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 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система  
образовања и васпитања („Службени гласник  РС“ број 72/09, 
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), чла-
на 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи пред-
школских установа и акта о мрежи основних школа („Службени 
гласник РС“ број 80/10 и члана 36. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 9/08), Скупштина оп-
штине на седници одржаној 15. августа 2016. године, донела је 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред 
основних школа, укључујући  и издвојена одељења матичне шко-
ле у складу са  Законом о основама система образовања и вас-
питања.  

Члан 2. 

Мрежу  основних школа у општини Косјерић, чине: 

1. Основна школа „Мито Игумановић“, осморазредна 
матична школа, са седиштем  у Косјерићу, улица Светосавска 
бр. 2, матични број школе 07223510, са 10 издвојених одељења: 

1) издвојено одељење са седиштем у селу Ража-
на, четвороразредно 

2) издвојено одељење са седиштем у селу Сеча 
Река, осморазредно 

3) издвојено одељење са седиштем у селу Му-
шићи, четвороразредно 

4) издвојено одељење са седиштем у селу Пара-
мун, четвороразредно 

5) издвојено одељење са седиштем у селу Зари-
ћи, четвороразредно 

6) издвојено одељење са седиштем у селу Туби-
ћи, четвороразредно 

7) издвојено одељење са седиштем у селу Дре-
новци, четвороразредно 

8) издвојено одељење са седиштем у селу Рада-
новци, четвороразредно 

9) издвојено одељење са седиштем у селу Ска-
кавци, четвороразредно и 

10) издвојено одељење са седиштем у селу Брај-
ковићи, четвороразредно 

2. Основна школа „Јордан Ђукановић“, осморазредна 
матична школа, са седиштем у Варди, матични број школе 
07110146, са два издвојена одељења:  

1) издвојено одељење Маковиште, четвороразредно и  

2) издвојено одељење Годечево, четвороразредно.  

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлу-
ка о мрежи основних школа  61-1/11-02 објављена у „Службеном 
листу општине Косјерић“ број 9/11.  

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу давањем сагласности од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и биће об-
јављена у „Службеном листу општине Косјерић“.  

Број: 61-5/2016 
У Косјерићу, 15. августа 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         ДраганТулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник Републике Србије број 129/07, 83/2014), члана 57. Стату-
та општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић број 
9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2016. годину (Слу-
жбени лист општине Косјерић број 5/16) и члана  9. Правилника 
о раду Комисије за расподелу средстава удружењима грађана 
општине Косјерић за 2015 годину, Председник општине Косјерић 
за 2016. годину доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава из Буџета општине Косјерић за  
финансирање пројеката удружења грађана 

 за 2016. годину 
 

Члан 1. 
Средства буџета Општине Косјерић предвиђена за финансира-
ње удружењима грађана у раздeлу 2, глава 2.01., Програм 13: 
Развој културе – Подстицаји културном и уметничком стварала-
штву, функција 820, позиција 24, економска класификација 481 – 
Дотације удружењима грађана у износу 1. 300.000,00 динара, и у 
раздeлу 2, глава 2.01., Програм 11: Социјална и дечија заштита 
– Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 070, 
позиција 26, економска класификација 481 – Дотације невлади-
ним организацијама у износу 500.000,00 динара, расподељују се 
следећим корисницима: 

БРОЈ 8/16, КОСЈЕРИЋ, 15. август 2016. ГОДИНЕ 
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Р. 
бр. 

Назив подносиоца прија-
ве пројекта Назив пројекта Број бодо-

ва 
Тражени из-
нос средста-
ва у дин. 

Износ суфинанси-
рања подносиоца 

у дин. 
Одобрени износ 
средстава у дин. 

1 
Удружење пензионера оп-
штине Косјерић 

МИ НА ЗАБОРАВ НЕМАМО ПРА-
ВО -Лепа, активна и креативна 
старост 

76 100.000,00 100.000,00 80.000,00 

2 Удружење пензионера оп-
штине Косјерић 

Сусрети пензионера - Косјерић 
2016 64 100.000,00 100.000,00 70.000,00 

3 КУД „Дукат“ Афирмација књижевног ствара-
лаштва код младих 32 95.000,00 0,00 30.000,00 

4 КУД „Дукат“ Промоција и очување традиције 
старог певања у Срба 38 100.000,00 0,00 40.000,00 

