На основу члана 40 . став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 54. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број
9/08) и члана 43. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“, бро 10/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Славици Петровић, дипл. правнику, из Пожеге, престаје функција секретара
Скупштине општине Косјерић, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о прстанку функције секретара Скупштине
општине Косјерић садржан је у одредбама члана 40. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) члана 54. Статута општине Косјерић („Службени лист
општине Косјерић“, број 9/08), и члана 43. Пословника Скупштине општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“, број 10/08) .
Славица Петровић, секретар Скупштине општине Косјерић поднела је дана
11.10.2016. године оставку на место секретара Скупштине општине Косјерић.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембра 2016. године
констаовала је престанак функције секретара Скупштине општине Косјерић, због поднете
оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у Београду у року од 30 дана.
Број: 06 –39/2016
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I.
Поставља се за секретара Скупштине општине Косјерић СНЕЖАНА РАНКОВИЋМАКСИМОВИЋ, дипл. правник из Косјерића.
II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 020 –10 /2013
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембар 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I.
За чланове Општинског већа општине Косјерић бирају се:
1. СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ,дипл. економиста, из Косјерића,
2. ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, мастер историчар, из Косјерића,
II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.

Број: 020 – 11 /2013
У Косјерићу, 13. децембар 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 59. став 4. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“, број 9/08), и члана 159. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, броj 10/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Секулић Милосаву, дипл.инг.машинства, из Косјерића, престаје функција члана
Општинског већа општине Косјерић, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о прстанку функције члана Општинског већа
општине Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник РС“, број 129/07) члана 59. став 4. Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), и члана 159. Пословника
Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08) којима је
утврђено да члан Општинског већа општине Косјерић који је разрешен или је поднео оставку
остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана.
Милосав Секулић, члан Општинског већа општине Косјерић поднео је дана
08.04.2016. године оставку на место члана Општинског већа општине Косјерић.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембра 2016. године
констаовала је престанак функције члана Општинског већа општине Косјерић, због поднете
оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 06 –39/2016
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 59. став 4 Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“, број 9/08), и члана 159. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 10/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Саши Јонићу, дипл. агроному, из Косјерића, престаје функција члана Општинског
већа општине Косјерић, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о прстанку функције члана Општинског већа
општине Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) члана 59. став 4. Статута општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), и члана 159. Пословника Скупштине
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08) којима је утврђено да
члан Општинског већа општине Косјерић који је разрешен или је поднео оставку остаје на
дужности и врши текуће послове до избора новог члана.
Саша Јонић, члан Општинског већа општине Косјерић поднео је дана 12.10.2016.
године оставку на место члана Општинског већа општине Косјерић.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембра 2016. године
констаовала је престанак функције члана Општинског већа општине Косјерић, због поднете
оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у Београду у року од 30 дана.
Број: 06 –39/2016
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић, број 9/08),
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 13. децембар 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
За чланове Општинског већа општине Косјерић бирају се:
1) СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ, дипл. економиста, из Косјерића
2) ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, мастер историчар, из Косјерића
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број 020 – 11 /2013
У Косјерићу, 13. децембар 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

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 13. децембра 2016.године, донела
је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ 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:
ПРИХОДИ:
Укупни сопствени приходи у износу од 14.508.000,00 динара замењују се
износом од 14.657.000,00 динара.
РАСХОДИ:
-

На позицији 15а социјална давања запосленим код председника општине и
општинског већа износ од 16.000,00 динара замењује се износом од 32.000,00
динара,

-

На позиција 19. услуге по уговору код председника општине и општинског већа
износ од 600.000,00 динара замењује се износом од 700.000,00 динара,

-

На позицији 42. специјализоване услуге код општинске управе Косјерић износ
од 300.000,00 динара замењује се износом од 400.000,00 динара,

-

На позицији 43. текуће поправке и одржавање код општинске управе Косјерић
износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 1.100.000,00 динара,

-

На позицији 47. новчане казне и пенали по решењима судова износ од
2.800.000,00 динара замењује се износом од 3.200.000,00 динара,

-

На позицији 52. машине и опрема код општинске управе Косјерић износ од
2.200.000,00 динара замењује се износом од 854.000,00 динара,

-

На позицији 53. нематеријална имовина код општинске управе Косјерић износ
од 20.000,00 динара замењује се износом од 250.000,00 динара,

-

На позицији 56. отплата главнице домаћим кредиторима код општинске управе
износ од 29.800.000,00 динара замењује се износом од 28.600.000,00 динара,

-

На позицији 58. накнаде за социјалну заштиту из буџета општине износ од
12.700.000,00 динара замењује се износом од 13.700.000,00 динара и то код
превоза ученика износ од 9.000.000,00 динара замењује се износом од
10.000.00,00 динара,

-

На позицији 60. дотације невладиним организацијама код развоја спорта и
омладине општине Косјерић износ од 3.500.000,00 динара замењује се износом
од 4.500.000,00 динара,

-

На позицији 61. услуге по уговору код развоја спорта и омладине општине
Косјерић износ од 1.500.000,00 динара замењује се износом од 800.000,00 динара,

-

На позицији 62. стални трошкови код развоја спорта и омладине општине
Косјерић износ од 930.000,00 динара замењује се износом од 730.000,00 динара,

-

Позиција 66. машине и опрема код развоја спорта и омладине општине Косјерић
у износу од 100.000,00 динара брише се,

-

На позицији 70. специјализоване услуге код локалног економског развоја износ
од 260.000,00 динара замењује се износом од 360.000,00 динара,

-

На позицији 107. стални трошкови код Одсека за одржавање улица и путева и
градског грађевинског земљишта износ од 7.500.000,00 динара замењује се
износом од 8.000.000,00 динара,

-

На позицији 119. социјални доприноси код
код Туристичко-спортске
организације општине Косјерић износ од 511.000,00 динара замењује се износом
од 491.000,00 динара,

-

На позицији 121. стални трошкови код Туристичко-спортске организације
општине Косјерић износ од 180.000,00 динара замењује се износом од 200.000,00
динара,

-

На позицији 124. специјализоване услуге код Туристичко-спортске организације
општине Косјерић износ од 50.000,00 динара замењује се износом од 30.000,00
динара,

-

На позицији 127. остале дотације и трансфери код Туристичко-спортске
организације општине Косјерић износ од 227.000,00 динара замењује се износом
од 247.000,00 динара,

-

На позицији 170. социјална давања запосленима код Дечјег вртића Косјерић
износ од 35.000,00 динара броше се,

-

На позицији 171. накнаде трошкова за запослене код Дечјег вртића Косјерић
износ од 545.000,00 динара замењује се износом од 665.000,00 динара, и код
споствених расхода износ од 0 динара замењује се износом од 6.000,00 динара,

-

На позицији 173. стални трошкови код Дечјег вртића Косјерић износ од
4.241.500,00 динара замењује се износом од 4. 511.500,00 динара,и код
сопствених расода износ од 40.000,00 динара замењује се износом од 60.000,00
динара,

-

На позицији 175. услуге по уговору код Дечјег вртића Косјерић износ од
700.000,00 динара замењује се износом од 801.000,00 динара, и код сопствених
средстава износ од 0 динара замењује се износом од 123.000,00 динара,

-

На позицији 177. текуће поправке и одржавање код Дечјег вртића Косјерић
износ од 828.000,00 динара замењује се износом од 408.000,00 динара,

-

На позицији 178. материјал код Дечјег вртића Косјерић износ од 5.576.000,00
динара замењује се износом од 5.540.000,00 динара,

-

На позицији 183. текући трансфери осталим нивоима власти код Основне школе
Варда врше се измене и то: материјал износ од 470.000,00 динара замењује се
износом од 479.100,00 динара ; порези обавезне таксе и казне износ од 14.900,00
динара замењују се износом од 5.800,00 динара,

