
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                  На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 
129/07... 47/2018), члана 47 и 63 Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС, број  54/09. 
..95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021) и 
члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Косјерић 
(«Општински лист општине Косјерић», број 3/19) 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
10. 02. 2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

             
    У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2022. го-
дину («Службени лист општине Косјерић», број 17/21 
од 22. децембра 2021. године), врше се измене и до-
пуне и то: 

 
                ПРИХОДИ   

- На позицији прихода 311712 Пренета 
неутрошена средства за посебне наме-
не на извору 13 износ од 17.142.250,00 
динара замењује се износом 
17.691.047,88 динара а на извору 17 до-
дају се средства у износу 17.900.000,00 
динара; 

- На позицији прихода 321311 Нераспо-
ређени вишак прихода и примања из 
ранијих година на извору 01 износ од 
11.000.000,00 динара замењује се изно-
сом 33.432.244.70 динара, а на извору 
10 додају се средства у износу 
17.100.000,00 динара; 

- На позицији прихода 741151 Приходи 
буџета општине од камата... износ од 
5.000,00 динара замењује се износом 
20.000,00 динара 

- На позицији прихода 745151 Остали 
приходи у корист нивоа општина на из-
вору 01 додају се средства у износу 
2.000.000,00 динара, 

 
Укупни приходи у износу 386.666.342,00 

динара замењују се износом од 
446.662.384,58 динара (приходи буџета у из-
носу 365.557.092,00 динара динара замењу-
ју се са 390.004.336,70 динара; средства из  
сопствених извора у износу од 1.690.000,00 
динара остају непромењена а средства из 
осталих извора у износу 19.419.250,00 дина-
ра замењују се са 54.968.047,88 динара) 

 
         РАСХОДИ 

 
- Иза позиције 17. отвара се нова позици-

ја 17/1 Награде запосленима и остали 
посебни расходи код Председника оп-
штине, у износу од 116.244,70 динара, 

- На позицији 21. Субвенције јавним не-
финансијским предузећима и организа-
цијама код Председника општине, износ 
од 500.000,00 динара замењују се изно-
сом од 2.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 30. отвара се нова позици-
ја 30/1 Награде запосленима и остали 
посебни расходи код Општинског јавног 
правобраиоца, у износу од 210.000,00 
динара, 

- На позицији 55. машине и опрема код 
Општинске управе,  износ од 500.000,00 
динара замењују се износом од 
810.000,00 динара, 

- На позицији 58. зграде и грађевински 
објекти код Општинске управе – проје-
кат 0602-5001 Успостављање јединстве-
ног управног места, на извору 01 износ 
од 1.300.000,00 динара замењују се из-
носом од 400.000,00 динара и на извору 
13 износ од 3.700.000,00 динара заме-
њује се износом од 1.152.880,00 динара; 

- На позицији 59. Машине и опрема код 
Општинске управе – пројекат 0602-5001 
Успостављање јединственог управног 
места, на извору 13 износ од 
2.800.000,00 динара замењују се изно-
сом од 5.347.120,00 динара 

- На позицији 72. текуће поправке и одр-
жавање код Друмског саобраћаја – Ор-
ганизација саобраћаја и саобраћајне ин-
фраструктуре, износ од 18.000.000,00 
динара замењују се износом од 
23.000.000,00 динара, 

- На позицији 73. материјал код Друмског 
саобраћаја – Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, износ од 
2.000.000,00 динара замењују се изно-
сом од 2.300.000,00 динара, 

- На позицији 75. стални трошкови  код 
Управљања комуналним отпадом, износ 
од 11.800.000,00 динара замењују се из-
носом од 13.750.000,00 динара, 

- На позицији 76. Набавка домаће финан-
сијске имовине  код Управљања кому-
налним отпадом, износ од 50.000,00 ди-
нара замењују се износом од 150.000,00 
динара, 

- На позицији 82. машине и опрема код 
Заштита животне средине – пројекат 
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0401-7001 Еко парк, на извору 01 износ 
од 232.400,00 динара замењују се изно-
сом од 573.400,00 динара 

- Иза позиције 82, отвара се нова позици-
ја 82/1 машине и опрема код Заштита 
животне средине – пројекат 0401-7002 
Пројекат смањења загађења ваздуха на 
извору 17 у износу од 17.900.000,00 ди-
нара и на извору извору 10 у износу од 
17.100.000,00 динара; 

- Иза позиције 82/1, отвара се нова пози-
ција 82/2 зграде и грађевински објекти 
код Заштита животне средине – пројекат 
0401-7003 Пројекат адаптације две учи-
онице и ходника на спрату ПУ Олга Гр-
бић Косјерић на извору 13 у износу од 
548.797,88 динара 

- На позицији 83 субвенције приватним 
предузећима код Енергетске ефикасно-
сти и обновљиви извори енергије износ 
од 500.000,00 динара замењује се изно-
сом од 2.500.000,00 динара; 

- На позицији 84. услуге по уговору код 
Становање, урбанизам и просторно пла-
нирање – Просторно и урбанистичко 
планирање, износ од 3.000.000,00 дина-
ра замењују се износом од 4.000.000,00 
динара, 

- На позицији 85. услуге по уговору код 
Становање, урбанизам и просторно пла-
нирање – Спровођење урбанистичких и 
просторних планова, износ од 
4.130.000,00 динара замењују се изно-
сом од 6.130.000,00 динара, 

- Иза позиције 97 отвара се нова позиција 
97/1 зграде и грађевински објекти код 
Управљања/одржавања јавним осве-
тљењем, у износу од 10.000.000,00 ди-
нара; 

- На позицији 130. стални трошкови код 
Народне библиотеке Сретен Марић Ко-
сјерић на извору 01 износ од 
1.268.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.378.000,00 динара; 

- На позицији 134. текуће поправке и одр-
жавање код Народне библиотеке Сре-
тен Марић Косјерић на извору 01 износ 
од 635.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.045.000,00 динара; 

 
Укупни расходи у износу 386.666.342,00 

динара замењују се износом од 
446.662.384,58 динара (расходи буџета у из-
носу 365.557.092,00 динара динара замењу-
ју се са 390.004.336,70 динара; средства из  
сопствених извора у износу од 1.690.000,00 
динара остају непромењена а средства из 
осталих извора у износу 19.419.250,00 дина-
ра замењују се са 54.968.047,88 динара) 

 
 
 
 

Члан 2. 
 

