
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, 
број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
дана 12. фебруара 2014. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:  
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком установљавају се јавна признања и на-
граде општине Косјерић, уређује се поступак, надлежност и бли-
жи услови за доделу јавних признања и награда, а поводом 7. 
марта – Дана општине Косјерић. 
 
II ЈАВНА ПРИЗНАЊА  
 

Члан 2. 
 
 Јавна признања општине Косјерић додељују се колек-
тивима и појединцима за постигнуте резултате у раду у области 
привреде, друштвених делатности, науци, култури, уметности и 
другим областима јавног живота.  
 
 Јавно признање може се доделити и истакнутим лично-
стима или колективима из других средина за допринос развоју  
општине Косјерић и заслуге на унапређењу сарадње са Општи-
ном.  
 
 Јавно признање може се доделити једном правном ли-
цу највише једанпут у пет година.  
 
 Појединцу се јавно признање може доделити само је-
данпут.  
 

Члан 3. 
 
 Као облици јавних признања установљавају се плакета 
и повеља општине Косјерић.  
 
 Плакета општине Косјерић додељује се за резултате 
остварене у дужем временском периоду у областима наведеним 
у члану 2. став 1. ове Одлуке.  
 
 Повеља општине Косјерић додељује се за заслуге и де-
ла која доприносе укупном развоју општине.  
 

 
 
 

 
Члан 4. 

 
 Иницијативу за доделу јавних признања могу дати 
предузећа и установе, месне заједнице, друштвене организације 
и удружења грађана.  
 
 Право иницијативе за доделу јавних признања имају 
појединци и групе грађана са подручја општине Косјерић.  
 
 Иницијатива мора бити образложена. 
 

Члан 5. 
 

 
 Предлози за доделу јавних признања и награда подно-
се се Комисији за јавна признања и награде (у даљем тексту: Ко-
мисија) коју именује Скупштина.  
 
 Комисија има председника и четири члана. Председник 
је из реда одборника Скупштине општине, а чланови из реда гра-
ђана.  
 

Члан 6. 
 
 Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина, 
на предлог Комисије.  

Члан 7. 
 

 
 Јавна признања и награде и звање почасног грађанина 
додељују се поводом Дана општине. 
 

Члан 8. 
 
 Јавна признања – плакете и повеље уручује председ-
ник Скупштине.  
 
 III НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 9. 
 
 Награда општине Косјерић додељује се као признање 
грађана и општине Косјерић за изузетне резултате у раду и уна-
пређењу привреде, пољопривреде, науке, културе, физичке кул-
туре, образовања и васпитања, здравствене, социјалне и дечје 
заштите, локалне самоуправе, као и очувању, побољшању и за-
штити животне средине и свим другим видовима стваралаштва у 
општини.  
 
Награда се додељује за достигнућа која су значајна за општину 
Косјерић и њене грађане.  
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Члан 10. 
 

 Одлуку о додели Награде општине Косјерић доноси 
Скупштина, на предлог Комисије.  
            Награда се додељује на Дан општине Косјерић на свеча-
ној седници Скупштине општине. 
 
 Награду уручује председник Скупштине. 
 

Члан 11. 
 

 Награда општине Косјерић додељује се у виду повеље 
уз новчани износ. 
 
 Новчана средства за доделу Награде општине Косјерић 
обезбеђују се из буџета Општине.  
 
 Новчани износ награде општине Косјерић утврђује Оп-
штинско веће. 

Члан 12. 
 
 Награда општине Косјерић додељује се правним лици-
ма и појединцима.  

Члан 13. 
 
 Иницијативу за доделу награде општине Косјерић могу 
дати предузећа и установе, месне заједнице, друштвене органи-
зације и удружења грађана.  
 Право иницијативе имају и појединци и  групе грађана 
са подручја Општине.  
 
 Иницијатива за доделу награде општине Косјерић мора 
бити образложена и садржати податке о раду и резултатима по-
јединаца, односно правног лица које се предлаже.  
 

Члан 14. 
 
