
                       На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник Р.С."

број 54/2009 ) и члана 36. Статута општине Косјерић ( "Службени лист општине Косјерић",

донела је,

I     Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства 328.850.000

II    Укупно извршени текући расходи и издаци 299.470.000

III   Разлика укупних примања и укупних издатака ( I - II ) 29.380.000

АКТИВА:

О11ООО основна средства 290.237.000

О12ООО 37.000

О14ООО природна имовина 216.180.000

О15ООО 209.246.000

О16ООО 10.493.000

О22ООО 29.000

121ООО новчана средства,пл.метали и хар. од вред. 31.960.000

122ООО 40.435.000

123ООО 112.000

131ООО активна временска разграничења 67.241.000

СВЕГА АКТИВА : 865.970.000

ПАСИВА:

211ООО 112.822.000

221ООО

230ООО 6.424.000

240ООО 4.851.000

251ООО 459.000

252ООО 54.904.000

254ООО 1.770.000

291ООО 40.543.000

300ООО Капитал и утврђивање резултата пословања 644.197.000

СВЕГА ПАСИВА: 865.970.000

утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена 

    по основу продаје нефинансијске имовине 316.023.000

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку

    нефинансијске имовине 299.470.000

3. Вишак прихода - Буџетски суфицит ( 1-2) 16.553.000

4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит

     ( увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка

     прихода из предходне године који се користио за 

     покриће расхода текуће године) 12.827.000

Структура текућих прихода и текућих расхода:

обавезе по основу расхода за запослене

обавезе по основу осталих расхода

примљени аванси

обавезе према добављачима

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. год.

остале обавезе

пасивна временска разграничења

краткорочне домаће обавезе

нематеријална имовина

краткорочна потраживања

 домаће дугорочне  обавезе

краткорочни пласмани

       ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ

О Д Л У К У    О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА

ОПШТИ  ДЕО

залихе ситнпг инвентара и потрошног материјала

култивисна имовина

број 9/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 14. јуна 2018. године

нефинансиска имовина у припреми

износу од 865.970.000 динара и укупна пасива у износу од 865.970.000 динара.

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2017. године утврђена је укупна актива у 

у завршном рачуну буџета општине Косјерић у 2017. години износе у динарима:

Члан 3.



71ОООО порези 171.680.000

73ОООО донације и трансфери 115.318.000

74ОООО други приходи 25.448.000

77OOOO 122.000

78OOOO 32.000

8OOOOO 3.423.000

УКУПНИ ПРИХОДИ: 316.023.000

41ОООО расходи за запослене 74.077.000

42ОООО коришћење услуга и роба 94.649.000

44ОООО 8.368.000

45ОООО субвенције 3.396.000

46ОООО донације и трансфери 44.716.000

47ОООО права из социјалног осигурања 4.287.000

48ОООО остали расходи 28.147.000

5ООООО 10.015.000

УКУПНИ РАСХОДИ: 267.655.000

Утврђивање резултата пословања

примања по основу продаје нефинансијске имовине

текући приходи и примања 316.023.000

издаци за набавку нефинансијске имовине 31.815.000

текући расходи и издаци за набавку нефин. имовине и издаци за отп. глав. 299.470.000

буџетски суфицит - дефицит 16.553.000

део нераспоређеног вишка прихода из претходне године 12.827.000

кориговани суфицит 29.380.000

утврђени су:

ОПИС
Економска 

Класиф.

Буџетска 

средства

Додатна 

средства

Укупна    

средства

1. 2. 3. 4. 5.

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 322.830.000 6.020.000 328.850.000

II УКУПНА ПРМАЊА (1+2+3) 7+8+9 310.059.000 5.964.000 316.023.000

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 306.656.000 5.944.000 312.600.000

1.1. КАМАТЕ 7411 0

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАН. ИМОВИНЕ 8 3.403.000 20.000 3.423.000

3. ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 0

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 0

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 12.771.000 56.000 12.827.000

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 293.527.000 5.943.000 299.470.000
0

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 252.139.000 5.501.000 257.640.000

4.1. ОТПЛАТА КАМАТА 44 8.367.000 8.367.000

5. ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 9.573.000 442.000 10.015.000

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 31.815.000 31.815.000

6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 62 622.000 622.000

V УКУПНА СРЕДСТВА 

МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 29.303.000 77.000 29.380.000

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

(1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 48.347.000 21.000 48.368.000

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

РЕЗУЛТАТ ( VI+ (3.1.-6.1.))

(7+8) -

(4+5)+(92-62) 47.725.000 21.000 47.746.000

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат Буџета

отплата камата и...

трансфери између буџ. корис..

примања од продаје осн.сред.

меморандумске ставке ...

издатци за нефинан. имовину

Члан 4.



утврђен је у износу од                                      48.368.000  динара.

између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и 

утврђен је у износу од 47.746.000  динара.

износу од 29.380.000 динара преноси се у наредну годину и састоји се из

до 31. децембра 2017. године утврђени су укупни извори финансирања у износу од

Структура извора финансирања:

92ОООО примања од продаје финансијске имовине 0

Структура издатака:

5ООООО 10.015.000

Структура новчаних прилива:

71ОООО порези 171.680.000

73ОООО донације и трансфери 115.318.000

74ОООО други приходи 25.448.000

77OOOO 122.000

78ОООО 32.000

8ОOOOO 3.423.000

92ОООО

Структура новчаних одлива :

41ОООО расходи за запослене 74.077.000

42ОООО коришћење услуга и роба 94.649.000

44ОООО 8.368.000

45ОООО субвенције 3.396.000

46ОООО донације и трансфери 44.716.000

47ОООО права из социјалног осигурања 4.287.000

48ОООО остали расходи 28.147.000

5ООООО 10.015.000

61ОООО 31.815.000

Вишак новчаних средстава 16.553.000

салдо готовине на почетку године 12.827.000

Кориговани приливи 328.850.000

Кориговани одливи 299.470.000

салдо готовине на крају године 29.380.000

године у износу од 29.380.000 динара.

Остварен вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у 

У  Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра

одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине

примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава,

и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

нераспоређеног вишка прихода у целокупном износу.

примања од продаје осн.сред.

трансфери између буџетских.

Члан 5.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику

Члан 6.

примања од задуживања

меморандумске ставке ...

0 динара и укупни издаци у износу од                                                           10.015.000 динара.

Члан 7.

издатци за нефинан. имовину

издаци за отплату главнице

издатци за нефинан. имовину

отплата камата и...

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода,

2017. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 328.850.000 динара

и укупни новчани одливи у износу од 299.470.000 динара и салдо готовине на крају



године износе 1.168.000 динара.

саставни је део ове Одлуке.

општине Косјерић".

Број: 400 - 48/2018

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Тачност преписа, оверава  

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,

Снежана Ранковић-Максимовић

Члан 8.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

У Косјерићу, 14. јуна 2018. године

Средства сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић 31.12.2017.

Иван Ликић,с.р.

______________________________

Члан 9.

Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2017.годину са свим својим прилозима 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу

Члан 10.



 

                  На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( «Службени 

гласник РС»,број 129/07), члана 47 и 63 Закона о буџетском систему («Службени 

гласник РС, број  54/09...) и члана 36. Статута општине Косјерић («Општински лист 

општине Косјерић », број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 

14. јуна 2018.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЧЕТВРТОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2018. годину («Службени лист 

општине Косјерић», број 19/17), врше се измене и допуне и то: 

 

                ПРИХОДИ   

 На  позицији  733154  текући  наменски трансвери  у ужем смислу од  

Републике у корист нивоа општина  износ од 18.522.000,00  динара 

замењује се износом од 19.722.000,00 динара, 

Иза позиције  745151 отвара се нова позиција 745153  део добити јавних 

предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у  корист нивоа 

општина  са износом од 4.300.000,00  динара,  

 

Укупни приходи  у износу од  375.901.000,00  динара замењују се износом 

од  381.401.000,00  динара.  

 

    РАСХОДИ 

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

од 100.000,00 динара замењују се износом од 300.000,00 динара. 