5 Клуб удружених пензионера 
Косјерић 

Једнодневни излет Косјерић-Ја-
година-Смедерево 62 100.000,00 12.000,00 70.000,00 

6 
Општинска организација по-
томака ратника ООР 1912-
1920 „Генерал Љубомир 
Марић“ 

Рестаурација споменика крајпу-
таша 60 50.000,00 50.000,00 30.000,00 

7 
Општинска организација по-
томака ратника ООР 1912-
1920 „Генерал Љубомир 
Марић“ 

Подизање спомен бисте кнезу 
Алекси Поповићу 45 100.000,00 300.000,00 50.000,00 

8 
Општинско удружење бора-
ца народноослободилачког 
рата 1941-1945 и 1999. го-
дине Косјерић  

КИМ "Дани сећања" 
67 100.000,00 190.000,00 70.000,00 

9 
Општинско удружење бора-
ца народноослободилачког 
рата 1941-1945 и 1999. го-
дине Косјерић -  

Друштвено оправдано 
29 100.000,00 105.000,00 30.000,00 

10 Планинарско-еколошко дру-
штво Субјел Косјерић  

Дечији олимпијски камп 62 80.000,00 142.000,00 50.000,00 

11 Планинарско-еколошко дру-
штво Субјел Косјерић 

Учешће на републичким планинар-
ским акцијама 45 100.000,00 67.000,00 50.000,00 

12 Добровољно ватрогасно 
друштво 

Акција гашења пожара 45 100.000,00 100.000,00 50.000,00 

13 Ловачко удружење "Косје-
рић"  

Оживимо наше шуме 66 100.000,00 278.000,00 70.000,00 

14 
Општинска организација са-
веза слепих Србије - Косје-
рић  

Нада у боље сутра 
48 100.000,00 0,00 50.000,00 

15 
Ловачко удружење "Косје-
рић" 

Адаптација просторије за склади-
штење, преглед и обраду меса ди-
вљачи 

19 100.000,00 183.400,00 20.000,00 

16 Ауто мото клуб "Јожа Ба-
рух" Косјерић 

Учешће и организација ауто трка 
за сезону 2016 35 85.000,00 171.000,00 30.000,00 

17 Удружење волонтера "СОС-
КОС" Косјерић 

АКТИВА(ци)ЈА 38 99.700,00 12.500,00 40.000,00 

18 Удружење волонтера "СОС-
КОС" Косјерић 

Млад помажем да бих у друштву 
старио 38 99.400,00 7.800,00 40.000,00 

19 Удружење учитеља Косје-
рић  

Сачувајмо од заборава 37 99.922,00 4.900,00 40.000,00 

20 Удружење учитеља Косје-
рић  

Организација дечијег кампа 79 100.000,00 421.000,00 80.000,00 
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21 
Друштво за церебралну и 
дечију парализу "Корак на-
пред" Косјерић 

Заједно у кругу 
46 100.000,00 30.000,00 50.000,00 

22 
Друштво пчелара "Миладин 
Зарић Мишо"   

Пчелари Косјерића о едукацији о 
болестима пчела и пчелињег ле-
гла 

51 98.800,00 146.500,00 50.000,00 

23 Удружење грађана "К-Тоwn 
Group"  

Дечија креативна радионица 90 50.000,00 0,00 50.000,00 

24 Удружење грађана "К-Тоwn 
Group" 

Међународни уметнички камп 
ОКУЛТУРИЗАМ 73 100.000,00 250.000,00 80.000,00 

25 Удружење грађана "Ко.АК-
ТИВА"  

БУМ 31260 Фестивал #5 63 88.000,00 170.500,00 50.000,00 

26 Удружење грађана "Ко.АК-
ТИВА" 

Инкубатор-центар за едукацију и 
реализацију 67 74.580,00 158.400,00 50.000,00 

27 КУД „Максим Марковић“  Опстанак 79 100.000,00 100.000,00 80.000,00 

28 КУД „Максим Марковић“ Фестивал дечијег фолклора "Мали 
опанак" 87 100.000,00 228.900,00 90.000,00 

Члан 2. 

Током административне провере пријава пројеката одбијени су следећи подносиоци пријава пројеката: 

 
Р. 
бр. 

Назив подносиоца прија-
ве пројекта Назив пројекта Разлог одбијања 

1 Заједница српских ратних 
ветерана Сусрети ветерана - Сабор 2016 

Није достављена регуларна фотокопија захтева за реги-
страцију финансијског извештаја за 2015. годину како је 
наведено у обавезној конкурсној документацији Такође 
табела 3. Буџет пројекта није попуњена исправно па по-
стоји неслагање у износу који се тражи од општине и из-
носу који је наведен као износ суфинансирања.  