 Комисија из члана 5. Одлуке разматра приспеле иници-
јативе и своје предлоге доставља Скупштини.  
 У поступку разматрања иницијатива и утврђивања 
предлога, Комисија може ангажовати стручне организације или 
удружења из одговарајућих области, ради консултовања или 
прибављања мишљења.  
 

Члан 15. 
 
 Комисија за јавна признања и награде одређује рок за 
подношење предлога за доделу Награде општине Косјерић и о 
томе обавештава јавност путем средстава јавног информисања.  
 
 
IV ПРОГЛАШЕЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ 
 
 

Члан 16. 
 
 За почасног грађанина може бити проглашен грађанин 
Републике Србије, или страни држављанин који ужива посебан 
углед у општини Косјерић.  
 

Члан 17. 
 Иницијативу за проглашење почасног грађанина Оп-
штине могу поднети предузећа и установе, месне заједнице, 

друштвене организације и удружења грађана, Општинско веће, 
Скупштина општине.  
 

Члан 18. 
 
 Одлуку о проглашењу почасног грађанина доноси Скуп-
штина на предлог Комисије.  
 
 
V ОСТАЛЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 19. 
 
 Скупштина општине може одлучити да установи и до-
дели и друге награде и признања. 
 
 
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 
 О Награди општине Косјерић и јавним признањима Оп-
штине води се евиденција.  
 

Члан 21. 
 
 Изглед, облик и ликовно решење јавних признања и на-
града, као и обележја кључ Општине  утврђује Општинско веће 
на предлог Савета за културу. 
 
 Јавна признања и награде садрже грб општине Косје-
рић у складу са Одлуком о и грбу општине  („Службени лист оп-
штине Косјерић“, број 11/10).  
 

Члан 22. 
 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Служба за опште, 
заједничке и скупштинске послове. 
 

Члан 23. 
 
  
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важи  Одлу-
ка о установљењу општинске награде („Службени лист општине 
Косјерић“ број 5/2001). 
 
 
 
Број 17-1/2014 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                   Драган Тулимировић 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
К О С Ј Е Р И Ћ  
Број:66-1/2014 
Датум: 12.02. 2014 године 
К О С Ј Е Р И Ћ  
 
На основу члана 20 став 1 тачка 16 закона о локалној самоупра-
ви (сл. гласник РС бр. 129/07) и члана 5 Статута општине Косје-
рић (сл. лист општине Косјерић бр. 9/08) Скупштина општине Ко-
сјерић на седници одржаној дана 12. фебруара 2014. године до-
нела је следећу: 
 

ОДЛУКА 
 
О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА 

СПОРТ, СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ, СПОРТСКА УДРУЖЕЊА, 
СПОРТИСТЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
 

Одлука је донета ради рационалније расподеле финан-
сијских средстава спортским клубовима, која ће се користити за 
унапређење физичке културе и за рекреацију грађана на терито-
рији општине Косјерић. 

 
Члан 2. 

 
Сви клубови имају права и обавезе, како у погледу до-

бијања средстава, тако и у погледу правилног поступања са 
средствима добијеним из буџета општине Косјерић. 
 

 
Право на финансирање програма у области спорта 

остварују спортски клубови и спортске организације, спортска 
друштва, спортски савези и спортисти у складу са овом Одлуком 
а под следећим условима: 

• да је седиште подносиоца програма на територији 
општине Косјерић, 

• да је подносилац програма основан у складу са 
прописима којима је уређено његово оснивање и 
да је уписан у Регистар удружења и 

• да  своју основну програмску активност реализује 
на територији општине Косјерић. 

 
Члан 3. 

 
Послове обједињавања програма, прикупљање неоп-

ходних података као и непосредно финансирање, општина Ко-
сјерић  поверава Спортском савезу општине Косјерић, који на 
бази критеријума наведених у члану 2. утврђује припадајуће из-
носе спортским организацијама и подноси захтев општини Косје-
рић за одобрење средстава. 
 Опредељена средства за спорт у буџету општине Ко-
сјерић, преносе се Спортском савезу општине Косјерић који на 
основу утврђених и прихваћених критеријума од стране општин-
ског Већа, преноси припадајуће новчане износе спортским орга-
низацијама.  