- На позицији 11. услуге по уговору  код прославе  Дана општине и Крсне 

славе  износ од 600.000,00 динара замењује се износом од 700.000,00 

динара.  

- Иза позиције 22. отвара се нова позиција 22/1 накнаде запосленим и 

остали посебни расходи код Општинског већа у износу од 100.000,00 

динара, 

- На позицији 46. новчане казне и пенали по решењима судова износ од 

16.700.000,00 динара замењује се износом од 10.700.000,00 динара, 

- На позицији 57. накнада за социјалну заштиту из буџета износ од 

4.900.000,00 замењује се износом од 5.200.000,00  и у оквиру исте износ за 

вантелесну оплодњу износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 

800.000,00 динара, 

- На позицији 63 стални трошкови код функционисања локалних спортских 

установа  износ од 930.000,00 динара замењује се износом од 1.055.000,00 

динара, 

- Иза позиције 68. отвара се нова позиција 68/1 текући трансфери осталим 

нивоима власти са износом од 280.000,00 динара, 

- На позицији 90. стални трошкови код управљања комуналним отпадом 

износ од 8.500.000,00 динара замењује се износом од 11.000.000,00 динара, 



- На позицији 93 услуге по уговору код развоја заједнице износ од 

3.410.000,00 динара замењује се износом од 4.610.000,00 динара, 

- На позицији 144. услуге по уговору код Народне библиотеке Косјерић 

износ од 215.000,00 динара замењују се износом од 495.000,00 динара, 

- На позицији 146. текуће поправке и одржавање код Народне библиотеке 

Косјерић износ од 55.000,00 динара замењују се износом од 455.000,00 

динара, 

- На позицији 179. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 

30.395.000,00 динара замењује се износом од 34.140.000,00 динара и то 

код Основне школе Косјерић врше се измене код услуга по уговору износ 

од 1.225.000,00 замењују се износом од 4.925.000,00 динара; и код 

Основне школе Варда код услуга по уговору износ од 355.000,00 динара 

замењује се износом од 400.000,00 динара . 

- На позицији 180. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 

7.090.000,00 динара замењује се износом од 9.360.000,00 динара и то код 

Техничке школе Косјерић врше се измене  и то: код награде, бонуси и 

посебни расходи износ од 120.000,00 динара замењује се износом од 

97.000,00 динара; код сталних трошкова износ од 1.632.000,00 динара 

замењује се износом од 1.655.000,00 динара; код трошкова путовања износ 

од 1.260.000,00 динара замењује се износом од 1.660.000,00 динара и    код 

услуга по уговору износ од 657.000,00 динара  замењује се износом од 

2.527.000,00 динара. 

 

                Укупни расходи у износу од 375.901.000,00 динара, замењују се 

износом од 381.401.000,00 динара.  

 

 

 

 

Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

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

 

   Број : 400-52/18-01 

   У Косјерићу, 14.  јуна 2018.године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                            Иван Ликић,с.р. 

                                                         

Тачност преписа, оверава 

                                                                                             СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 

Снежана Ранковић-Максимовић 

   

                                                                             

                                             



 



На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број 129/07) члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл.гласник РС'', 62/06,47/11,93/12) члана 36. став 1.тачка 6. Статута општине 

Косјерић (''Сл. лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић 

на седници од  14. јуна 2018  године,доноси: 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О                                                              

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

   У Одлуци о локалним комуналним  таксама на територији општине Косјерић 

,број 434-3/12 од 27.12.2012 године (Сл. Лист општине Косјерић 10/12) мења се 

тарифни број 1 : 

      

 

     ● став 1,тачка 1.3 и гласи : 

 

      „Банкарство 5 просечних зарада“ 

 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине 

Косјерић ,број 434-3/12 од 27.12.2012 године (Сл. лист општине Косјерић 10/12) 

остаје на снази. 

 

Члан 3. 

 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеног листу 

општине Косјерић“. 

 

Број:434-00001/2018 године 

У Косјерићу ,дана 14. јуна 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

Председник скупштине  

 

               Иван  Ликић, с.р. 

Тачност преписа, оверава 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 

Снежана Ранковић-Максимовић 



 
 
 
На основу члана 35. став 7. и члана 46. 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 20. Став 1 тачка 2 и члана 32. Став 1 тачка 5  Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 
101/2016-др.закон) и члана 36. Став 1 тачка 5 Статута општине Косјерић (“Службени 
лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 14. јуна 2018. године,   донела је   

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА  КОСЈЕРИЋА 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком приступа се измени и допуни Плана генералне регулације града 
Косјерића („Службени лист општине Косјерић број 3/12 од 24. априла 2012. године), у 
даљем тексту План. 

Члан 2. 
Измена и допуна ради се на целој површини Плана, са посебним освртом на 
саобраћајна решења, регулацију реке Кладоробе, простор зелене пијаце, постојећи и 
планирани простор аутобуске станице, планирану локацију манастирског комплекса, 
главни мост на реци Скрапеж као и на правила уређења и грађења у појединим 
зонама и целинама. 
У оквиру измене Плана извршиће се и његово усклађивање са важећим Законом о 
планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања и дигиталним катастарским 
планом. 

Члан 3.  
За потребе измене и допуне Плана генералне регулације, користиће се катастарско-
топографски план који је обавеза обрађивача Плана.  
 

Члан 4.  
Основни циљ измене је стварање услова за ефикасније спровођење Плана у складу 
са стварним потребама на терену, као и његово усклађивање са важећом законском 
регулативом,  обзиром  да је од његовог доношења прошло шест година. 
 

Члан 5. 
Носилац измене и допуне Плана је општина Косјерић, која ће обезбедити 
финансијска средства и одабрати Обрађивача Плана, у складу са законом. 
Рок за израду Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације износи дванаест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
Нацрт Измене Плана биће изложен на рани јавни увид и јавни увид, након обављене 
стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни 
увид биће објављени у дневном листу и на сајту општине Косјерић. Оглашавање 
раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 



Члан 7. 
Орган надлежан за заштиту животне средине спровешће поступак одлучивања о 
потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину  Измена Плана 
генералне регулације града Косјерића, сходно Закону о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 
 
 

Члан 8. 
План детаљне регулације израдиће се у четири  (4) истоветна примерка у штампаном 
(аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.  

 
 

Члан 9. 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Косјерић”. 
 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Број: 350-2/2018  oд 14. јуна 2018. године 
 

                                                         
 

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

                                                            Иван Ликић, с. р. 
Тачност преписа, оверава 

                                                                                         СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 
Снежана Ранковић-Максимовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образложење 



 
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. 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 Одлуку о изради планског 
документа доноси надлежни орган за његово доношење (Скупштина општине), по предходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове. 
 

Комисија за планове је, на седницама  одржаним 04.03.2013. год. 16.11.2015. год. и 
26.04.2018. године, разматрала и усвојила предлоге за измену Плана генералне регулације. 
 

Скупштина општине Косјерић донела је План генералне регулације града Косјерића 
(«Службени лист општине Косјерић» број 3/2012 од 24.априла 2012. године) и од тада је у 
примени.  Током претходних година, наишло се на потешкоће приликом спровођења Плана, 
нарочито у делу који се односи на саобраћајна решења. 

На иницијативу Службе за урбанизам Комисија за планове разматрала је предлоге 
измена Плана на више својих седница и усвојила следеће предлоге:  

 
1. Регулација реке Кладоробе 

Координираним радом Обрађивача Пројекта регулације реке Кладоробе, Обрађивача 
Плана генералне регулације и Службе за урбанизам, дефинисана је траса регулације што је 
унето у План. Након доношења Плана, у поступку прибављања Решења о локацијској 
дозволи и даље разраде Пројекта регулације реке Кладоробе, Пројектант је понудио боље 
решење, којим би била формирана површина од око 1 ха, у пословној зони, преко пута 
Хладњаче ИТН, између пута и реке Кладоробе. За ово решење потребно је извршити измену 
важећег Плана. 