2 
Удружење ветерана рат-
них инвалида ратова од 
1990 год Косјерић 

Ветерани данас 

Не испуњава услове по Конкурсу пошто није измирило 
преузете обавезе по Конкурсу из 2015 године а у Конкур-
су је наведено да се неће узимати у разматрање пријаве 
од стране подносиоца којима су додељена средства по 
основу претходних конкурса, а нису измирили преузете 
обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан 
извештај о њиховој реализацији, са доказима о намен-
ском трошењу добијених средстава 

3 Удружење ратних војних 
инвалида Косјерић Омладинска школа у природи 

Није достављена регуларна фотокопија захтева за реги-
страцију финансијског извештаја за 2015. годину како је 
наведено у обавезној конкурсној документацији 

4 
Савез удружење ветерана 
и ратних инвалида отаџ-
бинских ратова РС Косје-
рић  

Радионица за обуку 
Није достављена регуларна фотокопија захтева за реги-
страцију финансијског извештаја за 2015. годину како је 
наведено у обавезној конкурсној документацији 

5 

Друштво за дечију и цере-
бралну парализу Косјерић  

Зрачак наде Не испуњава услове по Конкурсу пошто није измирило 
преузете обавезе по Конкурсу из 2015 године а у Конкур-
су је наведено да се неће узимати у разматрање пријаве 
од стране подносиоца којима су додељена средства по 
основу претходних конкурса, а нису измирили преузете 
обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан 
извештај о њиховој реализацији, са доказима о намен-
ском трошењу добијених средстава 

5 КУД Брезик  Манифестација "Песмо моја са је-
зера" 

Није достављена фотокопија Статута и регуларна фото-
копија захтева за регистрацију финансијског извештаја 
за 2015. годину како је наведено у обавезној конкурсној 
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документацији 

6 КУД „Водопад“ Неговање народне традиције и из-
ворног стваралаштва 

Није достављена обавезна конкурсна документација, са-
мо пријавни формулар . 

7 
Удружење ветерана рат-
них инвалида ратова од  
1990 год. Златиборског 
округа Косјерић  

Поправка спомен чесме 
Није достављена регуларна фотокопија захтева за реги-
страцију финансијског извештаја за 2015. годину како је 
наведено у обавезној конкурсној документацији 

Члан 3. 
Подносиоци пројекта су дужни да у року од 3 дана од дана доби-
јања овог Решења доставе корекцију буџета у складу са одобре-
ним средствима Комисије по пројекту Одсеку за локално економ-
ски развој општине Косјерић.  
Уколико подносилац пројекта не  достави у остављеном року ко-
рекцију буџета, пријава пројекта биће одбијена сходно члану 8. 
Правилника о раду Комисије за расподелу средстава удружењи-
ма грађана за 2015. годину.  

Члан 4. 

Подносиоци пријава пројеката могу поднети приговор на ово ре-
шење у року од 3 (три) дана од дана пријема, Председнику оп-
штине Косјерић. 

Решење Председника општине по приговору је коначно 

Члан 5. 

Са одабраним корисницима потписаће се уговори којима ће се 
регулисати међусобна права и обавезе у року од 15 дана од да-
на доношење овог Решења. 

Члан 6. 

Ово Решење доставити свим подносиоцима пријава пројеката, 
објавити на огласној табли Општине Косјерић и на интернет пре-
зентацији Општине Косјерић www.kosjeric.org.rs. 

 
Република Србија 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
401-6/2016 од 07.07.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Милијан Стојанић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 15. августа   2016. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

 ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 
I 

 
Разрешавају се  председник, заменик пред-

седника и чланови Управног одбора Туристичке орга-
низације Косјерић, и то:  
 

-  председник: Анђелка Спасојевић, , из Косјерића 
- заменик председника: Тања Цветковић, из Годечева, 
 
-  чланови: 
1.Драган Живковић, из Косјерића, 
2.Милутин Јовановић, из Мионице, 
3.Зоран Лапчевић, из Косјерића, 
6.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој организацији, 
из Косјерића, 
7.Миле Пантовић, испред Туристичке организације. 
 