Спортски савез општине Косјерић такође, предложиће 
општинском Већу који су редовни, а који посебни програми у 
области спорта. 
 
 

 Подносиоци програма - корисници средстава су дужни 
да средства користе искључиво за намене за које су додељена. 
 Ненаменско трошење средстава по посебном програму 
има за последицу повраћај средстава и неодобравање средста-
ва у наредној години. 
            Ненаменско трошење средстава по редовном програму 
има за последицу обустављање преноса средстава до оправда-
вања истих у складу са овом Одлуком. 
 

Извештај о реализовању програма за који су додељена 
средства, подносилац програма – корисник средстава је дужан 
да на прописаном обрасцу достави Спортском савезу општине 
Косјерић у року од 15 дана од истека рока за реализовање про-
грама. 

Члан 4. 
 
 Извештај о реализовању програма разматра Управни 
одбор Спортског савеза општине Косјерић и доставља предлог 
општинском Већу а у вези испуњености  критеријума из члана 2. 
 Недостављање Извештаја има за последицу неодобра-
вање средстава у наредној години. 
 
 Општинско Веће, на предлог Спортског савеза општине 
Косјерић, изузетно може одобрити додатна средства за програ-
ме од општег интереса у области спорта (активности и манифе-
стације из области спорта које нису биле познате у моменту рас-
поделе средстава) које поднесу овлашћени подносиоци у току 
године.  

Члан 5. 
 
Основна поља финансирања физичке културе и спорта на нивоу 
Општине Косјерић су: 
 
1. Екипни спортови са дугогодишњом традицијом  
2. „МОСИ“ игре 
3. Турнир у малом фудбалу 
4. Меморијална трка „Генерал Светомир Ђукић“ 
5. Турнир у уличном баскету 
6. Спортске организације као посебна ставка финансирања 
7. Спортске манифестације и програми од значаја за општину 
Косјерић 
8. Остале спортске активности - спорт за све 
9. Појединачни спортови. 

 
Члан 6. 

 
1. Екипни спортови са дугогодишњом традицијом из члана 

5. овог Правилника су спортске организације које се ба-
ве једном од следећих грана спорта: фудбал, мали 
фудбал, кошарка и одбојка, сврставају се у групу екип-
них спортова и суфинансираће се по том основу. 

 
Основни критеријум за расподелу буџетских средстава за спорт-
ске организације је:  
 

• месечна надокнада тренерима (лиценцираним и нели-
ценцираним) 
-за сениорску такмичарску селекцију 12.000,00 динара 
-за млађе такмичарске селекције 6.000,00 динара 

• трошкови котизације струковним савезима 
• трошкови судијских и делегатских такси и њихових пре-

воза 
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• трошкови превоза спортиста на званична лигашка так-
мичења у износу од 45,00 дин./км. 

Месечна надокнада тренерима за такмичарске сениорске селек-
ције и такмичарске млађе селекције биће урачуната за време 
трајања такмичења (лиге), плус један месец у такмичарској сезо-
ни. 
 
 Укупан износ средстава намењен екипном спорту не сме бити 
већи од 72% од средстава предвиђених у Одлуци о буџету оп-
штине Косјерић за текућу годину. 
 

2. Основни критеријум за учешће на МОСИ играма су 
остварени резултати на претходним играма и могућ-
ност формирања квалитетне екипе за учешће на пред-
стојећим МОСИ играма. 

 
Спортским организацијама чији спортисти представља-

ју Косјерић на  МОСИ вршиће се пренос средстава на основу 
следеће структуре трошкова: 

• трошкови котизације за учешће на такмичењу, 
• трошкови смештаја и исхране према утврђеном 

ценовнику домаћина игара, 
• трошкови превоза до места одржавања игара и на-

зад, 
• трошкови за набавку неопходне опреме и реквизи-

та, 
• трошкови осигурања учесника игара. 