       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном листу општине Косјерић. 
    

Број: 400-6/2022 
У Косјерићу, 10. фебруар 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 

 Татјана Коковић           
 
 
 
 
 
 
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 14/22),  Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 10. фебруара 
2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И  
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској 
изборној комисији у сталном саставу: 
 1) Сандра Филиповић, председник, 

 - Борис Ђурић, заменик председника, 
 2) Светлана Стефановић, члан, 

 - Владимир Јешић, заменик члана, 
 3) Васо Николић, члан, 
 - Дејан Павловић, заменик члана, 
 4) Данка Васиљевић, члан, 
 - Славица Илић, заменик члана, 
 5) Новица Пантовић, члан, 
 - Мирољуб Косорић, заменик члана, 
 6) Милка Јоксимовић, члан, 
 - Душан Миловић, заменик члана, 
 7) Зоран Милић, члан, 
 - Милена Ђуровић, заменик члана. 
 8) Данило Пантић, секретар, 

 - Марија Тодоровић, заменик секретара. 

 2. У Општинску изборну комисију општине 
Косјерић у сталном саставу именују се: 
 1) за председника Сандра Филиповић, 
маст. правник, 

 - за заменика председника Марија Тодоро-
вић, дипл. правник, 
 2) за члана Светлана Стефановић, 

 - за заменика члана Радојко Гавриловић, 
 3) за члана Миланка Ковачевић, 
 - за заменика члана Вера Петровић, 
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 4) за члана Васо Николић, 
 - за заменика члана Драгиша Ћебић, 
 5) за члана Радиша Миловић, 
 - за заменика члана Славица Пантовић, 
 6) за члана Лазар Мијаиловић, 
 - за заменика члана Жељко Рогић, 
 7) за члана Миладин Ковачевић,  
 - за заменика члана Миливоје Трифуно-
вић, 
 8) за секретара Данило Пантић, дипл. 
правник, 

 - за заменика секретара Снежана Ранко-
вић Максимовић, дипл. правник. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објављује се на веб-презентацији Републич-
ке изборне комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење одлуке садр-
жан је у члану 18. став 2. Закона о локалним избори-
ма (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да 
председника, чланове, заменика председника и за-
менике чланова изборне комисије именује скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима 
прописано је да скупштина образује изборну комиси-
ју у складу са овим законом у року од седам дана од 
његовог ступања на снагу. Закон о локалним избори-
ма је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, од-
носно наредног дана од дана када је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним из-
борима прописано је да орган за спровођење локал-
них избора чине председник и други чланови органа 
за спровођење локалних избора и њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Косјерић на дан 
ступања на снагу Закона има 9.208 бирача уписаних 
у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну 
комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине 
председник, 6 чланова, заменик председника и 6 за-
меника чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за 
председника и заменика председника изборне коми-
сије може да буде именовано само оно лице које има 
високо образовање у области правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном са-
ставу именују се на предлог одборничких група сра-
змерно њиховој заступљености у укупном броју од-
борника који припадају одборничким групама, с тим 
да ниједна одборничка група не може да предложи 

више од половине чланова и заменика чланова из-
борне комисије у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предло-
же лица у Општинску изборну комисију припада сле-
дећим одборничким групама: Одборничкој групи 
Александар Вучић – За будућност Косјерића са 17 
одборника, Одборничкој групи Социјалистичка парти-
ја Србије са 3 одборника, Одборничкој групи Чисти 
људи за чист Косјерић са 3 одборника, Одборничкој 
групи ДСС-ПОКС-НАДА са 2 одборника и Одборнич-
кој групи Нова Србија – Здрава Србија – Домаћини 
да победе – Милан Стаматовић са 2 одборника. 

 С обзиром на то да Одборничка група 
Александар Вучић – За будућност Косјерића има 17 
одборника, односно више од половине од укупног 
броја одборника Скупштине општине Косјерић, она 
има право да предложи председника, заменика пред-
седника, 2 члана и 2 заменика члана Општинске из-
борне комисије. 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у 
раду изборне комисије без права одлучивања су се-
кретар изборне комисије и заменик секретара избор-
не комисије, које именује скупштина на предлог пред-
седника скупштине, при чему за секретара и замени-
ка секретара могу да буду именовани секретар скуп-
штине, заменик секретара скупштине, начелник оп-
штинске, односно градске управе, заменик начелника 
 општинске, односно градске управе или лице из ре-
да запослених у општинској, односно градској управи 
које има високо образовање у области правних нау-
ка. 

 У складу са наведеним, Одборничка група 
Александар Вучић – За будућност Косјерића је у Оп-
штинску изборну комисију предложила: Сандру Фи-
липовић, Марију Тодоровић, Светлану Стефановић, 
Радојка Гавриловића, Миланку Ковачевић и Веру Пе-
тровић, Одборничка група Социјалистичка партија 
Србије је у Општинску изборну комисију предложила: 
Васа Николића и Драгишу Ћебића, Одборничка гру-
па Чисти људи за чист Косјерић је у Општинску из-
борну комисију предложила: Радишу Миловића и 
Славицу Пантовић, Одборничка група ДСС-ПОКС-
НАДА је у Општинску изборну комисију предложила 
Лазара Мијаиловића и Жељка Рогића и Одоборничка 
група Нова Србија – Здрава Србија – Домаћини да 
победе – Милан Стаматовић је у Општинску изборну 
комисију предложила Миладина Ковачевића и Мили-
воја Трифуновића. 

