А. УВОД 

 А.1. Повод и циљ израде плана 

  А.1.1. Повод за израду плана 

  А.1.2. Методологија израде 

  А.1.3. Циљеви израде плана 

 А.2. Обухват плана 

 А.3. Правни и плански основ 

  А.3.1. Правни основ 

  А.3.2. Плански основ 

   А.3.2.1.  Територија општине Косјерић 

 А.4. Постојећа намена и начин коришћења земљишта 

 А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

 П Л А Н С К И   Д Е О 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 Б.1. Планирана намена и начин коришћења земљишта 

  Б.1.1. Планирана намена земљишта и заштитни појасеви 

  Б.1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене 

 Б.2. Биланси намене земљишта 

 Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте јавне намене 

  Б.3.1. Усаглашавање са саобраћајном инфраструктуром 

     Б.3.1.1. Друмски саобраћај 

   Б.3.1.2. Железнички саобраћај 



  Б.3.2.  Усаглашавање са осталим инфраструктурним системима 

  Б.3.3.  Усаглашавање са пољопривредним, шумским и водним земљиштем 

 Б.4. Урбанистичке мере заштите 

  Б.4.1. Мере заштите животне средине 

  Б.4.2. Мере заштите природних и културних добара 

   Б.4.2.1. Природна добра 

   Б.4.2.2. Културна добра 

  Б.4.3. Услови за лица са посебним потребама 

  Б.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената 

  Б.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 

  Б.4.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 

  Б.4.7. Мере енергетске ефикасности изградње 

 Б.5. Инжењерскогеолошки услови 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 Г.1. Спровођење плана 

 Г.2. Смернице за израду процене утицаја 

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Д.1. Садржај графичког дела 

 Д.2. Садржај документације плана 

Графички део  

1. Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење 

2. Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру 
планског обухвата 

 
Члан 3.  

 
План детаљне регулације је израђен у три (3) примерка у штампаном (аналогном) облику и 
четири (4) примерка у дигиталном облику.  
 
Саставни део Плана детаљне регулације је документациона основа, која је израђена у два 
(2) примерка, не објављује се и налази се у архиви Општине Косјерић.  
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Косјерић”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-7/2015 oд 10. октобра 2016. године 

 
                                                         

П р е д с е д н и к                                                                                                                                                                  
                                  Скупштине општине Косјерић 
                                                                                          Драган Тулимировић     

                                                             ......................................... 
 
 
 



 



 
 
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2. 
став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог 
Општинског већа општине Косјерић, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 
октобра 2016.  године, донела је   
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „БРДО ГРАД 3“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за подручје „Брдо Град 3“ у 
општини Косјерић, у даљем тексту: План детаљне регулације.  

 
Граница почиње на северу у К.О. Сеча Река, на тромеђи кат.пар. бр. 4259/1, 4256 и 4259/2, и 
иде десним смером пратећи границе кат.пар. бр. 4259/2, 4246, 4249, 4248, 4244/1, стиже до 
планиране регулације саобраћајнице коју прати ка северу у дужини од око 190 метара, ломи 
се, пресеца планирани пут, па продужава пратећи границу кат.пар. бр. 4221, 4222, 4217, 
4181/1, 4177/1, 4177/2, 4176, 4175, 4184, 4188, стиже до границе плана „ПДР Брдо град 2“ коју 
прати у дужини од око 2730 метара. Потом иде границом кат.пар. бр. 1348/7, 1348/8, 1329, 
1364, 1365, пресеца планирану саобраћајницу ломи се и прати границу к.п. бр. 1404, 
6089(пут), а потом ипрати планирану регулацију пута у дужини од око 690 метара. Затим се 
ломи, пресеца планирани пут, па иде границом кат.пар. бр. 6027, 6029, 6030, 6037, 
5992,5990, 5958, 5927, 5923, 5924, 5924/1, 5934, 5935, 5936, 5940, 4941, 5942/1, пресеца 
планирани пут и прати регулацију пута у дужини до око 505 метара, сеча планирани пут, 
обухвата раскрсницу и поново наставља пратећи регулацију пута у дужини од око 235 
метара. Ломи се, пресеца планирани пут и наставља границом кат.пар. бр. 4271, 4272, 4277, 
пресеца планирани пут а онда наставља његовом регулацијом у дужини од око 100 метара 
па продужава границом кат.пар. бр. 4268, 4273, 4275, 4276, 4262, и границом кат.пар. бр. 
4259/2 долази до тромеђе кат.пар. бр. 4259/1, 4256 и 4259/2 одакле је опис и почео.  
Горе наведене парцеле чијим ободом иде поменута граница налазе се унутар плана.  
Површина обухвата плана износи 133.4 ha.  
Све катастарске парцеле које су побројане у опису границе Плана су у К.О. Сеча Река. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедила је општина Косјерић,  а 
обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
I. ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. Правни и плански основ за израду концепта плана   
2. Опис границе плана детаљне регулације  
3. Оцена расположивих подлога за израду плана   
4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора   
5. Извод из планске документације вишег реда  
6. Анализа и оцена постојећег стања  
7. Циљ израде плана  
  