-

У оквиру позиције 184. текући трансфери осталим нивоима власти код Техничке
школе Косјерић врше се измене и то: услуге по уговору износ од 450.000,00

динара замењује се износом од 406.000,00 динара; текуће поправке и одржавање
износ од 760.000,00 динара замењује се износом од 780.000,00 динара; материјал
износ од 652.000,00 динара замењује се износом од 646.000,00 динара; машине и
опрема износ од 251.000,00 замењује се износом од 281.000,00 динара.
Укупни сопствени расходи у износу од 14.508.000,00 динара замењују се
износом од 14.657.000,00 динара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Косјерић“, а примењиваће се од 01. јануара 2016.године.
Број: 400-100/2016
У Косјерићу 13 децембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Oбразложење
Предложеном Одлуком о трећем допунском буџету општине Косјерић за 2016. годину
не предвиђа се никакво повећање прихода већ само прерасподела расхода односно њихово
смањење где нема потребе за средствима односно повећање где нам су потребна додатна
средства.
Предложеним изменама повећавају се следеће позиције:
- позиција 15а социјлална давања запосленим код председника општине и
општинског већа повећава се за износ од 16.000,00 на име помоћи за случај
смрти члана уже породице запосленог радника,
- позиција 19 услуге по уговору код председника општине и општинског већа
повећава се за износ од 100.000,00 на име повећаних трошкова репрезентације,
- позиција 42 специјализоване услуге код општинске управе Косјерић повећава
се за износ од 100.000,00 динара на име обавеза општине Косјерић према
Сталној конференцији градова и општина Србије ,
- позиција 43 текуће поправке и одржавања код општинсаке управе Косјерић
повећава се за износ од 100.000,00 динара на име повећаних расхода за
одржавање возила и опреме општине Косјерић,
- позиција 47 новчане казне и пенали по решењима судова повећава се за износ
од 400.000,00 динара ради исплата накнада по основу штета причињених од
паса луталица,
- позиција 53 нематеријалан имовина код општинске управе повећава се за
износ од 230.000,00 динара на име набавке лиценци за програм писарнице,
- позиција 58 накнаде за социјалну заштиту из буџета повећава се за износ од
1.000.000,00 динара на име исплате превоза ученика за окотобар 2016 године,
- позиција 70 специјализоване услуге код локалног економског развоја повећава
се за износ од 100.000,00 динара на име наших обавеза према РРА Златибор
Ужице.
- позиција 107 стални трошкови код одсека за одржавање путева и улица
повећава се за 500.000,00 динара на име увећаних трошкова јавне расвете.
- Укупан износ повећања је 2.346.000,00 динара и на име тога смањују се
позиције 52 машине и опрема код општинске управе за 1.346.000,00 и позиција
56 отплата главнице домаћим кредиторима за 1.200.000,00 динара.
Код средстава за развој спорта ,Дечјег вртића,Туристичкоспортске организације, Основне школе Варда и Техничке школе врше се
измене унутар позиција без промене укупних средстава изузев промене код
сопствених прихода и расхода Дечјег вртића где се исти повећавају за
149.000,00 динара.
Из свега изнетог, предлажемо Општинском Већу и Скупштини општине Косјерић, да
исту Одлуку усвоји као у предлогу.
У Косјерићу, новембра 2016. године
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ПРИВРЕДУ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/07), члана 36, 118. и 119. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ број 9/08) и члана 54. Пословника Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној 13. децембра 2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Прихвата се предлог Општинског већа општине Косјерић, формулисан у Закључку
Већа број 010-1/08 од 7. новембра 2016. године, да се приступи промени Статута општине
Косјерић.
Члан 2.
Административно-мандатно, имунитетска комисија је, по Пословнику, надлежна за
припрему текста Одлуке о промени Статута.
Задатак Комисије је да у року од 15 дана од дана усвајања ове одлуке, сачини Предлог
промене Статута Општине, и исти достави Скупштини на разматрање.
Члан 3.
С обзиром на обим и врсту промена и усклађивање Статута са Законом, није
неопходно спровести јавну расправу о променама у Статуту.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 010 -1/08
У Косјерићу 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке је у члану 32.Закона и члану 36. Статута где се
каже да „Скупштина општине у складу са законом доноси статут„ и члану 118. став 1.
Статута где се каже: „Предлог за доношење и промену Статута могу поднети: грађани путем
грађанске иницијативе, трећина одборника и Општинско веће“, у члану 119. Статута где се
каже да „ када се доношење или промена Статута врши ради усклађивања са законом, Статут
може бити усвојен и без организовања јавне расправе“, као и у члану 54. Пословника, где се
каже да „ Кад Скупштина одлучи да се приступи промени Статута, Комисија припрема текст
предлога о промени Статута и доставља га Скупштини“.
Разлози за измену члана 44. Статута су у чињеници да постојећим одредбама није
предвиђено да се неко скупштинско радно тело бави питањима буџета. Одлука о буџету је је
најважнија одлука коју нека скупштина доноси у току године. Постојећим решењем
предвиђена су скупштинска радна тела за многе надлежности општине али не и за буџет.
Закон о локалној самоуправи, чланом 36. даје пуно слободу локалним самоуправама
да могу Одлуком о Статуту предвидети потребан број радних тела:
Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси
скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине.
Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела
утврђују се статутом општине.
Сврха измене одредби из поменутог члана је стварање правних претпоставки да се
што шири круг, пре свега стручних лица, укључи у сам поступак креирања одлуке о буџету.
Члан 45. Статута, став два, гласи:
„ за чланове радних тела, поред одборника скупштина бира и одређени број грађана, који не
може бити већи од броја одборника у радном телу „.
Овакава одредба ствара велике проблеме приликом бирања чланова скупштинских
радних тела. Немогуће је од 27 одборника изабрати стручна лица за све области за које су
формирана радна тела. У већини радних тела број чланова је седам што значи да се само три
лица, која нису одборници, могу предложити и изабрати за члана радног тела. Тиме се у
значајној мери девалвира квалитет рада скупштинских тела.
Не постоји законско утемељење за овакво решење и оно је утолико неприхватљивије
и неопходно га је изменити.
Усвајањем ове измене стичу се услови да радним телом председава одборник а да сви
остали чланови буду из реда стручњака за питања из делокруга радног тела.
Обрадила Општинска управа
Радомирка Дуњић

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 13. децембра 2016..
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„БАЊИЦА“
у општини Косјерић
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације „Бањица“ у општини Косјерић .
Средства за израду Плана обезбедило је
привредно друштво
„AQUAWELL
PRODUCTION doo” Нови Сад, правни следбеник „Audiotel V doo” Галовићи бб, а обрађивач
Плана детаљне регулације је предузеће “Архитекти Томић” д.о.о. из Горњег Милановца.
Члан 2.
План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи:
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Б.1. Општи део
Б.1.1. Границе плана
Б.1.2. Правни и плански основ за израду плана
Б.1.3. Извод из планова вишег реда и оцена постојећег стања
Б.1.3.1 Постојећа планска документација
Б.1.3.2. Постојећа намена површина
Б.1.3.3. Постојеће јавне саобрашћајне површине
Б.1.3.4. Постојећа инфраструктурна мрежа и објекти
Б.1.3.5. Постојеће зелене површине
Б.1.3.6. Инжењерскогеолошке карактеристике терена
Б.1.3.7. Заштићена културна добра
Б.1.3.8. Заштићене природна добра
Б.13.9. Стање животне средине
Б.1.3.10. Преглед и анализа прикупљених података и услова надлежних институција
Б.1.4. Процена развојних могућности
Б.1.5. Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи
Б.1.6. Концепција и пропозиција развоја, заштите и уређења простора
- Трасе, коридори и инфраструктура
- Општи циљеви израде плана
Б.2. ПЛАНСКИ ДЕО
Б.2.1. Правила уређења