 
2. Улица Миодрага Матића (раније 24. Нова) 

Саобраћајним решењем у јужном делу обухвата Плана, између реке Срапеж и бившег 
регионалног пута (преко Црнокосе), а између улице Вука Караџића и улице планиране низ 
поток Градинац, планирана је саобраћајница, паралелна поменутом путу. 
Израђен је пројекат дела саобраћајнице, у простору изграђеног насеља, али, реализација 
није могућа због одбијања већине власника парцела да уступе део парцеле за формирање 
саобраћајнице. За измене у пројекту, неопходна је измена Плана, чиме би се смањила 
ширина саобраћајнице. 
 

3. Улица Милана Јовчића (раније 16. Нова)  
Неколико деценија траје поступак, којим би били формирани услови за изградњу 

улице Милана Јовчића у насељу Крушевље. До реализације, на основу решења датих  ГУП-
ом Косјерића и ДУП-ом «Центар2», није дошло због немогућности решења имовинских 
односа, у делу прикључења те улице на улицу Михаила Рогића и у делу прикључења на 
улицу Николе Грбића. 

На основу  примедаба власника објеката у улици Милана Јовчића (тада 16. Нова) и 
власника катастарске парцеле број 1045/1, у КО Варош Косјерић, ПГР-ом је предложено 
решење прикључка ове улице на улицу Николе Грбића, испред куће Цвете Перишић. 

Са супротне стране предложена су два прикључка: 

 један на улицу Михаила Рогића, преко имања Ковачевића, што и даље наставља 
проблем у решавању имовинских односа; 

 други на улицу Хајдук Вељкова, пре потока, као принудно решење, које, због већ 
изузетог дела за претходно решење наводи на формирање двоструке тзв. «S», 
кривине; 

      У поступку израде пројекта улице, понуђено је решење са једном дугом кривином,  
 

 
које наводи на измену дела ПГР-а, али и указује на то да се решење проблема мора упутити 
на синхрони поступак израде пројекта улице и измене Плана. 
 

4. Прелаз преко индустријске пруге у улици Живојина Мишића. 



У поступку израде ПГР-а, прибављеним условима ЈП «Железнице Србије» није 
одобрен ниједан нови прелаз преко пруге у једном нивоу, а задржани су сви постојећи.  
Имајући у виду да је планирано растерећење собраћаја код рампе у улици Карађорђева, 
потребно је обновити захтев за издавање услова  ЈП «Железнице Србије», па, уколико нови 
услови буду прибављени, новим решењем део саобраћаја из улице у Милеве Косовац, преко 
дела улице Алексе Шантића и индустријског колосека, преусмерити у улицу Живојина 
Мишића.  
 

5. Улица Нова у насељу Пантићи – усклађивање Плана са фактичким стањем  
Потребно је прилагођавање са фактичким стањем на терену, односа саобраћајнице и 
околних парцела, из разлога некадашњих услова руралног становања и садашње 
припадности обухвату ПГР-a. 

 
6. Обилазница за Цементару 

За формирање ове саобраћајнице, у поступку издавања услова за израду ПГР-а, од 
стране ЈП «Путеви Србије», наложено је /извод из услова/:   

 
  

7. Приступна саобраћајница из улице Николе Грбића за групу објеката у насељу 
Грбићи (паралелно са улицом Милана Јовчића) 

Приступ групи објеката немогућ је преко постојеће, јужне саобраћајнице, из улице 17. Нова, 
јер се исти завршава на суседној парцели, на свега двадесетак метара. Потребно је 
обезбедити приступ са северне стране, из улице Николе Грбића, у дужини од око 80 м.  
 

8. Кружни ток у насељу Пантићи (код бензинске пумпе) 
Још у току израде ПГР-а, било је задато од стране ЈП „Путеви Србије“, да се на месту 

скретања (у улицу Карађорђева) према граду и лево у секундарну саобраћајницу ка 
пословној зони, изгради кружни ток. Тај део Обрађивач није решио. 

 
  
9. Приступни пут на парцелу Аудиотел 5 и друге 

За приступ парцели, планираног складишта фирме Аудиотел 5, између катастарских парцела 
број 346/2 и 347/2, на месту постојеће парцеле за приступ планирати саобраћајни приступ за 
путничка и теретна возила. 
 

10. Регулација дренаже сливова из пропуста испод железничких колосека 
За стварање могућности стављања у функцију парцела број 346/1, /2 и /3, потребно је 
ефикасно евакуисање регулисањем (сада неконтролисаног)  протока воде преко наведених 
парцела и увођење у регулисани поток ка пропусту испод магистралног пута.   
 

11. Поток Лимац - Усклађивање плана са фактичким стањем на терену 
За стварање могућности стављања у функцију саобраћајнице поред потока и изградње 
планиране инфраструктуре, потребно је извршити усклађивање стања на терену са Планом, 
због постојеће дисфункције.   
 
 

12. Постојећа аутобуска станица 
Овај простор, некадашње аутобуске станице изгубио је првобитну примарну функцију, 



пријема и транспорта путника и везе локалних са међуградским линијама. 
Садашње потребе сведене су на минимум као стајалиште за превозна средства у пролазном 
саобраћају, за шта је довољно задржати двојни коловоз са острвом. 
Објекат бивше аутобуске станице са земљиштем (изван саобраћајнице), сада је у приватном 
власништву физичког лица заинтересованог за изградњу стамбеног објекта са пословањем, 
за шта је потребно извршити пренамену поменуте површине у становање високе густине. 
У том смислу потребно је прилагодити саобраћајно решење из Плана фактичком стању. 
 

13. Постојећа зелена пијаца 
Овај простор нападан је у више наврата и прети му даље сужавање. Потребно је одредити 
му намену компатибилну са могућим будућим развојем других целина и могућност 
дислоцирања на стратешки погодну локацију. 

 
14. Раније планирани простор аутобуске станице 

Овај простор, до сада планиран за аутобуску станицу (прво ГУП, па ПГР),  могуће је 
планирати за зелену и кванташку пијацу са паркирањем , а за аутобуску станицу одредити 
другу локацију ближе Железничкој станици. 
 

15. Могућ планирани простор аутобуске станице 
Овај простор, до сада планиран за услужне (занатске) делатности, није привођен намени 
због удаљености од  сродних функција и доминантних праваца кретања. Могуће је планирати 
је за аутобуску станицу, због близине магистралног  пута и Железничке станице. 
 

16. Зелена површина (простор за манастир) 
Својевремено, изражена је намера за изградњу манастира, те је цео преостали простор тзв. 
Дуског поља (у катастру уписаног као потес Гробљице, намењен је за манастирски комплекс 
или, компатибилно као зелена површина. У том смислу укинута је ПДР-ом „Ада“ планирана 
саобраћајница паралелна са улицом Николе Тесле и формиран зелени блок у залеђу низа 
објеката становања мале густине.   
У протеклом периоду детаљно је преиспитана могућност изградње манастира и 
констатовано да не постоје услови за захват таквог обима и да треба приступити изградњи 
храма минималних димензија са пратећим садржајем. 
Један од власника земљишта у непосредној близини спреман је да донира површину до 4 
ара, што би било додато постојећој, расположивој парцели. Иста особа је подносилац 
захтева за могућност формирања парцела ради продаје, односно враћање првобитног 
саобраћајног решења. 
 
17.  Пешачка саобраћајница кроз спортско-рекреациони центар, са окретницом у 
улици Станимира Миливојевића.  
Простор спортско рекреационог центра увек је представљао засебну интегралну целину и 
није био отворен за јавни саобраћај. У том смислу потребно је планирати пешачку 
саобраћајницу од улице Станимира Миливојевића до прикључка на тротоар улице Живојина 
Мишића. 
 
18. Угао улица Николе Грбића и Скрапешка 
За овај простор потребно је израдити идејно решење саобраћајнице, на основу предлога 
парцелације, па резултат унети у измену Плана, ради стварања планског основа за израду 
пројекта саобраћајнице, усклађивањем фактичкога стања са Планом. 
  
19. Угао улица Михаила Рогића и Максима Марковића. 
За овај простор потребно је израдити идејно решење и поступити као за претходни предлог. 
 
 
 
 
20. Улица Кнеза Алексе Поповића од угла улица 12. Нова до угла ка улици Миће Зарића 
За овај простор потребно је извршити усклађивање стања на терену са Планом. 
 



