
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 На основу члана 12. Статута општине Косјерић (Слу-
жбени лист општине Косјерић број 9/08) и Одлуке о установље-
њу јавних признања и награда општине Косјерић (Службени лист 
општине Косјерић број 3/14) Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 14. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске награ-
де општине Косјерић. 
 

Члан 1. 
 
 Награде у виду Повеље додељују се: 
1. Зорану Дробњаку из Београда  
2. Миловану Петровићу из Београда, 
3. Славиши Јовановићу из села Боровац,  општина Косјерић, 
4. Милану Младеновићу из Косјерића. 
             

Члан 2. 
 

 Награда у виду Проглашења за почасног грађанина 
општине Косјерић додељује се: 
1.Радмилу Јевтовићу из Косјерића.  
             

Члан 3. 
 
 Новчани износ уз награду у виду Повеље одредиће Оп-
штинско веће општине Косјерић. 

 
Члан  4. 

 
 Награде ће бити уручене на свечаној седници Скупшти-
не општине Косјерић. 

 
Члан 5. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Слу-
жбеном листу општине Косјерић.  
 
Број 17-1/17  
У Косјерићу,  14. фебруара   2017. године   
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 20. тачка 23. Закона о локалној самоу-

прави (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закони), 

члана 104. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 
36/09,88/10,99/11-др. закони 93/12,/15/ 84) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 14. фебруара 
2017. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања 

боравишне таксе на територији општине Косјерић. 
 

Члан 2. 
 
Наплаћена боравишна такса на територији општине Ко-

сјерић у целости је извор прихода буџета општине Косјерић. 
 

Члан 3. 
 

Обвезник боравишне таксе је физичко лице односно 
грађанин (домаћи и инострани), који користи услугу смештаја из-
ван свог пребивалишта у туристичком или угоститељском објек-
ту на територији општине Косјерић. 

Објектом у смислу става 1. овог члана сматра се хотел, 
мотел, туристички апартман камп одмаралиште, односно при-
ватне куће и станови у којима се пружају услуге смештаја и ис-
хране физичким лицима и други објекти у којима се пружају услу-
ге у складу са Законом о туризму. 

 
Члан 4. 

 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у уго-

ститељском, односно другом објекту наведеном у ставу 2. члана 
3 ове Одлуке. 

Члан 5. 
 

Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се: 
1.За боравак у туристичко-угоститељским објекти-

ма........................................................................ 70,00 динара; 
2.За боравак у објектима која издају физичка лица 

...............................................................................50,00 динара. 
 

Члан 6. 
 

Боравишну таксу из члана 5. ове Одлуке не плаћају: 
• Деца до 7 година старости; 
• Лица упућена на лечење, односно рехабили-

тацију од надлежне лекарске комисије; 
• Ученици и студенти чији боравак организују 

школа и факултети у оквиру редовних програ-
ма; 

• Лица са телесним оштећењем (слепи, глуви, 
дистрофичари и др.); 

БРОЈ 2/17, КОСЈЕРИЋ, 14. фебруар 2017. ГОДИНЕ 
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• Страни држављани који преко хуманитарних 
организација долазе ради пружања хумани-
тарне помоћи и који су по међународним кон-
венцијама  ослобођени плаћања таксе. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица  од 7 до 
15 година старости. 
 

Члан 7. 
 

Наплату боравишне таксе врши правно и физичко лице 
које пружа туристичке и угоститељске услуге (у даљем тексту да-
валац смештаја). 

Давалац услуга наплаћује боравишну таксу истовреме-
но са наплатом услуга најкасније до 5-ог у текућем месецу за 
претходни месец. 

 
Члан 8. 

 
Давалац смештаја да за услуге смештаја посебно иска-

же износ боравишне таксе, односно да унесе основ за ослобађа-
ње од таксе. 

Члан 9. 
 

Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу дужан 
је да на свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе. 

 
Члан 10. 

 
Средства од наплаћене боравишне таксе, давалац сме-

штаја уплаћује у року од 5 дана по истеку сваких 15 дана у месе-
цу на жиро рачун буџета општине Косјерић. 

 
Члан 11. 

 
Приход по основу боравишних такса користиће се на 

основу програма који доноси Скупштина општине Косјерић, на 
предлог Општинске туристичке организације. 

 
Члан 12. 

 
У погледу застарелости, обрачун камате, повраћаја по-

грешно уплаћене таксе и осталог што није прописано овом Одлу-
ком, сходно се примењују одредбе Закона којим се утврђује по-
рез на доходак грађана . 

 
Члан 13. 

 
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о боравишној такси (''Службени лист општине Косјерић'', 
број 31/04). 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од објављи-

вања  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 332-1 /17 
У Косјерићу, 14. фебруар  2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                                     

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 

На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 36. Ста-
тута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 
9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, по прет-
ходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 14. фебруара 2017.  го-
дине, донела је   
 
 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
за изградњу МХЕ „Годечево“ у КО Годечево 1 и КО Годечево 

2 (на територији општине Косјерић) 
 

Назив плана 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу МХЕ „Годечево“ у КО Годечево 1 и КО Годечево 2 на те-
риторији општине Косјерић, у даљем тексту: План детаљне регу-
лације.  

Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за мини хидроелектрану „Годечево“ у општини Косје-
рић и графички приказ са прелиминарном границом обухвата 
Плана детаљне регулације.  

. 
Оквирна граница Плана детаљне регулације 

 
Члан 2. 

 
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације 

обухваћен је део територије општине Косјерић, КО Годечево 1 и 
КО Годечево 2.  У граници обухвата Плана детаљне регулације 
је водозахват, траса цевовода у дужини од 2.851 м и машинска 
зграда, са приступним саобраћајницама оквирног планског обу-
хвата од око 9.42.00 ha. 
 