Б.2.2. Правила грађења
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Извод из Просторног плана јединице локалне самоуправе
2. План намене површина по фактичком стању
3. Планирана намена површина
4. Подела на карактеристичне целине
5. Регулационо – нивелациони план
6. Синхрон план инфраструктуре
Члан 3.
Саставни део Плана детаљне регулације је Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“ на који је дата сагласност Решењем
Општинске управе Косјерић број 501-13/2016 од 13.06.2016. године, које је саставни део ове
одлуке.
Члан 4.
План детаљне регулације је израђен у четири (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 5.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Косјерић”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-15/2016 oд 13. децембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама 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), којим је прописано да урбаистички план доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе.
Одлука о изради плана детаљне регулације „Бањица“, донета је на седници Скупштине
општине Косјерић 12.08.2013. године („Службени лист општине Косјерић“ број 12/13 од
12.08.2013.г.), а одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне
регулације „Бањица“ донета је од стране Општинске управе Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ број 16/13 од 25.11.2013.год.).
За обрађивача плана, инвеститор „Аудиотел В“ д.о.о. Галовићи, одабрао је предузеће
„Архитекти Томић“ из Горњег Милановца.
Рани јавни увид у План детаљне регулације „Бањица“ спроведен је, у складу са законом,
од 03.09. до 17.09.2015. године.
Седница Комисије за планове, на којој су разматране примедбе достављене у току раног
јавног увида, одржана је 16. 11. 2015. године и донет је закључак да се процедура израде Плана
настави у складу са законом.
Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације „Бањица“ обављена је на седници
комисије за планове 18.02.2016. године. Обрађивач је доставио Нацрт Плана у коме је заокружен
обухват, где је додата и парцела 677/1 КО Дубница, на којој се налази извор. Нацрт је такође
допуњен зонама заштите, што је била једна од примедби са раног јавног увида.
Обрађивач плана известио је комисију о томе да су примедбе изнете након раног јавног
увида у потпуности прихваћене и да је поступљено по њима, након чега је Комисија донела
закључак да се Нацрт плана може упутити на јавни увид.
Јавни увид у план детаљне регулације „Бањица“ обављен је од 29.03. закључно са
27.04.2016. године. Оглас о излагању плана на јавни увид објављен је у дневном листу
„Новости“ 29.03.2016. године, као и на сајту општине Косјерић. Материјал за јавни увид
изложен је у згради општине Косјерић, ходник на другом спрату и објављен на сајту општине
Косјерић (www.kosjeric.rs).
У току трајања јавног увида, примедбе на План доставили су: Радмило Савић из
Брајковића, као представник заинтересоване јавности, Радмила Остојић из Косјерића и Миленко
Остојић из Шеврљуга.
Јавна седница комисије за планове одржана је 28.04.2016. године, док је затворени део
седнице одржан 11.05.2016. године.
Обрађивач Плана, Ранко Томић, доставио је члановима комисије одговоре и ставове по
поднетим примедбама, који су разматрани на овој седници. Одговоре на примедбе на извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације „Бањица“ доставила
је Евица Рајић, представник предузећа „Екологика урбо“ из Крагујевца које је обрађивач
Извештаја.
Титомир Обрадовић, представник „Експерт Инжењеринга“ из Шапца, овлашћен од
стране општине Косјерић, извршио је оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана
„Бањица“ на животну средину и своје мишљење, по поднетим примедбама изнео на седници

комисије за планове 11. маја 2016.године
Комисија је, након разматрања свих поднетих примедби, као и одговора на исте донела
следећи закључак: Комисија прихвата ставове обрађивача Плана детаљне регулације у
односу на поднете примедбе. Надлежна служба општине Косјерић, на основу коначне оцене
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, донеће решење.
Након тога План детаљне регулације „Бањица“ може се упутити Скупштини општине на
доношење.
Сходно закључку Комисије, Титомир Обрадовић, специјалиста управљања заштитом
животне средине, 30.05.2016. године, доставио је Одељењу за урбанизам Општинске управе
Косјерић мишљење са предлогом да надлежни орган изда Сагласност на Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“.
Решењем Општинске управе Косјерић број 501-13/2016 од 13.06.2016.године дата је
сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Бањица“. На исто решење жалбу је изјавио Радмило Савић из Брајковића,
непосредно Министарству пољопривреде и заштите животне средине 28.06.2016. године.
Како је поменуто решење саставни део Одлуке о доношењу плана, план се није могао
упутити Скупштини на доношење без правоснажности решења.
После више ургенција од стране Општинске управе и Председника Општине, стигао је
одговор Министарства пољопривреде и заштите животне средине 02.12.2016. године, са
закључком да жалба на решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја
плана на животну средину није допуштена, сходно чему је предметно решење постало
правоснажно и самим тим стекли су се услови за доношење Плана.
Имајући у виду да је процедура израде Плана детаљне регулације „Бањица“ спроведена у
свему у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС),
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/15), Служба за
урбанизам предлаже Скупштини општине Косјерић, да донесе одлуку о доношењу предметног
плана.

Референт за урбанизам
Милуника Марић

Руководилац Одељења
Милинко Крстић
Начелник Општинске управе
Славица Петровић

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 36. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић” број 9/08), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС” број 88/2011), члана 46. Закона о ветеринарству („Службени
гласник РС” број 91/05, 30/2010 и 93/2012) и члана 66. Закона о добробити животиња
(„Службени гласник РС” број 41/09), на седници одржаној дана 13. децембра.2016. године
доноси
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ
ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА ИЛИ МАЧАКА
Члан 1.
Одлуком о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед
уједа напуштених паса или мачака (у даљем тексту: Одлука) утврђује се поступак и начин
решавања захтева грађана за накнаду штете, коју грађани претрпе услед уједа напуштених
паса или мачака (у даљем тексту: догађај) на територији Општине Косјерић.
Напуштени пас или мачка јесте животиња која нема дом или која се налази изван
њега и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио.
Члан 2.
Оштећено лице подноси писану пријаву о насталом догађају Општинској управи
Косјерић – комуналној инспекцији, као и МУП-у, одмах након уједа напуштеног пса или
мачке, а најкасније у року од 72 сата од догађаја.
У случају да оштећено лице није у могућности да само поднесе пријаву о насталом
догађају, уместо њега пријаву може поднети ближи члан породице.
Образац пријаве из става 1. овог члана саставни је део ове Одлуке и садржи
податке о оштећеном лицу (име, презиме, адреса становања, ЈМБГ), тачно место, датум и
час насталог догађаја и кратак опис догађаја.
Општинска управа Косјерић – комунална инспекција, је дужна да:
 изда потврду оштећеном лицу о пријављеном догађају,
 да предузме неопходне активности на проналажењу и збрињавању напуштеног
пса или мачке
 устроји и уредно води евиденцију, о поднетим пријавама и издатим потврдама
оштећеним лицима.
Члан 3.
Оштећено лице може поднети захтев за накнаду штете по основу претрпљених
физичких болова, страха, наружености и умањења опште животне активности, на
прописаном обрасцу, Комисији за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед
уједа напуштених паса или мачака (у даљем тексту: Комисија) коју образује Председник
општине Косјерић, посебним решењем.
Комисија има три члана, од којих су један лекар, један ветеринар и један правник.
Чланови Комисије имају право на одговарајућу надокнаду за свој рад.
Стручне, организационе и административно-техниче послове за потребе рада
Комисије обавља Општинска управа Косјерић.
Рок за подношење захтева из става 1. овог члана је 30 дана од дана догађаја.