 Председник Скупштине општине је за се-
кретара Општинске изборне комисије предложио Да-
нила Патнића, интерног ревизора, а за заменика се-
кретара Снежану Ранковић Максимовић, службеник 
на имовинско-правним пословима. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да 
се одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији Ре-
публичке изборне комисије. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове од-
луке сваки подносилац изборне листе која је освоји-
ла мандате у постојећем сазиву Скупштине општине 
може поднети жалбу Управном суду у року од седам 
дана од објављивања ове одлуке на веб-презентаци-
ји Републичке изборне комисије 

Број: 013-21/2022 
У Косјерићу, 10. фебруара 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20.став 1. тачка 15 и члана 
32. став1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и 
101/16, 47/2018), члана 2. став 1. тачка 4 Закона о ко-
муналим делатностима („Службени лист општине Ко-
сјерић“, број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела 
је: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ  

СИЈАЛИЦАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о реализацији пројекта за извође-
ње јавне расвете штедљивим лед сијалицама број 
352-22/2019 од 29. августа 2019. године у члану 2. 
брише се став 1. а став 2. остаје непромењен. 

 
Члан 2. 

 
Члан 3. исте Одлуке мења се и гласи:Реализација 
радова на адаптацији јавног осветљења на терито-
рији општине Косјерић према Пројекту за извођење 
радова из члана 1 Одлуке број 352-22/2019 од 29. ав-
густа 2019. године, неопходно је планирати на класи 
5 пошто се ради о капиталном улагању у основна 
средства. Пројекат ће се реализовати без кредитног 
задужења. 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу осам дана од дана об-
јављивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
Број: 352-4/2022      
Косјерић, 10.02.2022. 
                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије („Слу-
жбени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и члана 70. Ста-
тута општине Косјерић („Службени лист општине Ко-
сјерић“, број 3/19), Општинско веће општине Косје-
рић на седници одржаној дана  09. фебруара 2022.  
године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА  

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И  

СТАНОВА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 
Енергетска транзиција је процес преласка са 

система у коме се доминантно користе конвенцио-
нални (необновљиви) извори енергије на систем 
заснован на коришћењу обновљивих извора енер-
гије који подразумева и увођење мера за уштеду 
енергије и њено ефикасно коришћење. 

Кључни елементи енергетске транзиције су: 
примена мера енергетске ефикасности, коришће-
ње обновљивих извора енергије, заштита животне 
средине и смањење негативних утицаја на климат-
ске промене. 

Члан 2. 
 
Правилником о суфинансирању дела тро-

шкова за реализацију мера енергетске транзиције (у 
даљем тексту Правилник) уређују се: циљеви спро-
вођења мера енергетске транзиције; мере које се су-
финансирају и ближи услови за расподелу и кори-
шћење средстава; учесници у реализацији мера 
енергетске транзиције, начин њиховог учешћа и уло-
ге; начин обезбеђивања финансијских средстава и 
проценат суфинансирања; извештавање и др. 

 
Члан 3.  

 
Циљеви спровођења мера енергетске тран-

зиције су унапређење енергетске ефикасности и по-
већање обима коришћења обновљивих извора енер-
гије у домаћинствима и породичним стамбеним 
објектима на територији општине Косјерић.  

Мере енергетске транзиције предвиђене 
овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве производњом, 
услугама и радовима на енергетској санацији стам-
бених објеката, а крајњи корисници бесповратних 
средстава су власници стамбених објекта на терито-
рији општине Косјерић. 
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Мере енергетске транзиције које се могу финансира-
ти средствима буџета општине 

 
Члан 4. 

  
 Општина може суфинансирати власнике 
стамбених објеката кроз следеће мере енергетске 
транзиције:  

1. Унапређење термичког омотача: 

 1.1. Замена спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената термичког 
омотач; 

 1.2. Постављања термичке изолације зи-
дова, таваница изнад отворених пролаза, зи-
дова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном простору; 

 1.3. Постављања термичке изолације ис-
под кровног покривача;     
2. Унапређење термотехничких система 
зграде путем замене система или дела си-
стема ефикаснијим системом: 

 2.1. Замена постојећег грејача простора 
(котао или пећ) ефикаснијим на биомасу или 
гас; 

 2.2. Замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатораи пра-
тећег прибора; 

 2.3. Уградња топлотних пумпи (грејач 
простора или комбиновани грејач); 

 2.4. Уградња електронски регулисаних 
циркулационих пумпи; 

 2.5. Опремање система грејања са уре-
ђајима за регулацију и мерење предате коли-
чине топлоте објекту (калориметри, делите-
љи топлоте, баланс вентили);  

3. Уградња соларних колектора у инстала-
цију за централну припрему потрошне 
топле воде и пратеће инсталације греј-
них система за породичне куће;   

4. Уградња соларних панела и пратеће ин-
сталације за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе, као и из-
рада неопходне техничке документације 
потребне за прикључивање на дистри-
бутивни систем; 

Приликом извођења активности неопходно је 
задовољити прописане минималне критеријуме у по-
гледу енергетских својстава објеката, који су дефи-
нисани Правилником о енергетској ефикасности 
зграда („Службени гласник РС“ број 61/11).  

Општина ће финансирати мере енергетске 
транзиције из Јавног позива Министарства рудар-
ства и енергетике , које ће бити јасно, недвосмисле-
но дефинисане Одлуком о расписивању јавног пози-
ва и самим јавним позивом. 

Јавним позивом се јасно одређују мере енер-
гетске транзиције које се финансирају средствима из 
буџета Општине заједно са министарством и укупна 
планирана средства које Општина заједно са мини-
старством додељује за мере. 

 
Члан 5.   

 
Мере енергетске транзиције које се финанси-

рају средствима из буџета Општине морају да буду 
спроведене тако да задовољавају све техничке пара-
метре и препоруке дефинисане Правилником о енер-
гетској ефикасности зграда. 

 

Мера 1. Унапређење термичког омотача 

 
 1.1. Замена спољашње столарије са одгова-
рајућим термичким својствима.  