II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. Начин коришћења земљишта  
2. Правила уређења и грађења  
 
III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
  
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 
ГРАФИЧКИ ДЕО  
1. Катастарско-топографски План са границом плана   
2. Постојећа намена површина   
3. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом   
4. Планирана намена површина   
5. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима   
6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине 
7. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама   

8. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре  

 
 
 

Члан 3.  
 

Саставни део ове одлуке је Решење органа надлежног за заштиту животне средине у 
општини Косјерић број 501-38/11-02 од 02.09.2016. године, којим је дата сагласност на 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Брдо Град 3“ у Косјерићу 
на животну средину. 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације израђен је у три (3) примерка у штампаном (аналогном) 
облику и четири (4) примерка у дигиталном облику.  
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Косјерић”. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-12/2016 oд 10. октобра 2016. године 

 
                                                         
 
 
 

П р е д с е д н и к                                                                                                                                                                  
                                  Скупштине општине Косјерић 
                                                                                          Драган Тулимировић     

                                                             ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: skupstina@kosjeric.rs 

skupstina.predsednik@kosjeric.rs 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Број:06 - 32/16-03 

12. октобар 2016.године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

 КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЕЛАН'' 

 

 

КОСЈЕРИЋ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине... 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. октобра 2016. године 

разматрала је Измене и допуне Статута КЈП ''Елан'', Косјерић, и донела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Даје се сагласност на Измене и допуне Статута КЈП ''Елан'', Косјерић. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                  Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Број:06 - 27/16-03 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: skupstina@kosjeric.rs 

skupstina.predsednik@kosjeric.rs 

 

8. август 2016.године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА 

 

 

УЖИЦЕ 

Димитрија Туцовића 52 

 

 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине... 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 15. августа 2016. године 

разматрала је Извештај о раду Туристичке организације регије Западна Србија за 2015. 

годину, и донела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Усваја се Извештај о раду Туристичке организације регије  Западна Србије за 2015. 

годину. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                  Драган Тулимировић 

 

 

 

 



На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( ''Сл.гл. РС'' брпј 129/07) и 

шлана 36. Статута ппщтине Кпсјерић ( ''Службени лист ппщтине Кпсјерић'', брпј 9/08) 

Скупщтина ппщтине Кпсјерић, на седници пдржанпј 10. пктпбра  2016.гпдине дпнела је 

 

                           О Д Л У К У  

О ПРЕОБРАЖАЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
У ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
      Члан 1. 

Овпм Одлукпм врщи се препбражај Туристишке прганизације ппщтине Кпсјерић   
((ТООК) у Туристишкп-сппртску прганизацију ппщтине Кпсјерић ( ТСООК), а на пснпву 
предлпга Управнпг пдбпра ТООК пд 15.9.2016.гпдине.   

      Члан 2. 

Назив устанпве је ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ( у 
даљем тексту ТСООК). Седищте устанпве је у Кпсјерићу, улица Карађпрђева 66. 

Туристишкп-сппртска прганизација се уписује у надлежни регистар кап устанпва и 
има статус правнпг лица са правима и пбавезама утврђеним закпнпм и Статутпм. 
Сампстална је у пбављаоу свих ппслпва у оенпј надлежнпсти и за свпј рад пдгпвара 
Оснивашу. 

ТСООК ппслује у складу са прпписима кпјима се уређује рад јавних служби. 
ТСООК има пешат и щтамбиљ. Облик и садржина пешата и щтамбиља  ближе се 

пдређује Статутпм. 
 

      Члан 3. 