Образац захтева из става 1. овог члана је саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
Уз захтев из члана 3. ове Одлуке, оштећено лице је у обавези да достави оригинал
или фотокопије документације којом ће оправдати поднети захтев и приложити доказе о
насталом догађају, и то:
-

фотокопију личне карте односно фотокопију извода из матичне књиге рођених
за малолетну особу;

-

потврду о благовремено извршеној пријави догађаја;

-

комплетну медицинску документацију која се односи на повреде нанете уједом
и дијагнозу и лечење (извештај надлежне здравствене установе примарне
заштите и извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде)

-

друге доказе за које сматра да су од значаја за решавање захтева.
Члан 5.

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана подношења захтева, исти разматра
и донесе одлуку о захтеву и исту достави подносиоцу захтева.
У току свог рада, а у циљу прибављања додатних информација и утврђивања
релевантних чињеница, Комисија може позивати оштећено лице, узимати изјаве сведока
догађаја, извршити увиђај лица места, вршити консултације и провере са надлежним
организацијама и установама.
Члан 6.
По утврђивању основаности захтева, Комисија сачињава одлуку са образложењем
и доставља је Општинској управи Косјерић.
Члан 7.
Општинска управа Косјерић је у обавези да у року од 10 дана од дана пријема
одлуке из претходног члана, припреми предлог вансудског поравнања.
Вансудско поравнање потписује Председник општине, уз претходно прибављену
сагласност Општинског правобранилаштва.
Члан 8.
Максимални износ одштете који Комисија може одобрити је 50.000,00 динара.
Изузетно, уз сагласност Општинског већа, износ одштете може бити и већи.
Одштета се исплаћује из буџета општине Косјерић, у року од 15 дана од дана
закључења вансудског поравнања.
Подносилац захтева (оштећено лице), поред права на одштету, има право и на
накнаду трошкова по основу плаћених административних такси за издавање потврда,
уверења и сл.
Члан 9.
Поступак прописан овом одлуком, примењује се и у поступцима обештећења
грађана коју су претрпели штету на домаћим животињама услед напада паса луталица.
Комисију за решавања захтева грађана за накнаду штете, у случајевима из става 1.
овог члана, чине: један ветеринар, један дип. инг. пољопривреде и један правник.

Уз захтев за накнаду штете, оштећено лице је у обавези да достави: оригинал или
фотокопију личне карте, записник ветеринара и друге доказе за које сматра да су од
значаја за решавање захтева.
Максимални износ одштете, Комисија одређује у висини од 70 % од тржишне
вредности страдалих домаћих животиња. Изузетно, уз сагласност Општинског већа, износ
одштете може бити и већи.
Члан 10.
Сви поступци мирног решавања спора у погледу захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа и напада напуштених животиња који су започети а нису окончани до
дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 352-42/16
Датум: 13. децембар 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образац пријаве
Општинска управа Косјерић
Комунална инспекција
Олге Грбић бр. 10 Косјерић

ПРИЈАВА УЈЕДА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНОГ ПСА ИЛИ МАЧКЕ
Подаци лица које пријављује ујед:
Име и презиме: ________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________________
ЈМБГ: ____________________________________
Број телефона: _____________________________
Датум уједа: ____.____.20____. године
Тачно време уједа: ____ сати ____ минута
Тачна локација уједа и опис места повреде:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Кратак опис догађаја опис догађаја:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
____________________________
(Својеручни потпис подносиоца)

Образац захтева
Република Србија
Општина Косјерић
КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА ИЛИ МАЧАКА
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака
Дана ____.____.20____. године, у Косјерићу, односно у насељеном месту
____________________________ у улици __________________________, претрпео-ла сам,
односно моје малолетно дете ___________________________________ претрпело је штету
услед уједа напуштеног пса или мачке:
Опис догађаја:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Опис повреде:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем (заокружити приложене документе или написати):
- фотокопију личне карте односно фотокопију извода из МКР за малолетну особу
- потврду о благовремено извршеној пријави догађаја
- медицинску документацију:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- другу документацију (навести коју):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Новчани износ накнаде штете, треба уплатити на рачун број: _________________________
који се води код: ______________________________________________________________.
У Косјерићу,
Дана, ____.____.20____. године
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
Име и презиме:
Адреса:
ЈМБГ:
Телефон:

(Својеручни потпис подносиоца)

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НАПАДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
Општинска управа Косјерић
Комунална инспекција
Олге Грбић бр. 10 Косјерић

ПРИЈАВА НАПАДА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ
ПАСА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

Подаци лица које пријављује напад:
Име и презиме: ________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________________
ЈМБГ: ________________________________________________________________________
Број телефона: ________________________________________________________________
Датум напада: ____.____.20____. године.
Тачно време напада: ____ сати ____ минута.
Тачна локација напада:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кратак опис догађаја:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________
(Својеручни потпис подносиоца)

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
Република Србија
Општина Косјерић
КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете услед напада напуштених паса на домаће животиње
Дана ____.____.20____. године, у месту _______________ општина Косјерић, претрпео
сам штету услед напада напуштених паса на домаће животиње _______________________
чији сам власник.
Опис догађаја:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем (заокружити приложене документе или написати):
- фотокопију личне карте
- потврду о благовремено извршеној пријави догађаја
- записник ветеринара: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- другу документацију (навести коју): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Новчани износ накнаде штете треба уплатити на рачун број: _________________________
који се води код: ______________________________________________.
У Косјерићу,
Дана, ____.____.20____. године.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
Име и презиме:
Адреса:
ЈМБГ:
Телефон:

(Својеручни потпис подносиоца)

Образложење
Правни основ: Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у члану 32.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члану 36. Статута
општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић” број 9/08), који садрже одредбе о
надлежности скупштине општине, да у вршењу основних функција локалне власти доноси
опште акте.
У члану 46. став 1. Закона о ветеринарству ( “Службени гласник РС” број 91/05),
прописно је, да је локална самоуправа дужна да на својој територији организује
зоохигијенску службу, која између осталих, обавља и послове хватања и збрињавања
напуштених животиња у прихватилишту за животиње.
У члану 66. Закона о добробити животиња (“Службени гласник РС” број 41/09),
прописано је, да је орган јединице локалне самоуправе, дужан да обезбеди
прихватилиште, ако на својој територији има напуштених животиња. Орган јединице
локалне самоуправе, дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених
и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилишту у
складу са овим законом.
У члану 2. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” број
88/2011), дефинисане су комуналне делатности, међу којима је и делатност зоохигијене, а
у члану 4. истог закона, прописано је да јединица локалне самоуправе, у складу са овим
законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и
уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.
Разлози за доношење: Законом о здравственој заштити животиња („Службени
гласник РС“, бр. 37/91,50/92 и 101/05), који је важио све до усвајања Закона о
ветеринарству, било је прописано да је хватање и уништавање паса и мачака луталица
обезбеђивањем рада хигијеничарске службе једна од превентивних мера за спречавање
појаве заразних болести животиња.
Након ступања на снагу Закона о ветеринарству („Службени гласник РС” број
91/05) и Закона о добробити животиња („Службени гласник РС” број 41/09), законодавац
је ова питања уредио другачије, на тај начин што је изричито забрањено лишавање живота
паса и мачака луталица, осим у случајевима и на начин прописан тим законом, односно
прописана је обавеза да се напуштене животиње хватају и збрињавају у одговарајућим
прихватилиштима, а да је уништавање на хуман начин паса и мачака луталица једино
могуће под условом да је ту меру наложило надлежно министарство.
Почетком примене нових законских решења, готово све локалне самоуправе,
суочене су са низом проблема, који би се у најкраћем, могли свести на следеће:
-

вишеструко је повећан број паса и мачака луталица. Ретка прихватилиша за
напуштене животиње (која су недовољног капацитета), после одговарајућег
третмана, те животиње враћају тамо где су и ухваћене. Сведоци смо да су нам
улице, тргови, паркови, дечја игралишта и школска дворишта, постали својеврсна
прихватилишта за псе и мачке луталице и да су одавно престала да буду безбедна
места за боравак људи а нарочито деце;

-

истовремено са повећањем броја напуштених животиња, енормно је порастао број
напада паса и мачака луталица на људе и друге животиње;

-

одговорност за штету је на јединицама локалних самоуправа, које су у обавези да
организују зоохигијену, а у оквиру ње да обезбеде хватање и збрињавање
напуштених животиња ( члан 46. Закона о ветеринарству, члан 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима, члан 184. Закона о облигационим односима). Судска
пракса је јединствена по овом питању.