Средства се могу користити за замену стола-
рије на једној или свим етажама, при чему замена 
столарије на свакој етажи мора бити комплетна. 
Средства се неће одобравати за набавку и уградњу 
једног прозора или врата.  

Средства ће се одобравати за набавку и 
уградњу столарије са ПВЦ оквиром у белој боји, са 
двоструким или троструким нискоемисионим равним 
стаклом. 

Коефицијент прoлаза топлоте U (W/m2K) 
уграђене столарије не сме да буде већи од вредно-
сти прописане у табели 3.4.1.4. Правилника о енер-
гетској ефикасности зграда која се односи на посто-
јеће зграде. 

Власници појединачних етажа у стамбеном 
објекту подносе појединачне пријаве за замену сто-
ларије. 

1.2. Постављања термичке изолације зидова, 
таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова 
на тлу и осталих делова термичког омотача према 
негрејаном простору; 

Средства се могу користити за постављање 
термичке изолације на спољашњим зидовима, тава-
ницама, равним и косим крововима, као и осталим 
деловима термичког омотача према негрејаном про-
стору. 

Неће се финансирати извођење дизајна фа-
сада јарких боја и неадекватних колорита, као ни ра-
дови на појединачним етажама стамбених објеката. 
Двојни објекти различитих власника као и објекти у 
низу третирају се као засебни објекти . 
 Након уградње термичке изолације на одре-
ђеном делу термичког омотача коефицијент прoлаза 
топлоте U (W/m2K) не сме да буде већи од вредно-
сти прописане у табели 3.4.1.3. Правилника о енер-
гетској ефикасности зграда која се односи на постоје-
ће зграде. 
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              Мера 2. Унапређење термотехничких систе-
ма зграде путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом : 

Средства ће се одобравати за набавку котла или 
етажне пећи на биомасу ( пелет, брикет, сечка) и ко-
тла или етажне пећи на природни земни гас, као и за 
набавку и инсталацију топлотне пумпе ваздух-вода, 
геотермалне топлотне пумпе и хибридне топлотне 
пумпе. Средства се неће одобравати за котлове или 
етажне пећи која није у систему етажног или цен-
тралног грејања.   
 Мера 3 . Уградња соларних колектора у ин-
сталацију за централну припрему потрошне топле 
воде и пратеће инсталације грејних система за поро-
дичне куће 

Средства ће се одобравати за набавку и ин-
сталацију соларних колектора за грејање санитарне 
потрошне топле воде у домаћинству и пратеће ин-
сталације грејног система за породичне стамбене 
објекте.  
 Мера 4. Уградња соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе, као и израда неопходне техничке 
документације потребне за прикључивање на ди-
стрибутивни систем. 

 Средства ће се одобравати за набавку и ин-
сталацију соларних панела за производњу електрич-
не енергије за сопствене потребе домаћинстава, као 
и за израду неопходне техничке документације и из-
вештаја извођача радова на уградњи соларних пане-
ла и пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије, који је у складу са законом, неопходан при-
ликом прикључивања на дистрибутивни систем.  

 
Члан 6. 

 
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови 
са урачунатим ПДВ-ом. 

 
 

Члан 7. 
  

Општина неће финансирати трошкове:  
- који су настали у вези са набавком 

опреме (нпр. царински трошкови, 
административни трошкови и сл);  

- настале у вези одобравања и спровође-
ња кредитног задужења (трошкови одо-
бравања кредита, трошкови камата, тро-
шкови кредитног бироа, трошкови осигу-
рања кредита и сл.);  

- за набављену опрему и извршене услуге 
уградње пре доношења решења о доде-
ли бесповратних средстава за суфинан-
сирање мера енергетске транзиције 
(опрема и радови не могу бити испоруче-
ни, уграђени, нити плаћени делимично 
или у потпуности);  

- набавке опреме коју подносилац зах-
тева за бесповратна средства сам 

производи или за услуге које подно-
силац захтева сам пружа;  

- друге трошкове који нису у складу са 
мерама енергетске транзиције. 

 
Финансијска средства 

 
Члан 8. 

 
Средстава за суфинансирање мера енергетске 

санације из члана 5. овог Правилника опредељују се 
Одлуком о буџету Општине Косјерић за сваку буџет-
ску годину у оквиру Програма 0501 Енергетска ефи-
касност и обновљиви извори енергије, Програмска 
активност 0501-7001-Енергетска ефикасност- замена 
столарије и постављање изолације на индивидуал-
ним домаћинствима, функција 620, економска класи-
фикација 454000, позиција 83 – Пројекат. Износ 
предвиђених средстава у буџету Општине за ове на-
мене у 2022. Години износе 2.500.000,00 динара. 

 

Средства из става 1. овог члана додељују се 
на основу јавног позива у висини до 50% од вредно-
сти укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачном 
захтеву, при чему ће максимални износ одобрених 
средстава по појединачној мери бити дефинисан јав-
ним позивом.  

Износ одобрених бесповратних средстава се 
израчунава применом процента суфинансирања на 
укупну вредност добара/услуга. Ако је тако добијен 
износ већи од максималног износа одобрених сред-
става, кориснику припада максималан износ одобре-
них бесповратних средстава.  

Висина опредељених средстава по поједи-
начним мерама биће дефинисана одлуком о распи-
сивању јавног позива и јавним позивом.  

Могуће је извршити прерасподелу средстава 
са једне мере на другу у случају да опредељена 
средства по мери остану нераспоређена. 

 
Члан 9. 

  
Мере из члана 5. овог Правилника, реализују 

се преко привредних друштава и предузетника, који 
имају седиште на територији Републике Србије, над 
којима није покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације, који имају најмање једно запослено ли-
це на неодређено време на дан 31.12. године која 
претходи расписивању јавног позива и који имају од-
ређене референце у обављању сличних послова.  
Привредни субјекат са листе изабраних привредних 
субјеката у обавези је да закључи са Општином уго-
вор у којем ће бити наведено да је слободна воља 
крајњег корисника да одабере привредног субјеката 
и да Општина не може утицати на избор или гаранто-
вати неком од привредних субјеката да ће бити иза-
бран.  