Прелиминарном границом обухваћене су следеће целе 
и делови катастарских парцела и то: 
 
КО ГОДЕЧЕВО 1 
1665, 2632, 1661, 1660, 2638, 3277, 3279, 3278, 1659, 2639, 2644, 
2684, 2683, 2635, 2673, 2636, 2660, 2637, 4255, 2640, 2668,  2654, 
2686, 3274,  3296, 3269, 3273, 3271, 3272, 3270/2, 3268, 3585, 
3574/3, 3583, 3574/2, 4593, 4594, 4263/2, 4263/1, 4264/2, 4264/1, 
4266/3, 3574/4, 4254, 4257, 4266/1, 4266/6, 4266/2 1694/2, 1692, 
1690/1, 1691, 5641, 1693 и 1596/2. 
 
КО ГОДЕЧЕВО 2 
4588/2, 4591/1, 4588/1, 4589, 4584/1, 4591/1 и 4591/2. 
 

Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као пре-
лиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати при-
ликом припреме и верификације нацрта плана.  
 
 
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ши-

рег подручја и списак потребних подлога за план 



Број 2/17                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  14. фебруар  2017. године 

 3

Члан 3.  
 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Простор-
ни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, 
број 7/11). 
 
За потребе Плана детаљне регулације, користиће се катастар-
ско-топографски план оверен од РГЗ-Службе за катастар непо-
кретности Косјерић.  
 
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите просто-

ра из важеће планске документације 
 

Члан 4.  
 

Предмет обраде у Плану детаљне регулације је изградња МХЕ 
„Годечево“ која је усаглашена  са плановима ширег подручја.  
 

Визија и циљ израде плана 
 

Члан 5.  
 

Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђи-
вање правила уређења и грађења, односно стварање планског 
основа за: 

• издавање одговарајућих дозвола, у складу са  смерни-
цама из планова ширег подручја, локацијским условима 
и условима надлежних институција. 

 
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних на-

мена простора и коришћења земљишта 
 

Члан 6. 
 

Планом детаљне регулације дефинисаће се положај водозахва-
та, траса цевовода, положај машинске зграде као и приступне 
саобраћајнице и траса прикључног средњенапонског вода, у ко-
ме се  утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења 
простора, у циљу обезбеђења несметаног функционисања елек-
троенергетског објекта и заштите окружења.  
Минихидроелектрана „Годечево“ ће бити снаге око 412 kW, са 
бетонским „кригеровим“ водозахватом, висине 3,0 метра, и повр-
шином акумулиране воде око 1980 м2 односно запремином око 
3950 м3. 

 
Начин финансирања израде планског документа, назив но-

сиоца израде и рок за израду 
 

Члан 7. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације сноси привредно 
друштво „Credo Invest“ d.o.o. Београд, Јужни Булевар 101, Бео-
град. 
 
Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић а обра-
ђивач Плана детаљне регулације је „Урбанпројект“ а.д. Чачак, 
Жупана Страцимира 35/3 Чачак. 
 

Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације изно-
си 20 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, не урачунавају-
ћи време потребно за спровођење законске процедуре.  
 

 

Место и начин обављања јавног увида 
 

Члан 8. 
 

Нацрт Плана детаљне регулације 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 и локалном листу. Оглашавање раног 
јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са За-
коном о планирању и изградњи.  
 

Члан 9. 
 

За потребе израде Плана детаљне регулације, потребна је изра-
да Стратешке процене утицаја на животну средину на основу 
претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гла-
сник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

 
Члан 10. 

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

Члан 11. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-14/2016  oд 14. фебруара 2017. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу Члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС 
број 129/07) и Члана 36. Статута општине Косјерић (Службени 
лист општине Косјерић број 9/08) Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној 14. фебруара 2017. године донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о изради Стратегије одрживог развоја општине Косјерић 
 

1. У складу са наведеним законским актима, општина Ко-
сјерић започиње израду стратегије развоја за временски период 
од 2017. до 2026. године. 
 
2. Именује се Мирјана Веселиновић, Руководилац одеље-
ња за привреду и финансије, за руководиоца стручног тима у пр-
оцесу израде Стратегије.   
 
3. Именовани руководилац стручног тима задужена је за 
координацију радних група које се формирају за спровођење ак-
тивности у вези са прикупљањем података за одређене области, 
анализу стања и дефинисање приоритета, стратешких циљева  
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и програма. Стручни тим за израду Стратегије чине чланови сле-
дећих радних група:  
 

 Радна група за економски и рурални развој  
 

 Радна група за заштиту животне средине и инфраструк-
туру  
 

 Радна група за друштвени развој  
 
       Општинско веће општине Косјерић ће посебном одлуком 
именовати чланове радних  група. 
 
4. У процес израде Стратегије укључен је стручни тим Ре-
гионалне развојне агенције Златибор, који пружа подршку у свим 
фазама припреме документа и координира процес  систематиза-
ције прикупљених података и интеграције у финалну верзију тек-
ста предлога Стратегије.  
 
5. Рок за формирање тематских радних група  и њихових 
координатора је 15 дана од усвајања  ове Одлуке.  
 
6. Динамику  и фазе у изради предлога Стратегије развоја 
општине Косјерић утврдиће руководилац стручног тима, с тим да 
је крајњи рок за достављање предлога на усвајање 30. јун 2017. 
године.  
 
У Косјерићу, 14. фебруара 2017. године       
           
Број 016-1/2017    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                    Драган Тулимировић 
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