Ппслпви ТСООК су: 
-прпмпција туризма и туристишке ппнуде ппщтине Кпсјерић са ппсебним акцентпм 

на  кприщћеое сппртских пбјеката; 
-кппридинација активнпсти и сарадое између привредних и других субјеката у 

пбласти туризма, сппрта, рекреације  и кприщћеоа сппртских пбјеката; 
-прганизпваое и ушещће у прганизацији туристишких, наушних, сппртских, 

културних, забавних  и других  скуппва и манифестација; 
-прганизпваое туристишкп-инфпрмативних центара; 
-ппсредпваое у пружаоу услуга у хптелскпм и сепскпм туризму и дпмаћпј 

радинпсти; 
-реализација прпграма изградое туристишке и сппртске инфраструктуре и пбјеката 

кап и уређеоа прпстпра; 
-ушещће у изради прпграма,планпва и стратегија развпја и унапређеоа  туризма и 

сппртских активнпсти; 
-праћеое, анализа и предлпг мера у вези наплате бправищне таксе; 



-делатнпсти и ппслпви на стицаоу сппствених прихпда ( прганизпваое сппртских дпгађаја,  
излета, прпдаја карата, прпдаја сувенира, издаваое пбјеката, пружаое угпститељских услуга и 
другп); 

-управљаое и газдпваое над сппртским и угпститељским пбјектима у јавнпј свпјини 
Осниваша. 

 

      Члан 4. 
 
Сва права и пбавезе ТООК ппстају права и пбавезе ТСООК. 
Сва пснпвна средства ТООК ппстају пснпвна средства ТСООК. 
За пбављаое ппјединих делатнпсти Осниваш мпже дати ТСООК на кприщћеое 

пдређену импвину и средства кпја су у јавнпј свпјини Осниваша п шему ће се закљушити 
ппсебан угпвпр. 
     

                     Члан 5. 

Лица заппслена у ТООК ппстају лица заппслена у ТСООК са свим правима и 
пбавезама кпја им прпистишу из закпна. 

                Члан 6. 

Средства за рад ТСООК пбезбеђују се из: 

1. бучета ппщтине Кпсјерић, 
2. сппствених прихпда, 
3. средстава наменски ппредељених пд стране надлежних 

министарства и других републишких пргана, 
4. дпнација, прилпга и сппнзпрстава дпмаћих и страних физишких и 

правних лица, 
5. других извпра финансираоа, у складу са закпнпм. 
 

            Члан 7. 

Органи ТСООК су директпр, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр. 
Директпра, председнике и шланпве Управнпг и Надзпрнпг пдбпра бира и разрещује 

Скупщтина ппщтине Кпсјерић на перипд пд шетири гпдине са мпгућнпщћу реизбпра на 
исту функцију. 

Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр ТООК, кпји су изабрани на седници СО Кпсјерић, 
кпја је пдржана 15.августа 2016.гпдине, настављају да пбављају дужнпст  Управнпг и 
Надзпрнпг пдбпра ТСООК  дп истека перипда на кпји су изабрани. 

 
      Члан 8. 
 
Директпр ТСООК : 

1) Заступа и предстваља ТСООК, прганизује и рукпвпди оеним радпм. 



 
2) Предлаже акте кпје усваја  Управни пдбпр и изврщује пдлуке 

Управнпг пдбпра. 
 
3) Предлаже гпдищои план рада кап и гпдищои финансијски план. 
 
4) Одгпвара за кприщћеое и распплагаое импвинпм. 
 
5) Ппднпси гпдищои извещтај п раду ТСООК. 
 
6) Одлушује п ппјединашним правима и пбавезама лица заппслених у 

ТСООК. 
 
7) Обавља и друге ппслпве предвиђене закпнпм.  

 

 
      Члан 9. 

Управни пдбпр има седам шланпва пд кпјих пет предлаже Осниваш а два се бирају 
из реда заппслених. 

Управни пдбпр: 
1) Дпнпси статут ТСООК уз сагласнпст Осниваша. 
2) Усваја Правилник п раду и унутращопј систематизацији радних места 

у ТСОК и друге ппщте акте, уз сагласнпст Осниваша. 
3) Дпнпси ппслпвник п свпм раду. 
4) Дпнпси гпдищое планпве п прпграме рада и усваја заврщне рашуне и 

звещтаје п раду ТСООК, све уз сагласнпст Осниваша. 
5) Даје смернице и упутства за рад директпра. 
6) Образује стална и ппвремена радна тела ради израде пдгпварајућих 

предлпга, анализа и студија кпје се пднпсе на пбласт кпју ппкрива ТСООК. 
7) Обавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и Статутпм. 
 

Члан 10. 

Надзпрни пдбпр има три шлана пд кпјих је један из реда заппслених а два 
предлаже Осниваш. 