21. Главни мост на реци Скрапеж 
За овај простор потребно је извршити усклађивање планиране измене са Планом. Потребна је 
израда идејног решења, ради уноса у измену Плана 
 
22. Улица Станоја Павловића (саобраћајница поред градског гробља) 
За овај простор потребно је извршити усклађивање стања на терену са изменом Плана. 
Потребна је израда идејног решења, ради уноса у измену 
 
23. Простор код пруге, у улици Милеве Косовац 
За овај простор, паралелан са пругом индустријског колосека, потребан је унос у текстуални 
део Правила грађења, зона становања средње густине, са назнаком компатибилне намене 
комерцијалне делатности и услуге. 
 
24. Простор бившег стоваришта у улици Милеве Косовац 
За овај простор потребна је промена намене. Уместо становање велике густине, становање са 
пословањем или пословање, односно комерцијалне делатности, као компатибилне намене. 
 
25. Простор у улици Кнеза Алексе Поповића 
На овом простору,  паралелно са индустријском колосеком, изграђен је мега маркет. Потребна 
је промена из становања велике густине у комерцијалне делатности или становање са 
пословањем, као компатибилне намене. 
 
26. Исправка регулације реке Кладоробе код бивше сточне пијаце 
Потребно је исправити регулацију, на рачун зеленога појаса уз реку, како бисмо повећали 
површину парцела за пословање. 
Ово је првобитно сугерисано обрађивачу, али је погрешно разумео па је урадио супротно, 
повећавши зелени појас у односу на могући пословни простор. 
  
27. Смањење површине за ППОВ (постројење за пречишћаванје отпадних вода).     
Садашњи обухват свести на површину према Пројекту парцелације. 
 
28. Фекална канализација од улице 8. Нова 
Првобитно планирана траса фекалне канализације у осовини, такође планиране 
саобраћајнице није могла бити изведена на терену због немогућности решавања 
имовинских односа. Нова траса је пројектована, уз значајно измештање, због хитности у 
(за сада) плански необрађен простор, изван саобраћајница и овај самостални 
инфраструктурни коридор треба уградити у измену Плана. 
 
29. Блокови у Дуском пољу 
Саобраћајнице, између Крста (на тумулу) и реке, управне на улицу Николе Тесле, 
потребно је прерасподелити према могућој парцелацији по бочној дубини, како би биле 
избегнуте присилно нерационалне површине парцела. 
 
30. Проширење улице Милеве Косовац 
За ову саобраћајницу, по инерцији,  задржана је ширина,  из бившег ГУП-а, a онда и ДУП-
а „Бели гај“, као продужетак Радановачког пута, што се у току коришћења показало као 
неподесно, нарочито издизањем ивичњака, те је потребно повећати планирану ширину, 
како би, ако буде потребно, било омогућено проширење на основу планског документа. 
 
 
31. Укидање саобраћајнице планиране преко кат. пар. број 355 КО Варош Косјерић, у 
власништву Владана Виторовића 
 

  Служби за урбанизам обратио се захтевом Владан Виторовић, из Брајковића, власник  
 
 предузећа „МD WAGEN“ d.o.o. који на кат. пар. број 355 КО Варош Косјерић поседује 

објекат за технички преглед возила, и који је, због измена Закона о саобраћају, неопходно 
доградити.  



   Увидом на лицу места и на основу података добијених геодетским снимањем, дошло се 
до закључка, да постоје услови за проширење саобраћајнице на постојећој траси обзиром 
да је путно земљиште годинама било заузето од стране власника суседне парцеле а.д. 
„Путеви Пожега“. У том смислу вођени су разговори између Инвеститора, представника 
„Путева“ и руководства општине и изнашло се заједничко решење, где  престаје потреба 
за планираном  саобраћајницом. 

С обзиром на то да постоје услови на терену да постојећа саобраћајница, која је по 
рангу, општински пут првог реда, на садашњој траси добије задовољавајуће проширење, а 
решење  које је дато у плану, је готово немогуће спровести, јер би претходно требало 
откупити земљиште које је у приватној својини, долази се до закључка да саобраћајницу,  
планирану преко парцеле у приватном власништву, треба укинути. 

Комисија за планове је на седници одржаној 26.04.2018. године разматрала захтев 
инвеститора и донела закључак којим се прихвата иницијатива за измену Плана генералне 
регулације, која се односи на укидање саобраћајнице планиране преко кат. пар. број 355 КО 
Варош Косјерић. 

Орган надлежан за заштиту животне средине спровешће поступак одлучивања о 
потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину  Измена Плана генералне 
регулације града Косјерића, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

Општина Косјерић, као носилац измене Плана, ће у поступку јавне набавке одабрати 
обрађивача, у складу са законом и обезбедити финансијска средства делом из сопствених а 
делом из других извора финансирања и то кроз конкурс за доделу бесповратних средстава из 
буџета Републике Србије за суфинансирање израде планских докумената јединица локалне 
самоуправе. 
 
 
За спровођење даље процедуре у складу са законом, потребно је да Скупштина општине 
Косјерић донесе одлуку о измени Плана генералне регулације Косјерића. 
 
 

 
 
 
 
Референт за урбанизам      Руководилац Одељења      Начелник Општинске управе 
    Милуника Марић                    Милинко Крстић         Славица Петровић 

 
 

 
 



  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 

9/08) и члана 6. Одлуке о подизању  и одржавању споменика, спомен-обележја и мурала на 

територији општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/12) Скупштина 

општине Косјерић, на седници одржаној  14. јуна     2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Разрешава  се Комисија за споменике, спомен-обележја и израду мурала на територији 

општине Косјерић, у следећем саставу: 

 Испред органа локалне самоуправе 

1.Милан Божовић, из Косјерића, 

2.Драган Тулимировић, из Косјерића, 

3.Милка Јоксимовић, из Скакаваца. 

 

 Испред невладиних организација које се баве очувањем традиција ослободилачких 

ратова 

1.Биљана Ђуровић, из Косјерића, 

2.Раденко Вишњић, из Косјерића, 

3.Војислав Грбић, из Косјерића. 

 

 Испред културе и урбанизма 

1.Винка Марић, из Косјерића, 

2.Милуника Марић, из Косјерића, 

3.Радослав Џудовић, из Косјерића. 

II 

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

Косјерић''. 

 

Број 352 - 4  /2018 
У Косјерићу, 14. јуна  2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                                                                             Иван Ликић,с.р. 
Тачност преписа, оверава 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 
Снежана Ранковић- Максимовић 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану  36. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) и члана 6. Одлуке о подизању  и одржавању 

споменика, спомен-обележја и мурала на територији општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић, број 3/12). 

Решење о формирању Комисије за споменике, спомен- обележја и израду мурала усвојила је 

Скупштина општине 10. новембра 2014. године. 

Усвајањем новог Решења о формирању Комисије за споменике, спомен- обележја и израду 

мурала престаје да важи предложено Решење. 

Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву и предлаже се Скупштини општине 

да исто усвоји. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 

9/08) и члана 6. Одлуке о подизању  и одржавању споменика, спомен-обележја и мурала на 

територији општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/12) Скупштина 

општине Косјерић, на седници одржаној 14. јуна   2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Именује  се Комисија за споменике, спомен-обележја и израду мурала на територији 

општине Косјерић, у следећем саставу: 

 Испред органа локалне самоуправе 

1.Драгиша Ћебић, из Маковишта, 

2.Славољуб Вујадиновић, из Косјерића, 

3. Иван Ликић, из Шеврљуга. 

 

 Испред невладиних организација које се баве очувањем традиција ослободилачких 

ратова 

1.Биљана Ђуровић, из Косјерића, 

2.Драган Вујић, из Брајковића, 

3.Војислав Грбић, из Косјерића. 

 

 Испред културе и урбанизма 

1.Винка Марић, из Косјерића, 

2.Милуника Марић, из Косјерића, 

3.Ивана Јанковић, из Косјерића. 

II 

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

Косјерић''. 

Број 352 - 4  /2018 
У Косјерићу,  14. јуна     2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                                                                             Иван Ликић, с.р. 
Тачност преписа, оверава 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 
Снежана Ранковић-Максимовић 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану  36. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић, број 9/08) и члана 6. Одлуке о подизању  и одржавању 

споменика, спомен-обележја и мурала на територији општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић, број 3/12). 