 
        Укупан износ средстава намењен за МОСИ игре не сме би-
ти већи од 4% од средстава предвиђених у Одлуци о буџету оп-
штине Косјерић за текућу годину. 

 
3. Укупан износ средстава намењен за Турнир у малом 

фудбалу не сме бити већи од 4%  од средстава предви-
ђених у Одлуци о буџету општине Косјерић за текућу 
годину. Структура трошкова намењена за турнир у ма-
лом фудбалу регулисаће се посебним Правилником. 
 

4. Укупан износ средстава намењен за Меморијалну трку 
„Генерал Светомир Ђукић“ не сме бити већи од 3% од 
средстава предвиђених у Одлуци о буџету општине Ко-
сјерић за текућу годину. Структура трошкова намењена 
за Меморијалну трку „Генерал Светомир Ђукић“  регу-
лисаће се посебним Правилником. 

 
5. Укупан износ средстава намењен за Турнир у уличном 

баскету не сме бити већи од 3% од средстава предви-
ђених у Одлуци о буџету општине Косјерић за текућу 
годину. Структура трошкова намењена за турнир у 
уличном баскету регулисаће се посебним Правилни-
ком. 

 
6. Спортске организације као посебна ставка финансира-

ња су спортски риболов и планинарење, и суфинанси-
раће се по том основу. Структура трошкова намењена 
за ову намену регулисаће се посебним Правилником. 

 
Укупан износ средстава намењен за ове спортске орга-
низације не сме бити већи од 4% од средстава предви-
ђених у Одлуци о буџету општине Косјерић за текућу 
годину. 

 

7. Спортске манифестације и програми од значаја за Оп-
штину Косјерић су дани фудбала, избор спортисте го-
дине, меморијални турнир у фудбалу „Милован Јокси-
мовић“, меморијални одбојкашки турнир „Радоје Панто-
вић“, меморијални шаховски турнир „Милан Јовчић“, ак-
ција „Сви на бицикле“. Средства се одобравају на осно-
ву  предатих и одобрених пројеката. 
 
Укупан износ средстава намењен  за Спортске манифе-
стације и програме од значаја за Општину Косјерић  не 
сме бити већи од 4% од средстава предвиђених у Од-
луци о буџету општине Косјерић за текућу годину. 

 
8. Под осталим спортским активностима подразумевају се 

раднички спорт, спорт инвалида, деце ометене у разво-
ју, активности особа трећег доба као и свих лица која 
нису обухваћена такмичењима у оквиру Спортских ор-
ганизација. Средства се одобравају на основу  преда-
тих и одобрених пројеката. 
 
Укупан износ средстава намењен за Остале спортске 
активности не сме бити већи од 2% од средстава пред-
виђених у Одлуци о буџету општине Косјерић за текућу 
годину. 

 
 
       9.  Појединачни спортови - спортске организације које се ба-
ве једном од следећих грана спорта, попут каратеа , сврставају 
се у групу појединачних спортова и финансираће се по том осно-
ву.  Структура трошкова за ову намену регулисаће се посебним 
Правилником.  
Основни критеријум за расподелу буџетских средстава за спорт-
ске организације су: 
 

• трошкови превоза на 6 званичних такмичења за 12 так-
мичара, 

• трошкови котизације на 6 званичних такмичења за 12 
такмичара и 

• трошкови годишње котизације чланарине струковним 
савезима 

 
 

Укупан износ средстава намењен за појединачни  спорт  
не сме бити већи од 4% од средстава предвиђених у 
Одлуци о буџету општине Косјерић за текућу годину. 

 
Члан 7. 

 
Општина Косјерић има право  да изврши контролу тач-

ности података које су доставили клубови. Сви клубови су дужни 
да омогуће увид овлашћеним лицима Општине Косјерић у све 
податке којима се правда финансирање из буџета, под претњом 
губитка права на даље суфинансирање. 

Уколико се установи да поједини подаци нису тачни, 
клуб губи право на суфинансирање за ту годину. 
 

Члан 8. 
 