                                                       II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-7 /16 
У Косјерићу, 15. августа  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                           Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 

  На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 15. августа   2016. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ  
ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 

менују  се  председник, заменик председника и чланови Управ-
ног одбора Туристичке организације Косјерић, и то:  
 

-  председник: Радмила Вукадиновић , из Косјерића, 
- заменик председника:Владимир Јешић, из Косјерића, 
-  чланови: 
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1.Јасмина Марковић, из Косјерића, 
2.Владимир Ђокић, из Косјерића, 
3.Мира Митровић, из Косјерића, 
4.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој организацији, 
из Косјерића, 
5.Миле Пантовић, испред Туристичке организације. 
 

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

 
Број 022- 7 /16 
У Косјерићу, 15. августа  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                     ДраганТулимировић 

 
 
 

 
 
 
 
 

основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине општине 
Косјерић, на седници одржаној 15. августа 2016. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ  

КОСЈЕРИЋА 
 
I 
 

Разрешавају се председник и чланове Над-
зорног одбора Туристичке организације Косјерић, и 

то: 
 

-  председник: 
Милан Филиповић, из Косјерића, испред оснивача, 
 
 
- чланови: 
1) Драгиња Максимовић, из Косјерића, испред оснивача, 
2) Слађана Лечић, радник у Туристичкој организацији Ко-

сјерић. 
II 
 

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

 
 
Број 022-10 /16 
У Косјерићу, 15. августа    2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                           Драган Тулимировић 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине 
општине Косјерић, на седници одржаној  15. августа 2016. годи-
не, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ  

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

 
Именују  се председник и чланови Надзорног 

одбора Туристичке организације Косјерић , и то: 
 

-  председник: Жаклина Перовић,  из Косјерића, 
 
-  чланови: 
 
1.Емилија Милић, из Косјерића, 
2.Слађана Лечић, радник Туристичке организације, из Косје-
рића. 

 
 
II 

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

 
Број 022- 10 /16 
У Косјерићу, 15. августа   2016. 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 3. Одлуке о 
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службе-
ни лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косје-
рић  на седници одржаној 15. августа 2016. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

I 
Именују се за члана Комисије за планове, Иван Ликић, 

инг. телекомуникација.   
II 

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

 
Број 020 –5 /2016 
У Косјерићу,  15. августа    2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                           Драган Тулимировић 
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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 дана 15. августа 2016. године, донела је                             

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ  
БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 

Разрешава се Милка Јоксимовић, члан Управног одбо-
ра Народне библиотеке ''Сретен Марић'', Косјерић.  

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022- 8 / 2016 
У Косјерићу,  15. августа  2016. 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 
– 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 дана 15. августа 2016. године, донела је                             

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ  
БИБЛИОТЕКЕ ''СРЕТЕН МАРИЋ'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 

 
I 
 

Именује се Ивана Муњић, за члана Управног одбора 
Народне библиотеке ''Сретен Марић'', Косјерић.  

II 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022- 8 / 2016 
У Косјерићу, 15. августа  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                         Драган Тулимировић 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној 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, Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 15. августа 2016. године, 
донела је   
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „БРДО ГРАД 1“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за 
подручје „Брдо Град 1“ у општини Косјерић, у даљем тексту: 
План детаљне регулације.  

 
Граница плана почиње на северу од тромеђе 

кат.пар.бр.1391/1(пут), 1095/4 и 1094 К.О. Цикоте и наставља у 
десном смеру ка истоку пратећи ободе кат.пар.бр. 1094, 1083/5, 
1083/4, 1083/6, 1083/3, 1083/1, пресеца пут, па наставља север-
ним ободом кат.пар.бр. 1056/1, пресеца кат.пар.бр. 1126/2 (пут) и 
наставља ободима кат.пар.бр. 1053/1, 1054/1, затим прати пла-
нирану регулацију пута у дужини од 55 метара, онда наставља 
ободима кат.пар.бр. 1126/2 (пут), 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 
до тромеђе кат.пар.бр. 1133, 1134 и 1135/1, од које иде право на 
северни обод кат.пар.бр. 1136/1, 1014/1, 1014/2, 1139, 1140, до-
лази до регулације пута кат.пар.бр. 4285/1, прати је у дужини од 
36 метара, ломи се и наставља ободима кат.пар.бр. 872/1, 873, 
4285/1, 1204/1, онда 5 метара прати планирану регулацију гро-
бља, ломи се и наставља јужним ободом кат.пар.бр. 1202 (пут), 
до планиране регулације саобраћајнице, коју затим прати у ду-
жини од 90 метара, онда иде 40 метара јужним ободом 
кат.пар.бр. 1202 (пут), затим наставља планираном регулацијом 
саобраћајнице коју прати у дужини од 425 метара, онда 7 метара 
наставља јужним ободом кат.пар.бр. 1202 (пут), затим 83 метра 
прати планирану регулацију саобраћајнице, обухвата раскрсни-
цу, ломи се и наставља пратећи кат.пар.бр. 1088, 1089, 1090, 
1091, 1093/2, 1092, пресеца пут 1391/1 (пут) и наставља ободима 
кат.пар.бр. 1098/5, 1103/2, 1103/5, пресеца пут кат.пар.бр. 1423, 
даље прати ободе кат.пар.бр. 1103/3, 1104, 1105, 1100, 1099, 
1098/1, онда 20 метара прати западну међу кар.пар.бр. 1391/2 
(пут), ломи се и долази до почетне тромеђе где се граница за-
твара.  