Привредном субјекту који буде изабран сред-
ства ће бити пренета након комплетно извршеног по-
сла који укључује набавку, испоруку и уградњу опре-
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ме, односно након комплетно извршене услуге, у 
складу са уговором.  

Привредни субјекат са листе изабраних при-
вредних субјеката у обавези је да власнику стамбе-
ног објекта коме су одобрене субвенције испоручи 
материјал и опрему одговарајућег квалитета и извр-
ши услуге у складу са одредбама уговора и у догово-
реним роковима пре исплате, а по цени датој прили-
ком подношења пријаве. 
 
 

II  ПОСТУПАК СУФИНАНСИРАЊА  
 

Члан 10. 
  

 Процедура расподеле средстава обухвата 
расписивање јавног позива за привредне субјекте, 
прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, 
контролу формалне исправности и комплетности 
пријава, испуњености услова и оцењивање привред-
них субјеката ради утврђивање листе и доношење 
акта о избору привредних субјеката, као и, расписи-
вање јавног позива за грађане/стамбене заједнице, 
прикупљање и комплетирање пријава, контролу фор-
малне исправности и комплетности пријава, оцењи-
вање ради утврђивања листе корисника на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о избо-
ру корисника, реализацију и извештавање. 
 Све административне послове у вези спрово-
ђења поступка за доделу субвенција обавља комиси-
ја састављена од стручних лица из различитих обла-
сти са одређеним радним искуством на сличним по-
словима. 
 

Комисија за преглед, оцену и праћење поднетих  
захтева за суфинансирање дела трошкова за  
реализацију мера енергетске транзиције 

 
Члан 11. 

 
Све послове у вези спровођења поступка фи-

нансирања реализације мера енергетске транзиције 
у име Општине спроводи Комисија за преглед, оцену 
и праћење поднетих захтева за суфинансирање дела 
трошкова за реализацију мера енергетске транзиције 
(у даљем тексту Комисија), коју решењем образује 
Председник општине.  

Решењем из става 1. овог члана утврђује се 
састав, задаци комисије, рок за реализацију мера, 
као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

О раду Kомисије сачињавају се записници. 
 

Члан 12.  
 
Задаци Комисије су да:  
- припреми комплетну конкурсну докумен-

тацију за привредне субјекте и власнике 
стамбених објеката (текст јавног позива, 
неопходне обрасце, прилоге и др.) у скла-
ду са овим Правилником;  

- огласи јавне позиве и изложи комплетну 
пратећу документацију на огласној табли 
и званичној интернет страници Општине;  

- изврши административну проверу подне-
тих захтева;  

- сачини прелиминирану листу привредних 
субјеката који су захтеве благовремено 
поднели и чија је документација комплет-
на и исту објави на званичној интернет 
страници Општине;  

- разматра приговоре привредних субјека-
та на прелиминарну листу и у року од 8 
(осам) дана донесе одлуку о приговору;  

- да благовремене и комплетне захтеве 
власника стамбених објеката рангира и 
сачини прелиминарну листу власника 
стамбених објеката и исту објави на зва-
ничној интернет страници Општине;  

- разматра приговоре власника стамбених 
објеката на прелиминарну листу и у року 
од 8 (осам) дана донесе одлуку о приго-
вору;  

- утврди коначне листе за привредне су-
бјекте и за власнике стамбених објеката 
и исте објави на званичној интернет 
страници Општине;  

- Председнику општине поднесе извештај 
са предлогом одлуке о додели средстава 
за суфинансирање;  

- сачини предлог уговора о учешћу у спро-
вођењу мера енергетске транзиције и ре-
шења за доделу бесповратних средстава 
за спровођење мера енергетске транзи-
ције;   

- прати реализацију мера и врши контролу 
њихове реализације;  

- извршава друге послове у циљу реализа-
ције утврђених мера. 

 
Члан 13. 

  
Завршни извештај о спроведеним мерама 

енергетске транзиције, који садржи информације о 
спроведеним активностима и утрошеним финансиј-
ским средствима, као и информације о евентуално 
уоченим недостацима у имплементацији активности 
и њиховим узроцима, подноси се Општинском већу 
општине Косјерић.  

 
Члан 14.  

 
Завршни извештај из члана 13. овог Правил-

ника, објављује се на званичној интернет страници 
Општине.   

Члан 15. 
  

Документација настала у поступку суфинан-
сирања мера енергетске транзиције, чува се у скла-
ду са важећим прописима. 

 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
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Члан 16. 
  

Овај Правилник објавити у „Службеном листу 
општине Косјерић“. 
 

Образложење 
 

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС, број 129/2007 
...47/2018) између осталог је прописано да се 
град/општина преко својих органа, у складу са зако-
ном, стара о заштити животне средине. 

Чланом 69. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије  („Сл. гласник РС“, 
број 40/21) између осталог је прописано да се сред-
ства за финансирање или суфинансирање послова у 
области ефикасног коришћења енергије, који се од-
носе на израду пројеката, програма и реализацију ак-
тивности, обезбеђују из буџета Републике Србије, 
као и буџета јединице локалне самоуправе. 