Укупна средства и расподелу средстава ове одлуке де-
финисаће и усвојиће општинско Веће на предлог Спортског са-
веза општине Косјерић. 
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Члан 9. 
 
Корисници буџетских средстава  овог Правилника ду-

жни су оправдати буџетска средства са прилозима рачуна Оп-
штинском референту за спорт и физичку културу. Правдају се 
потрошена средства само за трошкове које је Општина назначи-
ла као критеријуме за давање средстава (трошкови тренерима, 
котизација, судијских организација и службених лица и превоза). 
Сви остали достављени трошкови ће бити предмет разматрања, 
а не могу бити основ за правдање средстава. 
 

Члан 10. 
 

Уз фотокопиране прилоге рачуна приликом правдања 
средстава потребно је доставити и копије извода жиро рачуна 
клуба за правдање котизације струковним савезима. 
Утрошена средства се правдају на месечном нивоу, након чега 
се добијају средства за наредни месец. Утрошена средства из 
буџета општине, спортски савез ће правдати свака четири месе-
ца, приложеним копијама рачуна. 
 

Члан 11. 
 
Одобрена средства ће се укинути уколико: 
 

- Неки клуб или удружење прикаже непримерене трошко-
ве увећане у односу на стварне или прикаже нестварне 
тј. лажне податке 

- Не оправда трошкове у добијеном износу по утврђеним 
критеријумима, 

- Због недоличног понашања у клубу и на такмичењима 
уруши углед спорта и Општине Косјерић, 

- Средства намењена за текућу такмичарску сезону се 
не могу користити за покриће дугова из ранијих перио-
да такмичења, или за покриће неких других трошкова, 
који нису наведени у критеријумима за коришћење бу-
џетских средстава. 

 
Члан 12. 

 
Редовне и посебне програме одредиће општинско Веће 

на предлог Спортског савеза општине Косјерић. 
Посебни програми биће објављени путем Јавног конкурса и одо-
брени од стране општинског Већа на предлог Општинске комиси-
је формиране од стране општинског Већа.   
 

Члан 13. 
 
Новоосновани спортски клуб или удружење на територији оп-
штине Косјерић не може се сврставати у расподелу средстава из 
буџета за спорт, спортске клубове и удружења, најмање две го-
дине од добијања решења о регистрацији од надлежних институ-
ција.  
Након две године може бити предмет разматрања надлежних 
општинских институција, а зависно од рада клуба, масовности и 
такмичарских селекција. 
 

Члан 14. 
 
Услови за добијање средстава 
 

Да би клуб добио средства потребно је да обезбеди и на захтев 
општинског референта за спорт и овлашћених општинских ин-
ституција достави: 
 

• Чланство у удружење званичних струковних савеза Ре-
публике Србије, 

• Уређена правна акта потребна за такмичење, 
• Уређен Статут оверен од стране надлежних институци-

ја, 
• План и програм са јасно утврђеним правилима такми-

чења, трошковима такмичења, броју чланова и броју 
селекција. 

• Решење о упису у Регистар спортских организација 
оверен од стране надлежног Министарства, 

• Списак званичних органа у клубу, као и функционера са 
посебним овлашћењима. 

 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 15. 
 
За координацију и праћења стања у спортским клубовима и 
удружењима надлежан је Спортски савез општине Косјерић. 
 
 
Спортски савез општине Косјерић ће се бавити целокупном про-
блематиком везаном за спорт у Општини Косјерић, осим распо-
делом буџетских средстава опредељеним за спорт која је у над-
лежности извршних органа Општине Косјерић. 

 
Члан 16. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр 06-

10/2007. 
 