Повољна је околност, да се у готово свим ситуацијама, питање обештећења
оштећених решава вансудским поравнањем, чиме се избегавају непотребни судски
трошкови, који су готово увек виши од самог износа штете. Висина штете се одређује на
основу искуства из судске праксе и одлуке Општинског већа када је у питању штета на
домаћим животињама.
С обзиром на учесталост оваквих штетних догађаја и значајна средства која се по
овом основу издвајају из буџета, неопходно је да се поступак и начин решавања захтева
грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака нормативно регулише,
доношењем посебног општег акта.
Из напред наведених разлога, предлаже се Скупштини општине Косјерић, да усвоји
предложену Одлуку.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ

На основу члана 12. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007и 83/2014- др. закон) и члана 36. став 1. тачке 6 Статута општине
Косјерић(„Службени лист општине Кoсјерић“, број 09/08), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 13. децембра 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ – ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак реализације пројекта јавног – приватног партнерства у области
Јавне расвете ,,РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ“.
Члан 2.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Косјерић“, а ступа на снагу даном
доношења.
Број: 312-286/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка
реализације пројекта јавног приватног партнерства у области јавне расвете садржан је у члану
12. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011),
члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 1279/07) и у члану 36.
став 1. тачка 6. Статута општине Косјерић („Службени лист Општине Косјерић“ број 09/08).
Законом о јавно – приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр.
88/2011) у члану 12, одређено је следеће:
Јавна тела имају право да самостално покрену поступак реализације пројекта ЈПП из
своје надлежности.
Јавна тела имају право да закључују јавне уговоре са свим правним или физичким лицима,
као и да закључују споредне или повезане споразуме.
У члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 1279/07) и члану
36. став 1. тачка 6. Статута општине Косјерић („Службени лист Општине Косјерић“ број 09/08),
одређена је надлежност Скупштине општине Косјерић.
РАЗЛОЗИ: Разлог за доношење одлуке је стварање основа за спровођење поступка и
скпапања уговора са најповољнијим понуђачем у поступку за који се добије мишљење од стране
надлежне Комисије.
ЦИЉЕВИ: Овом одлуком жели се доћи до резултата који води ка уштеди на пољу
потрошње електричне енергије за јавну расвету, а то ће се видети након доношења Предлога
стручног тима, као и да ли се истим поступком долази до повољног циља за нашу општину.
Предлаже се Општинском већу да усвоји предлог Одлуке, како би исти био прослеђен
Скупштини на даљу надлежност.
(Објашњења о поступку у прилогу).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
дипл. прав. Душко Ђорђевић

На основу члана 12. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007и 83/2014- др. закон) и члана 36. став 1. тачке 6 Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 09/08) Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 13. децембра 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНОПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Члан 1.
Ради пружања стручне помоћи при реализацији пројекта јавно-приватног партнерства, образује
се Стручни тим за јавно – приватно партнерство (у даљем тексту: Тим).
Члан 2.
У Тим се именују:
за руководиоца:
1) Милијан Стојнић - председник општине Косјерић,
за чланове:
2) Борко Радосављевић - директор КЈП,,Градска топлана“ Косјерић,
3) Драган Богићевић - руководилац погона ЕД у Косјерићу,
4) Зоран Милић - члан ОВ општине Косјерић,
5) Милинко Крстић- Руководилац Одељења за урбанизам, инвестиције, изградњу и
инспекцијске послове ОУ Косјерић,
6) Миломир Јовановић – службено лице ОУ Косјерић задужено за јавну расвету,
7) Славица Петровић – начелник Општинске управе општине Косјерић,

Члан 3.
Задатак тима је да припреми предлог пројекта ЈПП и обављање осталих послова
потребних за реализацију пројекта ЈПП.
Тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписује руководилац
Тима.
Члан 4.
Руководилац Тима и чланови Тима могу примати накнаду за рад, коју утврђује СО
Косјерић посебном одлуком.

Члан 5.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Косјерић'', а ступа на снагу
даном доношења.

Број: 312-287/16
У Косјерићу, 13.децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број
9/08) и члана 11. Одлуке о преображају Туристичко-спортске организације општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/13), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној 13. децембра 2016. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКО – СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Даје се сагласност на Статут Туристичко-спортске организације општине Косјерић
који је Управни одбор усвојио на седници одржаној 2.11. 2016.године.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 022-21/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење Закључка налази се у Закону о локалној самоуправи члан 32.
тачка 8. као и у Статуту Општине члан 36. тачка 8. где пише да Скупштина “ osniva službe,
javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim
radom; „ Давање сагласности на Статут је саставни део активности око оснивања и статусних
промена установе.
Чланом 42. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'', Косјерић (
''Сл.лист општине Косјерић'', број 1/13) и члана 5.Измена и допуна Одлуке о оснивању КЈП
''Градска топлана'',Косјерић (''Сл.лист општине Косјерић'', број 5/16 предвиђена је обавеза
Надзорног одбора да у сагласности са оснивачем доноси Статут предузећа.
Обрадила:
Радомирка Дуњић

На основу члана 29. 30 и 39. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09),
члана 21.Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и
члана 11. Одлуке о преображају Туристичке организације општине Косјерић у Туристичкоспортску организацију општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/16),
Управни одбор Туристичко-спортске организације општине Косјерић, дана 02.11.2016.
године, донео је
СТАТУТ
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Туристичко-спортска организација општине Косјерић (у даљем тексту ТСООК)
основана је Одлуком о преображају Туристичке организације општине Косјерић у
Туристичко-спортску организацију општине Косјерић, коју је СО Косјерић усвојила на
седници одржаној 10.10.2016. године. Установа је основана у циљу промоције и унапређења
туризма, са посебним акцентом на спортски туризам, валоризације, очувања и заштите
туристичких вредности на територији општине Косјерић, развоја информативно-пропагандне
делатности, подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак туриста, старања о
спортским објектима у јавној својини Општине и самим тим стварања квалитетних услова за
бављење спортом и рекреацијом као и других послова утврђених Законом, Одлуком о
оснивању и овим Статутом.
Члан 2.
ТСООК је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о
туризму, Законом о јавним службама, Одлуком о оснивању и овим Статутом. Самостална је у
обављању свих послова у њеној надлежности по овом Статуту и за свој рад одговара
Оснивачу.
ТСООК се уписује у надлежни регистар као установа и послује у складу са прописима
којима се уређује рад јавних служби.
У погледу права, обавеза и договорности запослених у ТСООК, примењују се
прописи који се односе на установе из области јавних служби.
Члан 3.
Седиште ТСООК је у Косјерићу, улица Карађорђева 66.
Члан 4.
ТСООК има печат и штамбиљ.
Печат ТСООК има облик круга пречника 32 mm, који садржи текст исписан
ћирилицом: Туристичко-спортска организација општине Косјерић.
Штамбиљ ТСООК је правоугаоног облика и димензија 48х20 мм и садржи текст
исписан ћирилицом: Република Србија
Општина Косјерић Туристичко-спортска
организација и рубрике за упис броја предмета и датум.
Начин употребе, руковања и чувања печата уређује се посебним актом који доноси
директор.
За употребу печата одговоран је директор, односно лице које он одреди.
Члан 5.
ТСООК има свој заштитни знак чији изглед утврђује Управни одбор.
Назив ТСООК може бити и на страном језику о чему одлуку доноси Управни одбор.