Површина обухвата плана износи 47,2 ha. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
дила је општина Косјерић,  а обрађивач Плана детаљне регула-
ције је предузеће “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
I. ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ  
1. Правни и плански основ за израду концепта плана   
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2. Опис границе плана детаљне регулације  
3. Оцена расположивих подлога за израду плана   
4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње 
и коришћења простора   
5. Извод из планске документације вишег реда  
6. Анализа и оцена постојећег стања  
7. Циљ израде плана  
  
II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. Начин коришћења земљишта  
2. Правила уређења и грађења  
 
III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
  
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 
ГРАФИЧКИ ДЕО  
1. Катастарско-топографски План са границом плана   
2. Постојећа намена површина   
3. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом   
4. Планирана намена површина   
5. План регулације површина јавних намена са аналитичко-гео-
детским елементима   
6. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама   
7. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре  
 

Члан 3.  
 

Саставни део ове одлуке је Решење органа надлежног 
за заштиту животне средине у општини Косјерић број 501-5/2016 
од 16.05.2016. године, којим је дата сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Брдо 
Град 1“ у Косјерићу на животну средину. 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације израђен је у три (3) примерка 
у штампаном (аналогном) облику и четири (4) примерка у диги-
талном облику.  

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-11/2016 oд 15. августа 2016. године 

 
Председник Скупштине општине Косјерић 

                                                     Драган Тулимировић  
 

                                                        
 
 
 
 
 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној 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, Скупштина 

општине Косјерић, на седници одржаној 15. августа 2016. године, 
донела је   
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „ЛУЧИЋА ОГРАДА“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за 
подручје „Лучића ограда“ у општини Косјерић, у даљем тексту: 
План детаљне регулације.  

Граница плана детаљне регулације почиње од тромеђе 
кат.пар.бр. 175/1, 175/3 и 210/1 у К.О. Мрчићи, наставља десним 
смером по спољашњим ободима кат.пар.бр. 210/1,211/42, 
211/29, 211/21, 211/92, 211/5, пресеца планирани пут па његовом 
регулацијом наставља ка западу у дужини од око 335 метара, за-
тим продужава границом кат.пар. бр. 211/85, 211/67, 311/79, 
311/78, 211/77, 175/9, 175/43, 175/55, 175/40, потом стиже до пла-
нираног пута који прати ка западу у удужини од око 5 метара, а 
онда иде право на запад кроз парцелу 175/1 у дужини од 62 ме-
тра до Граничне тачке број 1 (Y = 7416346.57, X = 4884353.87), а 
потом иде право на север у дужини од око 60 метара, одакле 
прати планирану регулацију пута ка северу у дужини од око 30 
метера. Затим продужава границом кат.пар. бр. 213/5, 213/6, 
213/1, 175/11, 175/54, 175/11, обухвата планирани пут и продужа-
ва границом кат.пар. бр. 175/ 56, 2131, 213/2, 175/25, 212/5, 
175/3, и стиже до тромеђе кат.пар.бр. 175/1, 175/3 и 210/1 одакле 
је опис и почео. 