Члан 17. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у Службеном листу општине Косјерић. 
 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ   

    Драган Тулимировић      
 
              
 
 
 
 

На основу члана 61. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 9/08) Општинско веће 
општине Косјерић, на седници одржаној 03.   фебруара 2014. 
године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

 Именује се Организациони одбор за обележавање 
јубилеја 100 година од почетка Првог светског рата, у следећем 
саставу: 

 - за председника; 

        1.  Драган Тулимировић, председник Скупштине 
општине Косјерић; 
 -за чланове: 
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               2. Драган Вујић, председник ОО ПР 1912-1920. 
„Љубомир Марић“; 

   3. Слободан Марковић, протојереј ставрофор, 
архијерејски намесник; 
               4. Гордана Николић, директор ОШ „Мито Игумановић“, 
Косјерић; 

     5. Винка Марић, директор Народне библиотеке „Сретен 
Марић“,  Косјерић; 

6. Снежана Јоксимовић, директор Туристичке 
организације општине Косјерић; 

7.  Млађен Марковић, председник Савета за културу; 
8. Радојко Раде Челиковић, Косјерић 

                9. Славица Јовановић, професор у Техничкој школи. 
II 

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

III 
Решење доставити члановима Организационог одбора.  

 
Број: 022- 7 /2014 
У Косјерићу, 03. фебруара 2014. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                          Милијан Стојанић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 69б став 3.Закона о социјалној 
заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана (''Службени 
гласник РС'', број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04 и 115/05) и члана 36.Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12.  
фебруара  2014. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 
КОСЈЕРИЋУ 

 
I 
 

Разрешава се директор Центра за социјални рад, 
Косјерић, Наташа Радовић, дипл. специјални педагог, из 
Косјерића. 

II 
 

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

 
Број 022 –  5 /14 
У Косјерићу, 12.  фебруара  2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ, 

                                   Драган Тулимировић 
 

На основу члана 69б став 3.Закона о социјалној 
заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана (''Службени 
гласник РС'', број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04 и 115/05) и члана 36.Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. фебруара  
2014. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 

КОСЈЕРИЋУ 
 
I 
 

Именује се за директора Центра за социјални рад, 
Косјерић, Мирјана Костић, дипл. економиста, из Косјерића. 

 
II 
 

Именовање се врши на период од 4 године. 
 

III 
 

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

 
Број 022 –  6 /14 
У Косјерићу, 12. фебруара  2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                        Драган Тулимировић 

 
 

 
 

 
 
 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и Одлуке о Фонду за 
финансирање солидарне стамбене изградње у општини Косје-
рић (''Општински службени гласник'', број 13/2000), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 12. фебруара 2014. го-
дине, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У  

ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора 
Фонда за финансирање солидарне стамбене изградње у општи-
ни Косјерић: 

 
1. Драган Вујадиновић, из Росића, 
2.  Милуника Марић, из Косјерића, 
3. Бојана Митровић, из Косјерића, 
4. Саша Савић, из Мушића, 
5. Миломир Митровић, из Сече Реке, 
6. Милош Јовановић, из Годечева, 



Број 3/14                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   12. фебруар  2014. године 

 7

7. Славица Петровић, из Косјерића. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 
 
Број 36-  1 /14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 

 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и Одлуке о Фонду за 
финансирање солидарне стамбене изградње у општини Косје-
рић (''Општински службени гласник'', број 13/2000), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 12. фебруара 2014. го-
дине, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА  
ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У  

ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 
 
I 
 

За председника и чланове Управног одбора Фонда за 
финансирање солидарне стамбене изградње у општини Косје-
рић, именују се: 

 
- за председника: 
Милијан Стојанић, председник општине, из Косјерића, 
 
-за чланове: 

1.Милуника Марић, из Косјерића, 
2.Александар Ралић, из Косјерића, 
3.Драган Милаковић, из Мушића, 
4.Љубодраг Марковић, из Косјерића, 
5.Мирјана Костић, из Косјерића, 
6.Зоран Поповић, из Косјерића. 

 
II 
 

Овим решењем ставља се ван снаге Решење број 36-
14/10 од 26. јула 2010. године. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

 
Број 36- 2/14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                    Драган Тулимировић 

 

На основу члана 20. тачка 20. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гл. РС“ бр: 129/07), члана 60. Закона о пољопривред-
ном земљишту („Сл. гл. РС“, бр: 62/06, 65/08, и 41/09) и члана 36. 
Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, бр: 
9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници од 12. фебруара 
2014. године, доноси, 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o образовању Комисије за израду годишњег  
Програма заштите, уређења и коришћења 

 пољопривредног земљишта 
 

I 
 

Образује се стручна Комисија за израду годишњег Про-
грама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљи-
шта у општини Косјерић за 2014 годину (у даљем тексту Комиси-
ја). 