Чланом 6.  Одлуке о подизању  и одржавању споменика, спомен-обележја и мурала на 

територији општине Косјерић прописано је: 

''Инцијатива се упућује Комисији за споменике, спомен-обележја и израду мурала на 

територији општине Косјерић. 

Комисија има 9 чланова, од којих 1/3 чине представници органа локалне самоуправе, 1/3 

представници невладиних организација које се баве очувањем традиција ослободилачких 

ратова и 1/3 стручна лица из области културе и утбанизма. 

Стручне и административне послове за Комисију обавља Одељење за урбанизам....Општинске 

управе Косјерић.'' 

Из напред наведених разлога решено је као у диспозитиву и предлаже се Скупштини општине 

да исто усвоји. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 



 
 
На основу члана 35. став 7. и члана 46. 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 20. Став 1 тачка 2 и члана 32. Став 1 тачка 5  Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 
101/2016-др.закон) и члана 36. Став 1 тачка 5 Статута општине Косјерић (“Службени 
лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној  14. јуна 2018. године,   донела је   
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком приступа се измени Плана детаљне регулације „Видик“ – 

Дивчибаре,  („Сл. Лист општине Косјерић број 9/11 и 5/14) у даљем тексту: План.  
Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину Измена плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре на 
животну средину и графички приказ обухвата Плана детаљне регулације.  

. 
Члан 2. 

 
Измена Плана се односи на намену површина као и на правила уређења и грађења у 
појединим зонама и целинама. 
У оквиру измене Плана извршиће се и његово усклађивање са важећим Законом о 
планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања и дигиталним катастарским 
планом. 

Члан 3.  
 

За потребе измене и допуне Плана, користиће се катастарско-топографски план који 
је обавеза обрађивача Плана.  
 

Члан 4.  
 

Основни циљ измене је стварање услова за ефикасније спровођење Плана у складу 
са стварним потребама на терену, као и његово усклађивање са важећом законском 
регулативом. 
 

Члан 5. 
 

Носилац измене Плана је општина Косјерић, која ће обезбедити финансијска 
средства и одабрати Обрађивача Плана, у складу са законом. 
Рок за израду Нацрта измене Плана детаљне регулације износи 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

 



Члан 6. 
 

Нацрт Измене Плана биће изложен на рани јавни увид и јавни увид, након обављене 
стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни 
увид биће објављени у дневном листу и на сајту општине Косјерић. Оглашавање 
раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
 

План детаљне регулације израдиће се у четири  (4) истоветна примерка у штампаном 
(аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.  

 
 

Члан 8. 
 

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

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Број: 350 – 3/2018  oд 14. јуна 2018. године 
 

                                                         
 

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

                                                            Иван Ликић,с.р. 
Тачност преписа, оверава 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 
Снежана Ранковић-Максимовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. 
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 Одлуку о изради планског документа доноси надлежни орган за његово 
доношење (Скупштина општине), по предходно прибављеном мишљењу Комисије за 
планове. 

Скупштина општине Косјерић донела је План детаљне регулације „Видик“ 
Дивчибаре 29. децембра 2011. године («Службени лист општине Косјерић» број 9/11) 
и од тада је у примени.  

У току спровођења Плана наишло се на потешкоће, због правила уређења и 
правила грађења датих у плану, те је то један од разлога за покретање иницијативе 
од стране Службе за урбанизам, за измену Плана. Поред тога, део плана опредељен 
за туристичко комерцијалне садржаје, у коме је минимална површина парцеле 40 
ари, показао се у пракси као неспроводљив. Имајући у виду да се парцела у јавној 
својини општине Косјерић у површини од  2.01.17 ха налази у оквиру поменуте 
намене, наметнула се потреба за изменом параметара датих у важећем плану, ради 
стварања предуслова за формирање грађевинских парцела у површини 
прихватљивој стварним потребама потенцијалних инвеститора.  

Телефонска седница Комисије за планове одржана је 7. јуна 2018. године и 
чланови комисије су прихватили иницијативу за измену Плана детаљне регулације 
«Видик».  

 
 

За спровођење даље процедуре у складу са законом, потребно је да Скупштина 
општине Косјерић донесе одлуку о измени Плана детаљне регулације Видик. 

 
 
 
 

 
Референт за урбанизам      Руководилац одељења      Начелник Општинске управе 
    Милуника Марић                    Милинко Крстић         Славица Петровић 

 
 



 

На основу члана 61. став 1. 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл. 

РС“, бр: 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17) и члана 36. Статута општине Косјерић 

(„Сл.лист општине Косјерић“, бр: 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници 

одржаној 14. јуна 2018. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без 

плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини 

 

 

Члан 1. 

 

 

Одређује се председник општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о 

давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( у даљем 

тексту: Министарство), а у складу са годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић за 2018. годиону. 

 

Члан 2. 

 

 

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је, 

у складу са посебним законом, одређено и као грађевинско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу до привођења планираној намени. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Косјерић''. 

 

 

Бр: 320- 36/18 

Дана 14. јуна 2018. година 

Скупштина општина Косјерић 

 

 

 

Председник Скупштине 

                                                                                                      Иван Ликић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Одредбама члана 61. став 1. 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл. 

РС“, бр: 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17), прецизирано је: 

 

„Пољопривредно земљиште у државној својини може се дати на коришћење без 

плаћања накнаде образовним установама-школама, стручним пољопривредним службама 

и социјалним установама у површини која је примерена делатности којом се баве, највише 

до 100 хектара, а високообразовним установама-факултетина и научним институтима чији 

је оснивач држава и установама за извршење кривичних санкција највише до 1000 

хектара. 

Пољопривредно земљиште у државној својини из става 1. и 2. овог члана даје се на 

коришћење без плаћања накнаде јавним позивом који расписује надлежни орган јединице 

локалне самоуправе. 

Одлуку из става 1. и 2. овог члана доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе уз сагласност Министарства.“ 

 

Да би се спровео поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини 

на коришћење без накнаде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић за 2018. годину, потребно је да 

Скупштина општине донесе одлуку о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања на коришћење  без накнаде пољопривредног земљишта у државној своји. 

 

 

У горњем смислу би био предлог да се донесе одлука као у тексту. 

 

 

 

 

Одељење за привреду, локално економски развој, финансије и буџет 

 



На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 

05 број 110-1666/2018 од 1. марта 2018. године) члана 38. став 5. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 99/2011), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон) и 

члана 36. став 1 тачка 6. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 

09/2008), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 14. јуна 2018. године, донела је 

 

 ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и 

начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а који су од јавног 

интереса за општину Косјерић.  

Средства за финансирање програма из става 1. ове одлуке одређују се у буџету општине 

Косјерић. 

Члан 2. 

Право на финансирање програма рада из средстава предвиђених Одлуком о буџету 

општине Косјерић имају удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима и 

имају седиште на територији општине Косјерић, (у даљем тексту: удружења), под условом да 

реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Косјерић и да њихова 

делатност није политичке природе. 

Члан 3 

Под активностима од јавног интереса у смислу ове Одлуке, поразумевају се нарочито 

активности које реализују удружења у области социјалне заштите, омладинске политике, културе 

и осталих области а које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис 

сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занастство, стари и ретки 

занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људсих 

и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица, 

развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, 

неговања историјских тековина, волонтерства, заштите бораца ратних војних и цивилних 

инвалида, заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности, активности пензионерских 

организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног 

информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и 

афирмацији грађанског активизма. 

Члан 4 

Удружења могу поднети највише два програма и то из различитих области. 

Програм мора бити завршен до истека буџетске године. 



Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се 

програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се 

вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма. 

Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити означен и 

називом пројекат. 

Члан 5 

Удружења остварују право на доделу средстава за финансирање програма из буџета 

путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс).  

Годишњи план расписивања конкурса објављује се најкасније до 31. јануара на 

званичном сајту општине Косјерић и доставља Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом  

Члан 6 

Конкурс за расподелу средстава расписује Председник општине  једанпут годишње. 