Надзпрни пдбпр врщи надзпр над ппслпваоем ТСООК п шему најмаое једнпм 
гпдищое извещтава Управни пдбпр и Осниваша. 

 
      Члан 11. 

Управни пдбпр и директпр имају пбавезу да у рпку пд 30 дана пд ступаоа на снагу 
пве пдлуке усвпје предлпг Статута Устанпве и дпставе га на сагласнпст Оснивашу. 

 



      Члан 12. 

Статутпм ТСООК  уређују се: правни статус, делатнпст, средства за рад, унутращоа 
прганизација, надлежнпст и нашин рада пргана ТСООК, заступаое и представљаое ТСООК, 
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених, сарадоа са другим прганизацијама и друга 
питаоа пд знашаја за рад ТСООК. 

       Члан 13. 

Овпм пдлукпм престаје да важи Одлука п трансфпрмисаоу Туристишкпг савеза 

ппщтине у Туристишку прганизацију ппщтине Кпсјерић брпј 332-21/94 пд 

28.07.1994.гпдине. 

      Члан 14. 

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и биће пбјављена у Службенпм листу 

ппщтине Кпсјерић. 

 

Брпј 022-19/2016 
У Кпсјерићу, 10. пктпбра 2016. гпдине 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                             Драган Тулимирпвић 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



На пснпву члана 36. Статута ппштине Кпсјерић ( Службени лист ппштине 
Кпсјерић брпј 9/08) Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј 10. пктпбра        
2016.гпдине, дпнела је 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

      О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

 

             I 

Разрешава се директпр Туристичке прганизације ппштине Кпсјерић Снежана 
Јпксимпвић,  диплпмирани туризмплпг из Кпсјерића. 

 

             II 

Решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављенп у ''Службенпм листу 
ппштине Кпсјерић''. 

 

Брпј    022-15/16       
У Кпсјерићу,  10. пктпбар     2016.гпдине 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                 Драган Тулимирпвић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               Образлпжеое 

Правни пснпв за дпнпшеое пвпг решеоа налази се Статуту ппштине Кпсјерић 
где се у члану 36.  Тачка 9 каже да « Скупштина ппштине у складу са закпнпм именује и 
разрешава управни и надзпрни пдбпр, именује и разрешава директпре јавних 
предузећа и устанпва, прганизација и служби чији је пснивач и даје сагласнпст на 
оихпве статуте, у складу са Закпнпм «. 

Разлпг дпнпшеоа Решеоа лежи у чиоеници да је, већ дуже време,  директпру 
пве устанпве истекап мандат на кпји је изабрана.  

Сврха дпнпшеоа Решеоа је ствараое правнпг пснпва за именпваое в.д. 
директпра Устанпве. 

 
               ОБРАДИЛА: 
         Радпмирка Дуоић 



На пснпву члана 36. Статута ппштине Кпсјерић ( Службени лист ппштине 
Кпсјерић брпј 9/08) Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј 10. пктпбра      
2016.гпдине, дпнела је 

 

     Р Е Ш Е О Е 

П ИМЕНПВАОУ  ВРШИПЦА ДУЖНПСТИ  ДИРЕКТПРА ТУРИСТИЧКП-СППРТСКЕ   
ПРГАНИЗАЦИЈЕ ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ 

 

             I 

Именује  се за вршипца дужнпсти директпра Туристичкп-сппртске прганизације 
ппштине Кпсјерић Саша Јпнић,  диплпмирани агрпнпм  из Кпсјерића. 

            II 

Именпваое в.д. директпра се врши дп избпра директпра пве устанпве а најдуже 
на перипд пд шест месеци. 

           III 

Решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављенп у'' Службенпм листу 
ппштине Кпсјерић''. 

 
 
Брпј   022-16/16        
У Кпсјерићу, 10. пктпбра      2016.гпдине 
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Драган Тулимирпвић 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пбразлпжеое 

Правни пснпв за дпнпшеое пвпг решеоа налази се Статуту ппштине Кпсјерић 
где се у члану 36.  Тачка 9) каже да « Скупштина ппштине у складу са закпнпм именује и 
разрешава управни и надзпрни пдбпр, именује и разрешава директпре јавних 
предузећа и устанпва, прганизација и служби чији је пснивач и даје сагласнпст на 
оихпве статуте, у складу са Закпнпм «. 

Разлпзи за дпнпшеое Решеоа су у чиоеници да се приступилп трансфпрмацији 
Туристичке прганизације ппштине Кпсјерић у Туристичкп-сппртску прганизацију 
ппштине Кпсјерић па је неппхпднп билп именпвати в.д. директпра те устанпве.  