II 
 

Комисију чине председник и 6 чланова и то: 
Председник Комисије: 

1.Весна Тошић, дипл. инж. агрономије из Косјерића, 
Чланови Комисије: 
 
1.Драган Милаковић, дипл. инж. пољопривреде из Мушића; 
2.Милада Ђукановић , геодетски техничар из Косјерића; 
3.Микаило Петровић, пољопривредни произвођач из Раданова-
ца; 
4.Миладин Ковачевић, пољопривредни произвођач из Сече Ре-
ке; 
5.Радан Марковић, пољопривредни произвођач из Маковишта; 
6.Ћебић Драгиша, пољопривредни произвођач из Маковишта. 

 
III. 
 

Задатак Комисије је да изради предлог годишњег Про-
грама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљи-
шта, којим ће утврдити врсту и обим радова на заштити и уређе-
њу пољопривредног земљишта које треба извршити у 2014 годи-
ни, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно 
утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у 
државној својини у складу са чланом 60. став 2. Закона о пољо-
привредном земљишту („Сл. гл. РС“, бр: 62/06, 65/08 и 41/09) и 
прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољо-
привредном земљишту. 

 
IV. 

 
Комисија је дужна да годишњи Програм из тачке III 

Овог решења изради и достави Скупштини на усвајање. 
 

V. 
 

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

 
Бр: 320-157/13-04 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Драган Тулимировић 
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На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 12.  фебруара 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ 

 
I 

Разрешава се члан Савета за привреду, Драган Тули-
мировић, из Косјерића. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
Број 020 – 6/2014 
У Косјерићу, 12.  фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                            Драган Тулимировић 

 
 
 

 
 
 
 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 12. фебруара 2014. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ  
 
I 

            Именује се за члана Савета за привреду, Микаило Петро-
вић, из Радановаца. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
Број 020 – 7/2014 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 12. фебруара 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

I 
Разрешава се председник Комисије за заштиту и уна-

пређење животне средине Илија Вукадиновић, из Косјерића. 
II 

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

Број 020 – 4/2014 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                 Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 12.  фебруара 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
I 

            Именује се за председника Комисије за заштиту и унапре-
ђење животне средине, Драган Тулимировић, из Косјерића. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
Број 020 – 5/2014 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                          Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 

 
Скупштина општине Косјерић на основу члана 36. 

Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
број 9/08), а у вези са чланом 5. став 2  Одлуке о установљењу 
јавних признања и  награда општине Косјерић, број 17-1/2014 
(''Општински службени гласник'', број 13/2000) на седници 
одржаној 12. фебруара 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
Разрешавају се чланови Комисије за доделу јавних 

признања и награда општине Косјерић, и то: 
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1. Милан Штуловић, из Косјерића; 
2. Миленко Ковачевић, из Косјерића; 
3. Бобан Милутиновић, из Косјерића; 
4. Милић Милићевић, из Косјерића; 
5. Бранка Матић, из Косјерића. 

 
II 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 
 

Број 17 –  3 /14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                   Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић на основу члана 36. 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
број 9/08), а у вези са чланом 5. став 2  Одлуке о установљењу 
јавних признања и награда општине Косјерић, број 17-1/2014, на 
седници одржаној  12. фебруара 2014. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
 Формира се Комисија за доделу јавних признања и  

награда општине Косјерић, у следећем саставу: 
 
1. Драган Тулимировић, Косјерић,председник  
2. Миленка Рогић, Косјерић, члан 
3. Пантелија Јовановић, Косјерић, члан 
4. Славица Васовић, Косјерић, члан 
5. Борисав Митровић, Косјерић, члан 
 

II 
 
Мандат председника и чланова Комисије траје четири 

године. 
 