Чланом 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије   прописано је да 
надлежни орган јединице локалне самоуправе сво-
јим актом може утврдити посебне финансијске и дру-
ге подстицаје, оснивање буџетских фондова као и ко-
ришћење средстава из постојећих сопствених фон-
дова за реализацију пројеката и других активности за 
ефикасно коришћење енергије на својој територији, у 
складу са законом и прописима који регулишу рад 
ових органа. О својим активностима у смислу става 
1. овог члана, надлежни орган јединице локалне са-
моуправе дужан је да обавести Министарство. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 312-34/2022 
Датум: 09. 02. 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 
Жарко Ђокић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 20. тачка  4. и 8 . Закона о локал-
ној самоуправи  („Службени гласник  РС“, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон... 47/18), члана 25. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“ бр. 154/09, 
73/10...72/19 и 149/20), члана 59., 61 и 62 Закона о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник  
РС“, бр. 25/13) и члана 40. став 1. тачка 28.  Статута 
Општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ бр. 
3/19) Скупштина Општине Косјерић на седници одр-
жаној дана 10.02.2022. године доноси  
 

ОДЛУКУ 
о финансијској подршци унапређењу енергетске 
ефикасности стамбених зграда, породичних кућа 
и станова у општини Косјерић за 2022. годину и 
утврђивању процедура за реализацију мера енер-
гетске санације стамбених зграда, породичних ку-
ћа и станова у општини Косјерић за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком дефинише се износ и утврђују мере 
финансијске подршке унапређењу енергетске ефика-
сности стамбених зграда, породичних кућа и станова 
у општини Косјерић за 2022. годину . 
 
 

Члан 2.  
 

Општина Косјерић је, ради пружања финансијске по-
дршке унапређењу енергетске ефикасности стамбе-
них зграда, породичних кућа и станова у општини Ко-
сјерић за 2022. годину, у буџету општине Косјерић за 
2022. годину обезбедила финансијска средства у из-
носу од 2.500.000,00 динара. 
 
Општина Косјерић ће, ради обезбеђења додатних 
финансијских средстава и износу од 2.500.000,00 ди-
нара за пружање финансијске подршке унапређењу 
енергетске ефикасности стамбених зграда, породич-
них кућа и станова у општини Косјерић за 2022. годи-
ну, аплицирати на Јавни позив за доделу средстава 
за финансирање програма енергетске санације стам-
бених зграда, породичних кућа и станова који спро-
воде јединице локалне самоуправе – ЈП 1/22 распи-
сан од стране Министарства рударства и енергетике. 
 

Члан 3. 
 

Финансијска средства из члана 2. Ове Одлуке, укуп-
ног износа 5.000.000,00 динара ће бити распоређена 
за суфинансирање мера енергетске ефикасности 
према следећем редоследу : 
 

5. Унапређење термичког омотача: 
 1.1. Замена спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената термичког 
омотач; 

 1.2. Постављања термичке изолације зи-
дова, таваница изнад отворених пролаза, зи-
дова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном простору; 

 1.3. Постављања термичке изолације ис-
под кровног покривача;    
6. Унапређење термотехничких система 
зграде путем замене система или дела си-
стема ефикаснијим системом: 
 2.1. Замена постојећег грејача простора 
(котао или пећ) ефикаснијим на биомасу или 
гас; 
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 2.2. Замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатора и пра-
тећег прибора; 

 2.3. Уградња топлотних пумпи (грејач 
простора или комбиновани грејач); 

 2.4. Уградња електронски регулисаних 
циркулационих пумпи; 

 2.5. Опремање система грејања са уре-
ђајима за регулацију и мерење предате коли-
чине топлоте објекту (калориметри, делите-
љи топлоте, баланс вентили);  
7. Уградња соларних колектора у инста-
лацију за централну припрему потрошне 
топле воде и пратеће инсталације грејних 
система за породичне куће;   
8. Уградња соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе, као и изра-
да неопходне техничке документације по-
требне за прикључивање на дистрибутив-
ни систем; 

 
Члан 4. 

 
 

Процедура за реализацију мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова у оп-
штини Косјерић за 2022. годину обухвата следеће ко-
раке:  
 
 
1.  Приступање изради Правилника о суфинансира-
њу мера енергетске санације стамбених зграда, по-
родичних кућа и станова у општини Косјерић за 2022. 
годину од стране Општинског већа општине Косје-
рић; 
 
2.  Усвајање Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова у општини Косјерић за 2022. годину 
од стране Општинског већа општине Косјерић; 
 
3. Припрема конкурсне документације за избор при-
вредних субјеката који ће учествовати у реализацији 
мера у складу са Правилником; 
 
4.  Припрема конкурсне документације за избор гра-
ђана/корисника у складу са Правилником; 
 
5.  Формирање Комисије за преглед и оцену подне-
тих докумената како привредних субјеката, тако и 
грађана/корисника;  
 
6.  Припрема и доношење Одлуке о расписивању јав-
ног конкурса за привредне субјекте; 
 
7. Објављивање јавног конкурса и организовање ин-
фо дана за привредне субјекте; 
 
8. Прикупљање пријава привредних субјеката; 
 
9. Преглед и оцена поднетих докумената од стране 
привредних субјекaтa; 
 
10. Припрема и објављивање листе привредних су-
бјеката који испуњавају услове из конкурса; 
 

11. Припрема одлуке о расписивању јавног конкурса 
за кориснике; 
 
12. Објављивање јавног конкурса; 
 
13. Прикупљање пријава грађана/корисника; 
 
14. Преглед и оцена поднетих захтева за суфинанси-
рање од стране корисника; 
 
15. Припрема и објављивање листе корисника којима 
су одобрена средства за суфинансирање; 
 
16. Потписивање уговора; 
 
17. Домаћинства врше набавку добара или услуга од 
селектованог привредног субјекта; 
 
18. Подношење захтева за исплату средстава за су-
финансирање ; 
 
19. Исплата средстава из буџета општине Косјерић; 
 
20. Мониторинг спроведених мера.  
 

Члан 5. 
 