Сврха дпнпшеоа Решеоа је ствараое правнпг пснпва за све активнпсти везане 
за статусне прпмене у пвпј устанпви ( израда предлпга Статута Устанпве, прпмене у 
АПР-у, расписиваое кпнкурса за избпр директпра итд.). 

         ПБРАДИЛА: 
         Радпмирка Дуоић 



На пснпву члана 41 Закпна п јавним преузећима ( „Службени гласник РС“ брпј 15/2016) и 

члана 36 Статута ппштине Кпсјерић („Службени лист ппштине Кпсјерић, брпј 9/08), Скупштина 

ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј дана 10. пктпбра 2016. гпдине, дпнела је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

п именпваоу  директпра КЈП „Елан“ Кпсјерић 

1. Мипдраг Маркпвић, дипл. инг. грађ , из Кпсјерића, улица Карађпрђева брпј 86, именује се 

за директпра К ЈП „Елан“ Кпсјерић. 

2. Решеое пбјавити у „Службенпм гласнику Републике Србије“, „Службенпм листу ппштине 

Кпсјерић'' и на званичнпј интернет страници Opštine Kosjerić, www. kosjeric.rs. 

3.   Овп решеое је кпначнп. 

 

Брпј : 023 – 23 / 2016 
У Кпсјерићу, дана 10. пктпбра 2016. гпдине, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

                                                                                                                                                       Председник Скупштине  

Драган Тулимирпвић 

                                      

 

 

 



На пснпву члана 41 Закпна п јавним преузећима ( „Службени гласник РС“ брпј 15/2016) и 

члана 36 Статута ппштине Кпсјерић („Службени лист ппштине Кпсјерић, брпј 9/08), Скупштина 

ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј дана 10. пктпбра 2016. гпдине, дпнела је 

 

РЕШЕЊЕ  

п именпваоу  директпра ЈП „Градска тпплана“ Кпсјерић 

 

1. Бпркп Радпсављевић, дипл. инг. ел. , из Кпсјерића, улица Алексе Ппппвића брпј 40, 

именује се за директпра ЈП „Градска тпплана“ Кпсјерић. 

2. Решеое пбјавити у „Службенпм гласнику Републике Србије“, „Службенпм листу ппштине 

Кпсјерић и на званичнпј интернет страници Opštine Kosjerić, www. kosjeric.rs. 

3. Овп решеое је кпначнп. 

 

Брпј : 023 – 24 / 2016 
У Кпсјерићу, дана 10. пктпбра  2016. гпдине, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

      Председник, 

                                                 Драган Тулимирпвић 

 



На пснпву члана 55. став 3. тачка 4) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

(''Службени гласник РС'', брпј 72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута ппштине Кпсјерић 

(''Службени лист ппштине Кпсјерић'', брпј 9/08), Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници  

пдржанпј 10. пктпбра   2016. гпдине дпнела је  

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 

I 

Разрешава се члан Шкплскпг пдбпра Техничке шкпле, Кпсјерић, и тп: 

Испред Савета рпдитеља: 

1.Александар Анђелић, из Кпсјерића. 

 

II 

               Решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у'' Службенпм листу ппштине 

Кпсјерић''. 

 
 
 
Брпј 022- 12/13 

У Кпсјерићу, 10. пктпбра  2016. гпдине 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимирпвић 



На пснпву члана 55. став 3. тачка 4) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

(''Службени гласник РС'', брпј 72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута ппштине Кпсјерић 

(''Службени лист ппштине Кпсјерић'', брпј 9/08), Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници  

пдржанпј 10. пктпбра  2016. гпдине дпнела је  

 

РЕШЕОЕ  

П ИМЕНПВАОУ ЧЛАНА ШКПЛСКПГ ПДБПРА ТЕХНИЧКЕ ШКПЛЕ КПСЈЕРИЋ 

 

I 

Именује  се члан Шкплскпг пдбпра Техничке шкпле, Кпсјерић, и тп: 

Испред Савета рпдитеља: 

1. Жељкп Васиљевић, из Кпсјерића. 

 

II  

Мандат нпвпизабраних чланпва Шкплскпг пдбпра траје дп истека мандата  пргана 

управљаоа. 

                                                                                                                                                                                                      

III 

               Решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у'' Службенпм листу ппштине 

Кпсјерић''. 

 
 
 
Брпј 022- 12/16 

У Кпсјерићу, 10. пктпбра  2016. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ, 

Драган Тулимирпвић 