Конкурс се обајвљује у „Службеном листу општине Косјерић“, на огласној табли 

општинске управе Косјерић, на локалним медијима, порталу е-Управа  и на званичном сајту 

општине Косјерић. 

Члан 7 

 Конкурс обавезно садржи следеће податке: 

- Једну или неколико сродних области од јавног интереса, 

- Ко може бити учесник конкурса, 

- Рок за подношење пријава, 

- Обим средстава која се додељују, 

- Преглед конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњен образац 

предлога програма,  

- Трајање програма, 

- Ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених 

програма, са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, односно 

упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа 

мерила и допунски критеријуми за вредновање. 

Члан 8 

Пријаве на конкурс подносе се Комисији за расподелу средстава удружењима (у даљем 

тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Косјерић. Општина својим актом ближе 

уређује састав, број чланова, као и друга питања значајна за рад комисије. Чланови комисије 

дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем 

комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса). У случају 

сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести 

остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. 

Члан 9 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на јединственом обрасцу који је саставни део 

конкурсне документације.  

       Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

конкурса.  



Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране 

овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу 

или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достаављене путем факса или 

електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни 

материјали неће се оцењивати/бодовати. 

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена 

средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, 

или нису поднеле детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу 

добијених средстава. 

Члан 10 

Конкурсна документација садржи: 

- Текст конкурса 

- Јединствен образац за пријаву на конкурс 

- Јединствен образац за извештавање о реализацији програма. 

 

Члан 11 

Јединствен образац за пријаву на конкурс садржи: 

- Назив програма 

- Податке о удружењу – учеснику конкурса 

- Податке о програму предмету пријаве 

 

Уз пријаву се обавезно подноси: 

- Фотокопија решења о упису организације у регистар 

- Фотокопија извода из Статута удружења (прва и задња страница, одредбе које регулишу 

циљеве и делатности удружења) 

- Фотокопија захтева за регистрацију финансијских извештаја за годину која претходи 

години расписивања конкурса. 

- Изјава подносиоца програма да средства за реализацију одобреног програма нису 

обезбеђена у пуном износу од неког другог донатора. 

- Изјава о непостојању сукоба интереса.  

 

Члан 12 

 

Критеријуми за бодовање програма су следећи: 

 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, 

број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 

стања у области у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине или једи- нице локалне самоуправе, фондова Европске уније, 

поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за 

финансирање програма;  

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета општине Косјерић и да ли су испуњене уговорне обавезе. 

 

 



Члан 13 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не 

може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Листа из става 1. овог 

члана објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три 

радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана. На листу из става 1. овог члана 

учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од 

дана његовог пријема. Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од 

дана истека рока за подношење приговора.  

Члан 14 

 

Oдлука о избору програма удружења који се финансирају из буџета општине Косјерић 

објављује се на званичној интернет страници општине, у „Службеном листу општине Косјерић“ и 

на порталу е-Управа.  

Члан 15 

 

Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма јесу наменска 

средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са 

уговором који се закључује између општине и удружења.  

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе 

уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти 

обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, 

односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма. 

 

Члан 16 

 

Корисници којима су додељена средства обавезни су да у року до 30 дана по истеку рока 

за реализацију програма, доставе извештај Одељењу за привреду, ЛЕР, финансије и буџет о 

реализацији програма, са финансијским извештајем. 

Уколико корисник не достави извештај из става 1. овог члана губи право да конкурише за 

расподелу средстава са новим програмом. 

Надлежни орган израђује Извештај о реализованој финансијској подршци програмима 

удружења из буџетских средстава у претходној календарској години. Извештај се објављује на 

званичној интернет страници општине, на огласној табли и на порталу е-Управа. 

 

Члан 17 

 

Контролу коришћења додељених средстава врши Комисија у саставу од председника и 

два члана које именује Председник општине. 

Комисија доставља Извештај о контроли коришћења додељених  средстава Председнику 

општине. 



Уколико Комисија утврди да су додељена средства ненаменски утрошена, или да постоје 

друге неправилности, дужна је да Извештај о томе достави Председнику, ради доношења 

Решења о раскиду уговора. 

Раскидом уговора, корисник је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава, 

са законском затезном каматом од дана трансфера средстава, а наредне 2 године не може 

учествовати по конкурсу за расподелу средстава у смислу ове Одлуке. 

 

Члан 18 

 

                Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука број 4000-4/2015 од 

31.03.2015.године. 

 

Члан 19 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Косјерић“. 

 

Број:400-36/2018 

У Косјерићу, 14. јун 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Ликић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА НОВЕ ОДЛУКЕ 

 

 

31. марта 2015. године на Скупштини је донета Одлука о финансирању програма рада 

удружења број  400-4/2015.  Међутим Влада је 01. марта 2018 године донела  нову Уредбу о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса којa реализују удружења  („Службени гласник РС, број 16//2018). Уредба је 

ступила на снагу 13. марта 2018. годин 

Нова уредба обавезује локалне самоуправе на боље планирање, избегавања сукоба 

интереса, већу транспарентност у поступку доделе средстава, као и већу транспарентност 

приликом трошења наменских средстава. 

Додатно је уређена и контрола утрошка средстава, а боље је регулисана и проширена 

обавеза извештавања, како организација цивилног душтва, тако и локалних самоуправа. Водиће 

се рачуна да ли је удружење ненаменски трошило буџетска средства, а прецизира се и 

поступање у случају неправилности и ненаменског утрошка средстава. 

Из тог разлога потребно је да се донесе нова Одлука о финансирању програма рада 

удружења  општине Косјерић број 400-36/2018. 

 

 Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет 

 Мирјана Веселиновић 
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На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине («Службени 
гласник РС», број 135/04 и 36/09),  члана 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», 
број 23/09), Сагласности Министарства заштите животне средине број: 401-00-
00399/2018-02 од 3.04.2018. године и члана 36. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној 14. јуна 2018. године, донела је  

 
 
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
  
  Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се 
планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 
2018. године планирају у области заштите и унапређења животне средине. 
 

За реализацију овог Програма планирају се реални приходи из буџета 
Општине  Косјерић за 2018. годину у укупном износу од 15.700.000,00 динaра. 

 
Преглед планираних прихода Фонда: 
 

 
1. 

 
Реални приходи Фонда  
 

 

  
1.1. 

 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 
 

 
15.000.000,00 

  
1.2. 

 
Накнада за емисију СО2 и NO2 

 

 
700.000,00 

2. Укупно планирани приходи Фонда 15.700.000,00 

 
Средства из става 2. користиће се за: 
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном износу од  13.200.000,00 

динара, 
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном износу од 2.000.000,00 

динара и 
III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном износу од 500.000,00 

динара. 
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I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 
 

  
Р.б

. 

 
Назив  инвестиционог програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Захтеви за плаћање и трансфере према регионалној 
депонији ЈКП „Дубоко“ 

1.000.000,00 

2 Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“ 4.600.000,00 

3 Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП 
„Дубоко“   

 
                  

4.700.000,00  

4 Унапређење система одржавања зелених површина и 
изградња нових   

 
2.700.000,00 

5 Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града 200.000,00 

 УКУПНО 13.200.000,00 

 
1. Захтеви за плаћање и трансфере према регионалној депонији  

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ основано је ради 
трајног решавања проблема одлагања чврстог комуналног отпада на територији која 
обухвата 9 локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа. 

У 2017. години на име захтева за плаћање и трансфера ЈКП „Регионални 
центар за управљање отпадом Дубоко“, општини Косјерић је испоставило рачуна у 
износу од 622.015,74 динара. Средства за измирење ових обавеза обезбеђују се из 
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Косјерић и из буџета општине 
Косјерић. 
  2. Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“  

КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комуналног отпада из Косјерића у 
ЈКП „Дубоко“. Општина финансира трошкове транспорта комуналног отпада по цени 
од 1.665,00 динара, без ПДВ-а или 1.998,00 динара, са ПДВ-ом за тону отпада. У 
2017. години на име тих трошкова утрошено је 4.586.808,60 динара. На бази тога, по 
истој цени транспорта, потребно је за транспорт отпада планирати 4.600.000,00 
динара (са урачунатим ПДВ-ом). Недостајућа средства ће се обезбедити из буџета 
општине. 

3. Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП „Дубоко“ 
 Општина Косјерић је, у 2017. години, плаћала накнаду ЈКП „Дубоко“ за 

одлагање отпада у износу од 1.384,24 динара, без ПДВ-а или 1.522,66 динара, са 
ПДВ-ом, за тону депонованог отпада и на име тих трошкова утрошено је 3.496.066,99 
динара. На бази исте количине отпада, а по новој цени накнаде за одлагање у 
износу од 1.861,24 динара, без ПДВ-а или 2.047,36 динара, са ПДВ-ом, за тону 
депонованог отпада, потребно је за накнаду за одлагање отпада планирати 
4.700.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом). Недостајућа средства ће се 
обезбедити из буџета општине. 

4. Унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових   
Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних површина, планира се 

обнављање постојећих и формирање нових дрвореда и травнатих и цветних 
површина. У 2017. години је реализовано радова у вредности од 4.500.020,00 
динара. Средства за унапређење система одржавања зелених површина и изградња 
нових обезбеђују се из буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Косјерић и из буџета општине Косјерић. 

 
5. Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града  

У току пролећне и јесење акције чишћења и уређења града, врши се 
одвожење отпада из домаћинстава, који не спада у кућно смеће, са подручја са кога 
се иначе организовано одвози кућно смеће и од буџетских корисника. 
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II  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

 

 
Р.б. 

  
Назив научно-истраживачког програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Мониторинг ваздуха 2.000.000,00 

 УКУПНО 2.000.000,00   

 
1. Мониторинг ваздуха 
Општина има законску обавезу да прати квалитет ваздуха на својој 

територији. Ради увида у квалитет ваздуха и ради идентификације загађујућих 
материја врше се мерења имисије таложних материја са тешким металима и 
суспендованих честица и тешких метала у њима, посебно у близини емитера. 

 
III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 
Р.б. 

  
Назив програма или пројекта еколошке едукације 

 
укупна вредност 

1 Суфинансирање еколошких програма, пројеката и акција 
невладиних организација и других удружења грађана 
која се баве заштитом животне средине на локалном 
нивоу 

 
 

500.000,00 

 УКУПНО 500.000,00 

   
 И поред тога што заштита животне средине подразумева велики број 
активности и мера у свим областима друштвеног живота, још увек се занемарује 
потреба за подизањем нивоа знања лица са значајном улогом у процесу планирања 
и доношења одлука у вези активности које имају значајан утицај на животну средину, 
што има за последицу доношење лоших планова и погрешних одлука. 
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације 
заштите животне средине општина Косјерић ће самостално или у сарадњи са другим 
субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 
скуповима, курсевима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне 
средине и обележавању значајних датума и догађаја. 
  На сајту општине, као и  у средствима информисања, заинтересована 
јавност биће обавештавана и о поднетим захтевима и о донетим одлукама у 
поступцима процене утицаја и стратешке процене, у складу са законима из тих 
области. 
 

Члан 3. 
 

 Средства одобрена за реализацију Програма распоредиће се на основу 
решења председника општине Косјерић, а у складу са одлуком Општинског већа 
општине Косјерић.  
 

Члан 4.  
 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, 
изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине  Косјерић. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Одељење за привреду, 
локално-кономски развој, финанасије и буџет и Одељење за урбанизам, изградњу, 
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инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе општине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај Програм објавити у «Службеном листу општине Косјерић». 
  
 
Број: 501-3/2018 
у Косјерићу, 14. јуна 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                              Иван Ликић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Правни основ за доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Косјерић у 2018. години садржан је у члану 68. 
став 1. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», број 135/04 и 
36/09),  члану 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 23/09) и члану 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 9/08). 
 Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић у 2018. години утврђују се планирани приходи и намена 
коришћења средстава за активности које се током 2018. године планирају у области 
заштите и унапређења животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине  
Косјерић за 2018. годину у укупном износу од 15.700.000,00 динара. 

Средства из буџета користиће се за: 
1. Инвестиционе програме или пројекте, 
2. Научно-истраживачке програме и пројекте и 

 3. Програме и пројекте еколошке едукације. 
 Средства одобрена за реализацију Програма распоредиће се на основу 
решења председника општине Косјерић, а у складу са одлуком Општинског већа 
општине Косјерић.  
 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, 
инвестиције, изградњу и инспекцијске послове. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Одељење за урбанизам, 
изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове и 
Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Косјерић, пре 
усвајања Програма за наредну годину. 

Општинско веће општине Косјерић даје сагласност на предлог Програма 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Косјерић у 2017. години.  

По добијеној сагласности Општинског већа, Одељење за урбанизам, 
изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
упутиће предлог Програма Министарству заштите животне средине на сагласност, а 
по добијању сагласности од стране Министарства, предлог Програма упутити 
Скупштини општине на усвјање. 

Имајући у виду све напред наведено предлаже се Општинском већу општине 
Косјерић да Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић у 2018. години усвоји што пре и у целости. 

 
 
      Обрадио: 
Сам.стр.сарадник, 
Јелица Тодоровић 
  
                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ 

                                                      ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

 И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
                                                                                              Милинко Крстић 

 
        
 
  



На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017)  и члана 36. Статута општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине 

Косјерић, на седници одржаној  14. јуна   2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

'' МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ 

 

I 

 

Именују  се за члана Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', 

Косјерић: 

 

- Испред локалне самоуправе: 

 

1.Катарина Караклајић, из Косјерића, 

II 

 

 

Решење ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања  у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

 

 

 

Број 022 – 40/2017 

У Косјерићу,   14. јуна  2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

                                                                            

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ , 

                                                                                   Иван Ликић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 116. и 117. 

Закона о основама образовања и васпитања ( '' Службени гласник РС'', број 

88/2017.) и члану 36.Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 

Косјерић'', број 9/08) којим је прописано да Скупштина општине Косјерић 

разрешава и именује чланове Школског одбора основних школа. 

Због неоправданих изостанака са седница  Школског одбора Славиши 

Ђокић престаје  функција члана Школског одбора Основне школе ''Мито 

Игумановић'', из Косјерића. 

Из напред наведеног разлога  решено је као у диспозитиву Решења и 

предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог решења. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

Обрађивач:Радомирка Дуњић 

 

Секретар Скупштине општине :Снежана Ранковић-Максимовић 

 

Начелник ОУ:Славица Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017)  и члана 36. Статута општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине 

Косјерић, на седници одржаној  14. јуна  2018. 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: 

 

- Испред локалне самоуправе: 

 

1.Славиша Ђокић, из Косјерића,због неоправданог одсуствовања са седница  

Школског одбора. 

II 

 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном 

листу општине Косјерић''. 

 

Број 022 – 39/2017 

У Косјерићу, 14.јуна   2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

 

                                                                           

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ , 

                                                                                   Иван Ликић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 116. и 117.став 2. 

тачка 2. Закона о основама образовања и васпитања ( '' Службени гласник РС'', број 

88/2017.) и члану 36.Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 

Косјерић'', број 9/08) којим је прописано да Скупштина општине Косјерић 

разрешава и именује чланове Школског одбора основних школа. 

Због неоправданог изостанка са седница Школског одбора Славиши Ђокић 

престаје  функција члана Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', из 

Косјерића  потребно је изабрати новог члана Школског одбора. 

Из напред наведеног разлога  решено је као у диспозитиву Решења и 

предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог решења. 

Усвајањем овог Решење оно постаје саставни део Решења о именовању 

Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић од 7. децембра 

2017. године. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

Обрађивач:Радомирка Дуњић 

 

Секретар Скупштине општине :Снежана Ранковић-Максимовић 

 

Начелник ОУ:Славица Петровић 

 

 

 

 

 



  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) и члана 16. Статута ЈКП ''Дубоко'', Ужице, 

Скупштина  општине Косјерић, на седници одржаној 14. јуна 2018.године, 

донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'', УЖИЦЕ 

 

 
 

I 

 

Разрешава се члан Управног одбора ЈКП ''Дубоко'',Ужице, Зоран 

Урошевић, дипл. економиста , из Косјерића. 