 

Овлашћује се председник Општине Косјерић да по-
себним решењем формира радна тела за спровође-
ње процедура из члана 4. ове Одлуке, а којима ће се 
формализовати састав и надлежности истих, као и 
рокови за извршење. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Република Србија  
Општина Косјерић                                                                  
Председница Скупштине Општине Косјерић 
Скупштина Општине                                                                  
Татјана Коковић 
Број:400-11/2022 
Дана: 10. 02. 2022. године 
Косјерић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чла-
на 40. став 1. тачка 20. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 3/19), Скуп-
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штина општине Косјерић, на седници одржаној 
10.02.2022. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О изменама и допунама Одлуке о отуђењу,  
размени, прибављању и давању у закуп  
грађевинског земљишта у јавној својини 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о отуђењу, размени, прибављању и дава-
њу у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 12/15),  
 
у члану 21. после става 3. додаје се нови став 4. 
који гласи: 
 
„ У случају поновљеног јавног надметања или прику-
пљања понуда, када се на објављени  јавни оглас не 
јави ниједан понуђач, почетни износ тржишне цене 
за отуђење може се (али и не мора) умањити за 20%, 
а у случају следећег надметања за 40%, у односу на 
утврђену тржишну цену грађевинског земљишта. Од-
луку о  умањењу почетног износа тржишне цене за 
отуђење доноси Општинско веће општине Косјерић.“ 
Досадашњи став 4. постаје став 5.  
 

Члан 2. 
 
члан 28. мења се и гласи: 
 
Цена представља приход општине и уплаћује се на 
одговарајући рачун Буџета општине Косјерић. 
Цена земљишта плаћа се једнократно или у ратама. 
Цена земљишта до 3.000.000,00 динара, плаћа се 
једнократно, у року од 15 дана од дана закључења 
уговора. 
Цену земљишта преко 3.000.000,00 динара, купац 
може платити у ратама и то највише до дванаест ме-
сечних рата. Купац који има право на плаћање цене 
земљишта у ратама, у случају једнократне исплате, 
стиче право на умањење продајне цене у износу од 
10%. 
У изузетним ситуацијама, на захтев лица коме се 
грађевинско земљиште отуђује, Општинско веће мо-
же одобрити повољније услове плаћања на рате у 
односу на број рата утврђен у претходном ставу овог 
члана. 
У случају закључења уговора на рате, прва рата у 
висини од минимално 10% од утврђене цене, плаћа 
се у року од 15 дана од дана закључења уговора, а 
преостали износ обрачунате цене у одговарајућем 
броју једнаких месечних рата. 
Купац који плаћање врши у ратама, има право на 
умањење цене за 10% у случају једнократне исплате 
преосталих недоспелих рата, а на износ недоспелих 
рата. 
Када је уговорено плаћање на рате, доспеле рате се 
обавезно усклађују са индексом потрошачких цена у 
Републици Србији, према објављеним подацима 
надлежне организације за послове вођења статисти-

ке. Базни индекс је индекс који је важио у моменту 
закључења уговора. 
Обавеза плаћања цене утврђује се одлуком о отуђе-
њу грађевинског земљишта. 
Ради обезбеђења плаћања цене земљишта, уколико 
се плаћање врши на рате, средства обезбеђења мо-
гу бити неопозива банкарска гаранција, наплатива на 
први позив, без приговора, која гласи на укупан износ 
недоспелих рата и која је издата на рок који мора би-
ти дужи од три месеца од дана доспећа последње 
рате или извршна вансудска хипотека успостављена 
у корист општине Косјерић, на непокретности која 
вреди најмање за 30% више од укупног износа цене 
земљишта. 
Контролу плаћања рата, усклађивање рата, обрачун 
затезне камате, врши Служба за финансије и буџет 
Општинске управе Косјерић. 
За период кашњења у плаћању обрачунава се зате-
зна камата у складу са законом који уређује висину 
стопе и начин обрачуна затезне камате. 
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је оба-
везно да цену плати у складу са закљученим угово-
ром о отуђењу грађевинског земљишта. 
Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јав-
ног оглашавања, представља део укупне цене зе-
мљишта. 
Уплаћени депозит од стране учесника у поступку оту-
ђења грађевинског земљишта, а којима исто није 
отуђено, враћа се најкасније у року од 10 дана од да-
на одржане седнице комисије. 
 

Члан 3. 
 
У члану 29, став 3. мења се и гласи: 
 
„Против Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, 
не може се изјавити жалба, већ се може покренути 
управни спор“. 
 

Члан 4. 
 
После члана 49. додаје се нови члан 49. а, који 
гласи: 
 
На грађевинском земљишту на коме је општина Ко-
сјерић уписана као власник, по захтеву инвеститора, 
може се успоставити право службености у свим ситу-
ацијама предвиђеним Законом о планирању и из-
градњи.  
Уговор о успостављању права службености из става 
1. овог члана, може се закључити и у другим случаје-
вима када је то, с обзиром на околности, неопходно. 
Када је инвеститор орган или организација јединице 
локалне самоуправе, установа, јавно предузеће или 
друга организација чији је оснивач општина Косјерић, 
право службености се успоставља без накнаде. 
Када је инвеститор друго правно или физичко лице, 
право службености се успоставља уз накнаду. 
Уз захтев за успостављање права службености до-
ставља се: извод из јавне евиденције о непокретно-
сти и правима на њима, информација о локацији или 
локацијски услови, идејно решење, ситуациони план, 
скица урађена од стране овлашћене геодетске аген-
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ције којом се прецизно одређује траса службености, 
дужина и ширина, као и укупна површина заузећа, 
изјашњење о року трајања службености, а по потре-
би и друга документација. 
Уговор о успостављању права службености садржи 
нарочито: податке о катастарској парцели, намени и 
површини заузећа парцеле, року трајања права слу-
жбености, о висини накнаде, року и начину плаћања 
накнаде, права и обавеза у случају неизвршења оба-
веза, начину решавања спорова, као и поступку и 
условима за измену или раскид уговора. 
Одлуку о успостављању права службености, доноси 
Општинско веће општине Косјерић. Уговор о успоста-
вљању права службености, потписује председник оп-
штине, а оверава се код Јавног бележника. 
Накнада за успостављање права службености, утвр-
ђује се према процени Пореске управе. Ако се поре-
ска управа изјасни да нема разрађене критеријуме за 
утврђивање накнаде, накнада се утврђује од стране 
лиценцираног проценитеља или другог надлежног 
органа, или од стране одговарајућег проценитеља 
уписаног у регистар судских вештака, а у случају да 
таквог проценитеља нема, процена може бити извр-
шена од другог правног или физичког лица које рас-
полаже одговарајућим стручним знањима да изврши 
процену накнаде за успостављање службености. 
Трошкови процене падају на терет подносиоца зах-
тева. 

Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
БРОЈ: 463-1/2022 
У Косјерићу, 10.02.2022. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 126. став 1. тачка 6., члана 
124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
РС“, број 24/2011) и члана 40. Статута општине Ко-
сјерић („Службени  лист општине Косјерић“, број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одр-
жаној 10. 02. 2022. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА  
СОЦИЈАЛНИ РАДУ КОСЈЕРИЋУ 

 
I 
 

Разрешава се директор Центра за социјални 
рад, Косјерић, Мирјана Костић, дипл. економиста, из 
Косјерића, истеком мандата по којем је бирана. 

II 
 

Решење ступа на снагу 12. 02. 2022. године. 
 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Ко-
сјерић“ 
 
Број 022-1/2022 
У Косјерићу 10. 02. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 124. Закона о социјалној за-
штити („Службени гласник РС“, број 24/2011) и члана 
36. Статута општине Косјерић („Службени лист оп-
штине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Ко-
сјерић на седници одржаној 10. 02. 2022. године, до-
нела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА  

СОЦИЈАЛНИ РАДУ  У КОСЈЕРИЋУ 
 
I 
 

Именује  се директор Центра за социјални 
рад, Косјерић, Зорица Маринковић, дипл. економи-
ста, из Косјерића, на мандат од четири године. 

 
II 
 

Решење ступа на снагу 13. 02. 2022. године  и  
објавиће се у „Службеном листу општине Косјерић“ 
 
Број 022-2/2022 
У Косјерићу 10. 02. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р. 
                                                  Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 117, Став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 –др. закона, 
10/2019, 27/2018-др. закона, 6/2020 и 129/2021)  и 
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 10.02.2022. го-
дине, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“  

ВАРДА 
 
I 
 

Разрешава се члан Школског одбора Основ-
не школе „Јордан Ђукановић“ Варда, испред пред-
ставника запослених, Биљана Јовановић из Косјери-
ћа. 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 – 3/2022 
У Косјерићу 10.02.2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 

Татјана Коковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 117, Став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 –др. закона, 
10/2019, 27/2018-др. закона, 6/2020 и 129/2021) и 
члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина оп-
штине Косјерић, на седници одржаној 10. 02. 2022. 
године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“  

ВАРДА 
 
I 
 

Именује се члан Школског одбора Основне 
школе „Јордан Ђукановић“ Варда, и то: 
Испред представника запослених: 

1. Милан Кршљак из Пожеге. 
 

II 
 

Мандат новоизабраног члана Школског одбо-
ра Основне школе „Јордан Ђукановић“ Варда, траје 
до истека мандата Школског одбора. 

III 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 022 – 4/2022 
У Косјерићу 10. 02. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 

Татјана Коковић 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић на основу чла-
на 40. Статута општине Косјерић („Службени лист 
општине Косјерић“, број 3/2019), а у вези са чланом 
5. став 2 Одлуке о установљењу  јавних признања и 
награда општине Косјерић, број 17/01/2014 („Општин-
ски службени гласник„ , број 13/2000) на седници 
одржаној 10.02.2022. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу  Комисије  за доделу јавних  
признања и награда општине Косјерић 

 
I 
 

Разрешава  се  Комисија  за доделу јавних 
признања и награда општине Косјерић због истека 
мандата у следећем саставу: 
1. Милица Јововић из Ражане, председник, 
2. Борисав Митровић из Косјерића, члан, 
3. Милица Лазовић из Косјерића, члан, 
4. Радован Крсмановић из Косјерића, члан, 
5. Ранисав Максимовић из Тубића, члан. 
 

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Слубеном листу општине Косјерић“. 

 
Број 17-2/2022 
10. 02. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић на основу чла-
на 40. Статута општине Косјерић („Службени лист 
општине Косјерић“, број 3/2019), а у вези са чланом 
5. став 2 Одлуке о установљењу  јавних признања и 
награда општине Косјерић, број 17/01/2014 („Општин-
ски службени гласник„ број 13/2000) на седници одр-
жаној 10.02.2022. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 
о именовању Комисија  за доделу јавних  
признања и награда општине Косјерић 

 
I 
 

Именује се  Комисија  за доделу јавних призна-
ња и награда општине Косјерић, на мандат од 4 годи-
не, у следећем саставу: 
1. Милица Јововић, Ражана, члан, 
2. Борисав Митровић, Косјерић, члан, 
3. Марија Ерчевић, Косјерић, члан, 
4. Маријана Радојичић, Варда, члан 
5. Вера Петровић, Косјерић, члан. 

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у „Слубеном листу  општине Косјерић“. 
Број 17-3/2022 
У Косјерићу 10. 02. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  с.р. 
Татјана Коковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 06 – 9/2022 
10.02.2022. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 
 
 

КЈП ''ЕЛАН'' КОСЈЕРИЋ,  
ЈКП „ДУБОКО“  УЖИЦЕ, 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“  КОСЈЕРИЋ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине. 
 
 
Скупштина општине Косјерић, на седници 

одржаној 10. 02. 2022. године, разматрало је Инфор-
мације о степену усклађености планираних и реали-
зованих активности из програма пословања јавних 
предузећа, друштва капитала и других облика орга-
низовања на која се примењује Закон о јавним пред-
узећима а чији је оснивач општина Косјерић за пери-
од од 01.01.2021 до 31.12.2021., и донела следећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Даје се сагласност на Информације о степену 

усклађености планираних и реализованих активно-
сти из програма пословања јавних предузећа, дру-
штва капитала и других облика организовања на која 
се примењује Закон о јавним предузећима а чији је 

оснивач општина Косјерић за период од 01.01.2021 
до 31.12.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Татјана Коковић 
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