II ДЕЛАТНОСТ ТСООК
Члан 6.
Основне делатности ТСООК су:
 промоција туризма и туристичке понуде општине Косјерић са посебним акцентом
на коришћење спортских објеката;
 кооридинација активности и сарадње између привредних и других субјеката у
области туризма, спорта, рекреације и коришћења спортских објеката;
 организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских,
културних, забавних и других скупова и манифестација;
 организовање туристичко-информативних центара;
 посредовање у пружању услуга у хотелском и сеоском туризму и домаћој
радиности;
 реализација програма изградње туристичке и спортске инфраструктуре и објеката
као и уређења простора;
 учешће у изради програма,планова и стратегија развоја и унапређења туризма и
спортских активности;
 праћење, анализа и предлог мера у вези наплате боравишне таксе;
 делатности и послови на стицању сопствених прихода ( организовање спортских
догађаја, излета, продаја карата, продаја сувенира, издавање објеката, пружање
угоститељских услуга и друго);
 управљање и газдовање над спортским и угоститељским објектима у јавној
својини Оснивача.
Члан 7.
ТСООК, уз сагласност Оснивача, у циљу планирања, координације и управљања
туристичким активностима и рационалним газдовањем спортским објектима, може са другом
установом, привредним друштвом, другим правним лицем и предузетником које обавља исте
или сродне делатности као ТСООК, основати организацију за оперативне, маркетиншке и
промотивне послове.
Члан 8.
ТСООК у одговарајући регистар уписује следеће делатности:



















8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
5510 Хотели и сличан смештај
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
5590 Остали смештај
5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
5629 Остале услуге припремања и послужења хране
7911 Делатност путничких агенција
7912 Делатност тур оператера
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
8130 Услуга уређења и одржавања околине
8230 Организација састанака и сајмова
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика
9311 Делатност спортских објеката
9319 Остале спортске делатности
8551 Спортско и рекреативно образовање
9321 Делатност забавних и тематских паркова
9329 Остале забавне и рекреативне делатности






5811
5814
5819
4719

Издавање књига
Издавање часописа и периодичних издања
Остала издавачка делатност
Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Члан 9.

Средства за рад ТСООК обезбеђују се из:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

буџета општине Косјерић;
сопствених прихода по основу обављања послова из делокруга рада Установе;
прихода наменски опредељених од стране надлежних министарстава и других
републичких органа;
донација и прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;
других извора финансирања у складу са законом.
Члан 10.

ТСООК послује преко својих текућих рачуна за буџетска и сопствена средства
отворених у Управи за трезор. Средства се користе у складу са усвојеним планом прихода и
расхода, планом јавних набавки, одлукама директора и Управног одбора и другим
финансијским плановима и актима.
IV ОРГАНИ
Члан 11.
Органи ТСООК су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.
Члан 12.
Управни одбор има седам чланова који се именују од стране Скупштине општине
Косјерић, на период од четири године. До једне трећине од укупног броја чланова Управног
одбора чине запослени у ТСООК.
Члан 13.
Управни одбор обавља следеће послове:
1) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
2) доноси пословник о своме раду;
3) доноси Правилник о раду и унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у ТСООК, уз сагласност Оснивача;
4) доноси и друге опште акте;
5) доноси годишње програме и планове рада, финансијске планове, планове јавних
набавки, усваја завршне рачуне, финансијске извештаје и извештаје о раду
ТСООК, све уз сагласност Оснивача;
6) доноси одлуке из члана 7. овог Статута, уз сагласност Оснивача;
7) даје упутства и смернице за рад директора Установе;
8) образује стална и повремена радна тела ради израде одговарајућих предлога,
анализа, студија, програма и других послова из свог делокруга;
9) одобрава службена путовања у иностранство;
10) утврђује накнаде за рад председника и чланова Управног одбора;
11) обавља и друге послове утвђене законом и Статутом.
Члан 14.
Управни одбор има председника и заменика председника који се бирају
скупштинском одлуком о избору чланова Управног одбора.
Председник Управног одбораТСООК:

1)
2)
3)
4)
5)

сазива седнице Управног одбора и председава тим седницама;
предлаже дневни ред седница Управног одбора;
потписује акта која доноси Управни одбор;
стара о примени Статута и других општих аката ТСООК;
обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ТСООК.
Члан 15.

Управни одбор ТСООК ради и одлучује на седницама, које се одржавају по потреби а
најмање два пута годишње.
Седница Управног одбора може се одржати ако јој присуствује већина од укупног
броја чланова Одбора.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова Одбора.
Члан 16.
Директор ТСООК:
1) заступа и представља ТСООК;
2) организује и руководи радом ТСООК;
3) предлаже акте које доноси Управни одбор;
4) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Установе;
6) одговара за коришћење и располагање имовином;
7) предлаже годишњи план рада;
8) подноси годишњи извештај о пословању и раду ТСООК;
9) одобрава службена путовања запослених у земљи;
10) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорности запослених, одлучује
о пријему нових радника,у складу са Законом, Правилником о Раду и унутрашњој
организацији и систематизацији и другим општим актима;
11) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 17.
Директора ТСООК именује и разрешава Скупштина општине Косјерић. Директор се
именује на период од четири године и има сва права и дужности директора установе.
Предлог за именовање директора даје Управни одбор ТСООК након спроведеног
конкурса.
Члан 18.
За обављање функције директора потребни су следећи услови:
 висока стручна спрема;
 најмање три године радног искуства
 познавање рада на рачунару.
Члан 19.
Директор ТСООК је дужан да обустави од извршења општи акт за који сматра да је
супротан закону и другим прописима и о томе обавести орган ТСООК који је тај акт донео.
Ако орган који је донео акт из става 1. овог члана исти не усклади у року од 30 дана
од дана обавештења о његовој незаконитости, директор је дужан да покрене поступак за
оцену законитости.
До доношења одлуке органа ТСООК,односно надлежног органа за оцену законитости,
општи акт се не примењује.

Члан 20.
Надзорни одбор врши надзор над пословањем ТСООК о чему најмање једном
годишње извештава Управни одбор ТСООК и Оснивача.
Надзорни одбор разматра извештај о раду и пословању ТСООК и завршни рачун пре
усвајања на Управном одбору и о томе саставља свој извештај, који доставља директору,
Управном одбору и Оснивачу.
Члан 21.
Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава Скупштина општине
Косјерић.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у ТСООК.
Чланови Надзорног одбора се именују на период од четири године.
Члан 22.
Надзорни одбор одлучује на својим седницама већином гласова својих чланова.
Члан 23.
Надзор над законитошћу рада ТСООК врши Општинско веће општине Косјерић.
V ЗАСТУПАЊЕ ТСООК
Члан 24.
У правном промету ТСООК заступа директор.
У случају спречености директора, замењује га лице које одреди.
ТСООК потписује директор или лице које он овласти.
VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 25.
Стручне и административно-техничке послове за потребе ТСООК обављају запослени
у ТСООК, који имају сва права, дужности и обавезе у складу са прописима којима се уређују
радни односи запослених у установама из области јавних служби, а што се ближе уређује
доношењем одговарајућег правилника о раду и унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у ТСООК.
VII ОПШТИ АКТИ
Члан 26.
Општи акти ТСООК су Статут, Правилник о раду и унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, појединачни колективни уговор, правилници о
противпожарној заштити, канцеларијском пословању, правилник о унутрашњем реду и други
акти којима се на општи начин уређују поједина питања.
Измене и допуне општих аката врше се на начин прописан за њихово доношење.
VIII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 27.
Рад ТСООК је јаван.
Јавност рада остварује се давањем информација средствима јавног информисања,
јавношћу рада Управног одбора као и подношењем извештаја о раду и објављивањем
општих аката и програма рада ТСООК.