 

 

 

II 

 

 

 

Ово решење ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Косјерић'' . 

 

 

 

 

Број 023- 2 /14 

У Косјерићу, 14. јуна  2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                            Иван Ликић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење овог Решења налази се у члану  36. Статута 

општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08)  којим је 

прописано да Скупштина општине Косјерић разрешава и именује чланове 

управних одбора Јавних комуналних предузећа . 

Истеком мандата члана Управног одбора ЈКП ''Дубоко'' , Ужице, Зорана 

Урошевића, престаје му функција члана Управног одбора. 

Из напред наведеног разлога решено је као у диспозитиву Решења и 

предлаже се Скупштини општине да усвоји предлог Решења. 

 

 

 

                                 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 

општине Косјерић'', број 9/08) и члана 16. Статута ЈКП ''Дубоко'', Ужице, 

Скупштина  општине Косјерић, на седници одржаној 12. фебруара 2014.године, 

донела је  

 

 

 

                                                           Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'', УЖИЦЕ 

 
 

I 

 

Разрешава се члан Управног одбора ЈКП ''Дубоко'', Ужице, Жаклина  

Перовић, дипл. инг. заштите животне средине, из Косјерића. 

 

 

 

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Косјерић'' и биће достављено ЈКП ''Дубоко'',Ужице. 

 

 

 

Број 023-  1 /14 

У Косјерићу, 12. фебруара  2014. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 



                                                                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                      Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 На основу члана 36. Статута општине Косјерић  (''Службени гласник општине Косјерић'', бр. 

9/08 ) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној  14. јуна    2018. године,  донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О  РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 

 

I 

Разрешава се Снежана Јоксимовић, вршилац дужности директора Туристичке организације 

општине Косјерић , због избора на функцију директора ове установе. 

 

II 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Косјерић''. 

 

 

Број     022-8 /18     
У Косјерићу,   14. јуна   2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                     Иван Ликић 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Снежана Јоксимовић из Косјерића, решењем Скупштине општине број 022-46/17 од         

28. децембра 2017. године, именована је за вршиоца дужности директора Туристичко-спортске 

организације општине Косјерић до избора директора,  а најдуже на период од 3 месеца.  

Административно - мандатно - имунитетска комисија Скупштине општине Косјерић, у складу са 

чланом 54 Пословника  Скупштине општине и члана 4 Одлуке о сталним радним телима 

Скупштине општине Косјерић, на седници одржаној 14. маја 2018.г., разматрала је Решење о 

разрешењу ВД директора Туристичке организације Косјерић. На истој седници комисија се 

сагласила са нацртом предложеног решења,  те предлаже Општинском већу и Скупштини општине 

Косјерић да усвоји Решење о разрешењу ВД  директора Туристичке организације Косјерић. 

Обзиром да је   спроведен поступак за избор директора установе решено је као у диспозитиву 

овог Решења. 

Број 022-  8  /18 
У Косјеићу,     __________       2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

 

 

                 КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА И ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС, 
број   129/2007, 83/2014-др. закон  ), члана 18. Закона о јавним службама (''Службени 
гласник РС, број 42/91,71/94,79/2005-др.закон,81/2005-испр.др.закона,83/2005 
испр.др.закона и 83/2014-др.закон  ),     и  члана 36. Статута општине Косјерић ( Службени 
лист општине Косјерић број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној   14. 
јуна     2018.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

    О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 
                           ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

             I 

Именује се за  директор Туристичке организације општине Косјерић, Снежана 
Јоксимовић,  дипломирани туризмолог,  из Косјерића. 

 

            II 

Именовање се врши на период од 4 године. 

           III 

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

 

Број     022-8 /18     
У Косјерићу,  14. јуна     2018.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                     Иван Ликић 

               

 

 

 

 

 

 



Образложење 

 

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Туристичке 
организације општине Косјерић садржан је у одредбама члана  32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС, број   129/2007, 83/2014-др. закон  ), члана 
18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС, број 42/91,71/94,79/2005-
др.закон,81/2005-испр.др.закона,83/2005 испр.др.закона и 83/2014-др.закон  ),     и  члана 
36. Статута општине Косјерић ( Службени лист општине Косјерић број 9/08) којим је 
утврђено да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте. 

Члан 18. Закона о јавним службама регулише да директора организаци именује и 
разрешава оснивач организације. 

Снежана Јоксимовић, дипл. туризмолог, из Косјерића, испуњава услове за 
именовање директора из члана 39.  Закона о туризму. 

На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 

Административно - мандатно - имунитетска комисија Скупштине општине Косјерић, у складу са 

чланом 54 Пословника  Скупштине општине и чланом 4 Одлуке о сталним радним телима 

Скупштине општине Косјерић, на седници одржаној 14. маја 2018.г., разматрала је списе предмета 

и достављену конкурсну документацију о именовању директора Туристичке организације 

Косјерић на период од 4 године. На истој седници комисија се сагласила са достављеним 

предлогом Управног одбора Туристичке организације Косјерић,  да се на период од 4 године за 

директора именује Снежана Јоксимовић из Косјерића, те предлаже Општинском већу и 

Скупштини општине Косјерић да усвоји Решење о именовању директора Туристичке организације 

Косјерић на период од  4 године. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Косјерић'' 

 

              КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА И ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 



На основу члана 2, 61. и 64. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС „ број 

104/2016),Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређују јединице 

локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда 

(„Сл.гласник РС“,број 101/2017),Мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре о примени члана 61.став 7. Закона о становању и одржавању зграда од 

7.12.2017.године,члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и 

члана 36.Статута општине Косјерић („Сл.лист општине Косјерић“ број 9/08),Скупштина оптине 

Косјерић на седници одржаној дана 14. јуна 2018.године донела је  

ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА,МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ 

ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 

 

 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни  

издвојити на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији 

општине Косјерић, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају 

постављења професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере. 

 

Члан 2. 

Чланом 61. и  64. Закона о становању и одржавању зграда одређено је да у циљу остваривања јавног 

интереса у области одрживог развоја становања, јединица локалне самоуправе доноси акт о 

минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде који плаћају 

власници посебних делова у случају принудног постављења професионалног управника, као и акт о 

минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде. 

 

Члан 3. 

Минимална висина трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор као посебни део 

зграде, износи: 

-193 динара месечно за зграде без лифта.  

Минимална висина трошкова за текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као 

посебни део зграде износи: 

-116 динара месечно за гаражу; 

-77 динара месечно за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи. 

 

 

Члан 4. 

Минимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде које се плаћа за стан и пословни простор као посебни део зграде, износи: 

-1,7 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости до 10 

година без лифта; 

-2,5 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 10 до 

20 година без лифта; 



-3,3 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 20 до 

30 година без лифта; 

-4,2 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости преко 30 

година без лифта. 

 

Члан 5. 

Минимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи као посебни 

део зграде, износи: 

-1 динар месечно по квадратном метру гараже, за зграде старости до 10 година; 

-0,7 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости до 10 

година; 

-2 динара месечно по квадратном метру гараже за зграде старости од 20 до 30 година; 

-1,3 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости од 20 

до 30 година; 

-2,5 динара месечно по квадратном метру гараже за зграде старости преко 30 година; 

-1,7 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости преко 

30 година; 

 

Члан 6. 

Висина накнаде за управљање за стан и пословни простор као посебни део зграде, коју плаћају 

власници посебних делова зграде, у случају принудно постављеног професионалног управника, 

износи: 

-129 динара месечно за зграде до 8 посебних делова; 

-155 динара месечно за зграде од 8 до 30 посебних делова; 

-180 динара месечно за зграде преко 30 посебних делова; 

Висина накнаде за управљање за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебни део зграде, 

коју плаћају власници посебних делова зграде, у случају принудно постављеног професионалног 

управника износи: 

-26 динара месечно за гаражу и гаражни бокс; 

-52 динара месечно за гаражно место у заједничкој гаражи. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“ 

 

 

Председник Скупштине 

Ликић Иван 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
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ДАНА:14. јуна 2018. године 
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