III 
 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 17 – 2 /14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

     Драган Тулимировић 
 

На основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним из-
борима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Стату-
та општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
9/08), Скупштина општине Косјерић на  седници  одржаној 12. 
фебруара 2014. године, донела је 

                          
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине оп-
штине Косјерић, Петровић Микаилу,  изабраном на изборима 
одржаним  26. маја  2013. године.  

II. Мандат новог одборника Петровић Микаила почиње 
да тече даном потврђивања мандата и траје до истека времена 
на које би трајао мандат одборника Вукадиновић Илије, који је 
престао пре истека времена на који је изабран а уместо којег  је 
Изборна комисија општине Косјерић доделила одборнички ман-
дат. 

III.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

О б р а з л о ж е њ е 
 
На основу Уверења број  013–5/2014 од  06. фебруара 

2014. године добијених од стране Општинске изборне комисије 
која су предочена председнику Скупштине општине, председник 
Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за ве-
рификацију мандата одборнику Петровић Микаилу са изборне 
листе „ЗА БОЉИ КОСЈЕРИЋ- Милијан Стојанић- СРПСКА НА-
ПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА И ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
СРБИЈЕ“ , што су одборници Скупштине општине Косјерић изја-
шњавањем прихватили. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 

 
Број 06 - 2/2014 
Косјерић, дана  12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

 Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. фебруара 
2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ 

I. 
 

Разрешава се члан Општинског већа општине 
Косјерић,  Микаило Петровић, земљорадник, из Радановаца. 
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II. 
 

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

Број 020 – 2 /14 
У Косјерићу,  12 .фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 

 
 
 
 
 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. фебруара 
2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ 

 
I. 
 

Бира се за члана Општинског већа општине Косјерић 
Горан Секулић, радник,  из Тубића, на период од 4 године. 

II. 
 

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

 
Број 020 – 3 /14 
У Косјерићу,  12 .фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 

 
 
 
 
 
 

  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени 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 објави-
ће 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 (''Слу-

жбени 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'', 

УЖИЦЕ 
 
I 
 

За члана Управног одбора ЈКП ''Дубоко'', Ужице, имену-
је се: 

- Зоран Урошевић, дипл. економиста, из Косјерића. 

II 
 

Именовање се врши на период од 4 године. 
 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' и биће достављено 
ЈКП ''Дубоко'', Ужице. 
 
Број 023- 2 /14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
              Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Слу-

жбени гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању 
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– трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиоте-
ку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 12. фебруара 2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА  ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ  
ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ ИЗ  

КОСЈЕРИЋА 
 
I 
 

Разрешава се заменик председника Управног одбора 
Народне библиотеке „Сретен Марић“, Косјерић, Бранислава Ми-
лић, из Косјерића. 

II 
      Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022 -  1 / 14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

      Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 

       На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени 
гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању – тран-
сформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку Косје-
рић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. 
фебруара  2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА  ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ  

ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ КОСЈЕРИЋА 
I 

За заменика председника Управног одбора Народне 
библиотеке из Косјерића, именује се Младенка Јонић, дипл. инг. 
пољопривреде за воћарство и виноградарство, из Косјерића. 

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

Број 022 - 2 / 14 
У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                     
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

            Драган Тулимировић 
 
 
 
 

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Слу-
жбени гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању 
– трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиоте-
ку Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 12. фебруара 2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ  
БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 
 

Разрешава се члан Управног одбора Народне библио-
теке „Сретен Марић“, Косјерић, Слађана Милаковић, из Косјери-
ћа. 

II 
      Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
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У Косјерићу,  12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

Драган Тулимировић 
 
 
 

 
 
       На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени 
гласник РС'', број 42/91), члана 9. Одлуке о организовању – тран-
сформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку Косје-
рић (''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', 
број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. 
фебруара  2014. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ  

БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ ИЗ КОСЈЕРИЋА 
I 

За члана Управног одбора Народне библиотеке из Ко-
сјерића, именује се Милка Јоксимовић, професор разредне на-
ставе, из Косјерића. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
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У Косјерићу, 12. фебруара 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

        ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
                  Драган Тулимировић 
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