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 28.
Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном
лицу штетило угледу и интересима ТСООК и комитената.
Општим актом утвђују се исправе и подаци који се сматрају пословном тајном.
X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 29.
Делатност ТСООК врши се на начин на који се не угрожава животна средина.
Мере и средства за заштиту животне средине утврђују се општим актом.
XI ПРЕСТАНАК ТСООК
Члан 30.
ТСООК може престати са радом статусном променом и одлуком Оснивача.
XII ИЗМЕНЕ СТАТУТА
Члан 31.
Измене и допуне овог Статута врше се у поступку и на начин који је прописан за
његово доношење.
Аутентично тумачење Статута, у целости или појединих његових одредаба, даје
Управни одбор ТСООК.
Члан 32.
Предлог за измене и допуне овог Статута могу дати Оснивач, Управни одбор и
директор ТСООК.
Након прихватања предлога за измене и допуне овог Статута, директор ТСООК
припрема предлог одлуке у року који одреди Управни одбор.
XII СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 33.
Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана давања сагласности Скупштине
општине Косјерић и биће објављен на огласној табли ТСООК.
Број: 50/16
УПРАВНИ ОДБОР ТСООК
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,
Радмила Вукадиновић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08) и члана
42. став 1.тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Грдска топлана“, Косјерић
„Службени лист општине Косјерић“, број 1/13), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 13. децембра 2016.године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП ''ГРАДСКА
ТОПЛАНА'', КОСЈЕРИЋ
I
Даје се сагласност на Статут
одржаној 31.10. 2016.године.

Косјерић који је Управни одбор усвојио на седници
II

Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у'' Службеном листу општине
Косјерић''.

Број: 023-27/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење Закључка налази се у Закону о локалној самоуправи члан 32.
тачка 8. као и у Статуту Општине члан 36. тачка 8. где пише да Скупштина оснива службе,
јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над
њиховим радом. Давање сагласности на Статут је саставни део активности око оснивања и
статусних промена установе.
Чланом 42. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“,
Косјерић ( „Службени лист општине Косјерић“, број 1/13) и члана 5. Измена и допуна Одлуке о
оснивању КЈП „Градска топлана“, Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 5/16
предвиђена је обавеза Надзорног одбора да у сагласности са оснивачем доноси Статут
предузећа.

Обрадила: Радомирка Дуњић

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени
гласник РС“, број 36/06) и члана 36. Статута општине Косјерић „Службени лист општине
Косјерић“ број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 13. децембра
2016. године, донела је
ПРАВИЛНИК
о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним
верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на
територији општине Косјерић
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава
ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији
општине Косјерић.
Члан 2.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из члана 1. овог
Правилника, црквама и традиционалним верским заједницама утврђује се сваке године
Одлуком о буџету општине Косјерић.
Средства из става 1. овог члана додељују се на основу јавног конкурса.
Члан 3.
Традиционалне цркве су у складу са Законом о црквама и верским заједницама јесу
оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет
стечен на основу посебних закона.
Традиционалне верске заједнице су у складу са Законом о црквама и верским
заједницама, јесу оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је
правни субјективитет стечен на основу посебних закона.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања
или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница за изградњу,
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају
следећи субјекти:
 традиционалне цркве;
 традиционалне верске заједнице.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката
цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Косјерић за изградњу,
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић јесу:





број верника ;
да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
стање у ком се налази објекат;
суфинансирање пројеката из других извора;






усмереност ка што већем броју корисника;
унапређење стања у ком се налази објекат;
реалан финансијски план за предложени пројекат;
да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији
општине Косјерић.
Члан 6.

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Косјерић за доделу финансирања
или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине
Косјерић додељују се за:
 изградњу или обнову црквених и верских објеката
 инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објекта
 адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских
објеката на територији општине Косјерић из члана 2. овог Правилника расписује председник
општине, најмање једном годишње.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана председник општине одређује који пројекти
из члана 6. овог Правилника ће се финанисрати или суфинансирати и износ средстава.
Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и
традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских
објеката на територији општине Косјерић, коју именује председник општине (у даљем
тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од значаја
за рад Комисије.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Косјерић,
локалним медијима и огласној табли Општинске управе општине Косјерић.
Јавни конкурс садржи:







врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,
субјекте овлашћене за подношење пријаве,
услове и критеријуме за подносиоца пријаве,
конкурсну документацију (обрасце ),
рок за подношење пријаве и адреса,
напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на
прописаним обрасцима неће узети у разматрање,
 и друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 8.
Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на
Конкурс за финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији
општине Косјерић“.

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
 доказ о подносиоцу пријаве:извод из регистра у којем је субјекат регистован,
 одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији
верског објекта за који се конкурише;
 доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа
предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област;
 детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси
пријава;
 буџет пројекта;
 доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на
пројекту (потписане протоколе и др.).
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Косјерић или поштом на
адресу: Општина Косјерић, ул. Олге Грбић 10 - председнику општине за избор пројеката за
доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама на територији општине Косјерић.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније
до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа.
Члан 9.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и
сачињава предлог председнику општине о избору пројеката који ће се финансирати или
суфинансирати из буџета општинеКосјерић.
О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о избору
пројеката којима се из буџета Oпштине додељују средства доставља председнику Oпштине.
На основу Предлога Комисије, председник Oпштине доноси Решење о финансирању
или суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета
општине Косјерић.
Члан 10.
На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника председник Oпштине
закључује у име општине Косјерић уговоре о финансирању или суфинансирању пројекта
цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и
верских објеката из буџета општине Косјерић.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних
страна.
Члан 11.
Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући
Комисији, контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган
дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је
дужан да средства врати.

Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације
пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији пројекта"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе
или се шаље поштом.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Стручне и административно-техничке послове за спровођење овог Правилника и рад
Комисије, обавља Одсек за локални економски развој Општинске управе општине Косјерић.
Обрасце: пријаве на Конкурс за суфинансирање или финансирање пројеката,
детаљног описa пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине
Косјерић, буџета пројекта и извештавања (наративног и финансијског) прописује Комисија.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Косјери“.
Број: 08-1/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПТШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење Правилника налази се у Закону о црквама и верским
заједницама. У члану 32. Закона, став 6, стоји одредба: „Надлежни државни орган и орган
јединице локалне самоуправе може да у буџету предвиди средства за изградњу, одржавање и
обнову верских објеката, у складу са потребама и могућностима“, као и у Статуту општине
Косјерић.
Општина Косјерић је годинама издвајала средства за потребе изградње црквених
објеката. Доношењем овог правилника стичу се услови да се средства додељују у складу са
Законом.
Додела средстава верским заједницама и црквеним општинама у складу са Законом је
основни разлог за доношење Правилника.
Скупштина општине, Одлуком о буџету општине, опредељује висину средстава која
планира да додели црквеним заједницама. Начин доделе средстава је путем конкурса.
Конкурс расписује председник Општине који истовремено формира и Комисију која
спроводи Конкурс. Правилником је одређено са којим пројектима црквене организације могу
конкурисати, начин подношења пријаве на Конкурс, потребна документа, критеријуми за
одабир пројеката и доделу средстава, начин рада Комисије као и правдање утрошка
додељених средстава.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славица Петровић
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ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДМЕТ: Извештај o раду Савета за здравље за период од 01.12.2015.г01.12.2016.г.
Савет за здравље општине Косјерић (у даљем тексту: Савет), образован је
решењем Општинског већа број 022-17/13 од 11.10.2013. године у складу са Законом о
заштити права пацијената. Циљ формирања је, да се преко Савета као новог механизма
заштите права пацијената омогући независност, објективност и самосталност у раду
Савета у јединицама локалне самоуправе.
У извештајном периоду истичемо да је наша Општина била активна у
извршавању својих административних обавеза тако што је обезбедила потребан,
Законом предвиђени кадар и створила услове за рад саветника и Савета за здравље.
У складу са сталним прећањем примене прописа у области која регулише ову
материју, за међусобну размену знања, искуства и праксе формирана је Мрежа за
локалне савете за здравље. Иако је чланство у мрежи добровољно, наша Општина има
једног члана мреже који је уједно и представник запосленог на пословима заштите
права пацијената
Уз помоћ Мреже олакшан је дијалог између централног и локалног нивоа
власти. Иначе у извештајном периоду није било никакавих тешкоћа у раду Савета.
Министарство здравља је, током 2016. године у оквиру свог Акционог плана за
спровођење Закона о правима пацијената обезбедило подршку јединицама локалне
самоуправе за преузимање нове надлежности, а самим тим и нашој општини, кроз
неколико одржаних саветовања у циљу едукације у овој области.
Доследном применом Закона, и поштовањем заштите права пацијената, подиже
се ниво здравствене заштите, што представља корак даље у већој доступности
здравствених служби и квалитетнијој здравственој заштити без дискриминације
пацијената. У прилог томе иде и Законом предвиђена двостепеност у раду по
приговорима незадовољних пацијената, Саветнику пацијената као првостепеном органу
а затим Савету.
Саветник за заштиту права пацијената доставио је Савету:
 Тромесечни извештај о раду за месец децембар 2015. и јануар и фебруар
2016. године број 510-4/2016
 Шестомесечни извештај за период од 01.12.2015. године до 01.06.2016.
године број 510-5/2016.
Анализом и прегледом извештаја Савет је на седници одржаној дана 05.09.2016.
године усвојио извештаје Саветника и констатовано следеће:
Саветник пацијената је у извештајном периоду, примио 2 приговора. Дато је и
укупно 15 савета пацијентима који су се обратили за одређену врсту правне помоћи у
области здравства.
Имајућу у виду број приговора примљених у извештајном периоду од примене
новог Закона о правима пацијената, може се са сигурношћу констатовати да је рад
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здравствених и апотекарских установа на територији општине Косјерић, на
задовољавајућем нивоу.
Заштита права осигураних лица, уређена је Правилником о начину и поступку
заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, који је
објављен у „Службеном Гласнику РС“ број 68/13. Заштиту права осигураних лица
Републичког фонда за здравствено осигурање обавља Заштитник права осигураних
лица, па је и у овом смислу привидног преплитања надлежности остварена добра
сарадња са испоставом Фонда за здравствено осигурање у Косјерићу.
Савет је такође констатовао да је информисаност грађана о доступности
саветника пацијената на задовољвајућем ниво, јер су лифлети и постери Министарства
здравља истакнути на видним местима како у Општини тако и у здравственим и
апотекарским установама на територији општине Косјерић као и у РФЗО-испостава
Косјерић.
Из овог извештаја може се закључити да је Савет из оправданих разлога у
извештајном периоду одржао две седнице. Савет није имао услова за заказивање
седница од марта 2016. године када је проглашена ванредна ситуација. У том смислу
неопходно је истаћи, да је у Општини Косјерић због обилних киша на територији наше
Општине, уведена у овом периоду ванредна ситуација и то :
 07.03.2016.године за територију Сеча Река, Годљево и Маковиште.
 Са новим обилним падавинама дана 19.06.2016. године уведена је ванредна
ситуација за целу територију Општине која је укинута само за један део дана
15.07.2016. године, а даном израде овог извештаја је и даље на снази за села
Сеча Река, Галовићи и Годљево.
Комплетна ситуација, за проглашену ванредну ситуацију од марта 2016. Године
диктирала је одлагање заказаних седница Савета.
У наредном извештајном периоду планирано је доношење годишњег Плана рада
за 2017.годину, који би олакашао и предупредио рад Савета за здравље општине
Косјерић.
У Косјерићу, дана 01.12.2016. године
Број: 510-9/2016

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Милијан Стојанић

На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“
број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13. децембра 2016.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ
I
Разрешава се директор Народне библиотеке „Сретен Марић“, Косјерић Винка Марић,
дипломирани политиколог, из Косјерића.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 022-17/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се Статуту општине Косјерић где се у
члану 36. Тачка 9 каже да „Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа и установа,
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
Законом“.
Разлог доношења Решења лежи у чињеници да је, већ дуже време, директору ове
установе истекао мандат на који је изабрана.
Сврха доношења Решења је стварање правног основа за именовање в.д. директора
Установе.
ОБРАДИЛА:
Радомирка Дуњић

На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ
I
Именује се за вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Сретен Марић“
Косјерић, Винка Марић, дипломирани политиколог из Косјерића.
II
Именовање в.д. директора се врши до избора директора ове установе а најдуже на
период од шест месеци.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 022-18/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се Статуту општине Косјерић где
се у члану 36. тачка 9) каже да „Скупштина општине у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа и
установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са Законом“.
Разлози за доношење Решења су у чињеници да је директору ове установе већ дуже
време истекао мандат, па је неопходно било именовати в.д. директора те установе док се
не спроведе процедура избора директора.
Сврха доношења Решења је стварање услова да ова установа може да
функционише у складу са позитивним законским прописима.
ОБРАДИЛА:
Радомирка Дуњић

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13. децембар
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
I
Разрешава се члан школског одбора Основне школе „Мито Игумановић“ Косјерић, и
то:
Испред Савета родитеља:
1) Иван Терзић, из Ражане.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 022 – 11/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО
ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
I
Именује се за члана школског одбора Основне школе „Мито Игумановић“, Косјерић,
и то:
Испред Савета родитеља:
1) Владе Ерчић, из Сече Реке.
II
Мандат новоизабраног члана школског одбора траје до истека мандата органа
управљања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 022 – 11/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОРДАН
ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА
I
Разрешава се Александар Ралић, члан школског одбора Основне школе „Јордан
Ђукановић“ Варда, именован испред локалне самоуправе.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 022 – 9/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОРДАН
ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА
I
Именује се 0 Секулић Милан, из Варде, за члана школског одбора Основне школе
„Јордан Ђукановић“ Варда, испред локалне самоуправе.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 022 – 9/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 13. децембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ
I
Именује се члан Школског одбора Техничке школе, Косјерић, и то:
Испред Наставничког већа:
1. Томислав Милетић, из Косјерића.
II
Мандат новоизабраних чланова Школског одбора траје до истека мандата
органа управљања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Број: 022- 22/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на
седници одржаној 13. децембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ

I
Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе, Косјерић, и то:
Испред Наставничког већа:
1. Зоран Јевтовић, из Горњег Милановца.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Косјерић“.
Број: 022- 22/16
У Косјерићу, 13. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