Површина планског обухвата износи 16,9 ха. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
дила је општина Косјерић,  а обрађивач Плана детаљне регула-
ције је предузеће “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
 
  Текстуални део 
 

I. Oпшти део - Полазне основе плана детаљне регула-
ције  
 

1. Правни и плански основ за израду концепта плана  
2. Опис границе плана детаљне регулације 
3. Оцена расположивих подлога за израду плана  
4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње 
и коришћења простора 5. Извод из планске документације вишег 
реда  
6. Анализа и оцена постојећег стања   
7. Циљ израде плана   
 

II. Плански део плана детаљне регулације  
 

1. Начин коришћења земљишта  
2. Правила уређења и грађења  
3. Остали услови изградње и уређења простора  
 

III.  Упоредни биланси намене површина  
IV. Смернице за спровођење плана  
V.  Прелазне и завршне одредбе  
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Графички прилози  
 
1. Катастарско топографски план  
2. Постојећа намена површина са границом грађевинског под-
ручја   
3. План  саобраћаја  
4. Планирана намена површина са границом грађевинског под-
ручја  
5. План регулација површина јавне намене са аналитичко-гео-
детским елементима  
6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине  
7. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 
8. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре  
 

Члан 3.  
 

Саставни део ове одлуке је Решење органа надлежног 
за заштиту животне средине у општини Косјерић број 501-4/2016 
од 16.05.2016. године, којим је дата сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Лучића 
ограда“ у Косјерићу на животну средину. 

 
Члан 4. 

 
План детаљне регулације израђен је у три (3) примерка 

у штампаном (аналогном) облику и четири (4) примерка у диги-
талном облику.  

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Број: 350-10/2016 oд 15. августа 2016. године 
 

Председник Скупштине општине Косјерић 
                                                     Драган Тулимировић  

 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања («Сл. гласник РС»бр. 72/09), члана 2. 
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшкол-
ских установа и акта о мрежи основних школа  («Сл. гласник 
РС», бр 80/10) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Ко-
сјерић («Службени лист општине Косјерић», бр. 9/08), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној  дана 15. августа 2016. 
године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

           Овом одлуком утврђује се број, структура и просторни 
распоред предшколских установа у општини Косјерић које ће 
остваривати план и програм предшколског васпитања и образо-

вања и превентивну здравствену заштиту деце предшколског уз-
раста у складу са Законом о основaма система образовања и 
васпитања. 

Члан 2. 
          Мрежу установа за децу предшколског узраста у општини 
Косјерић чине: 
                 -  Предшколска установа «Олга Грбић» у Косјерићу, 
улица Радише Петронијевића бр. 4, матични број установе 
07110138 - објекат за целодневни боравак деце предшколског 
узраста и припрему деце у години пред полазак у школу четири 
сата дневно; 
                 -  поред послова васпитно-образовног рада који се 
обављају у седишту установе, Предшколска установа ће органи-
зовати програм припреме за полазак у основну школу (припрем-
ни предшколски програм) у години пред полазак у школу у траја-
њу од четири сата дневно најмање девет месеци у просторијама 
подручних одељења и то:  
1. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић, издвојено оде-
љење у Сечој Реци и 
2. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, матична школа. 
 

Члан 3. 
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
мрежи предшколских установа 60-3/11-02, објављена у „Службе-
ном листу општине Косјерић“ бр. 9/11. 
 

Члан 4. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у «Службеном листу општине Косјерић». 
 
Број: 60- 2 /2016 
У Косјерићу,  15. августа  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                  Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне 
средине («Службени гласник РС», број 135/04 и 36/09),  чла-
на 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту живот-
не средине општине Косјерић («Службени лист општине Ко-
сјерић», број 23/09), Сагласности Министарства пољопривре-
де и заштите животне средине број: 401-00-01794/2016-09 од 
12.07.2016. године и члана 36. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић», број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној 15. августа 2016 го-
дине, донела је  

 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 ЗА 2016. ГОДИНУ 

 



Број 8/16                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  15. август  2016. године 

 9

Члан 1. 

   Програмом коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Косјерић за 
2016. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се планира-
ни приходи и намена коришћења средстава за активности ко-
је се током 2016. године планирају у области заштите и уна-
пређења животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се реални 
приходи из буџета Општине  Косјерић за 2016. годину у укупном 
износу од .............................. динaра. 

 
Преглед планираних прихода Фонда: 
 

 
1. 

 
Реални приходи Фонда  
 

 

  
1.1. 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 

 
13.000.000,00 

  
1.2. 

Накнада за емисију СО2 и NO2  
500.000,00 

2. Укупно планирани приходи Фонда 13.500.000,00 
 
Средства из става 2. користиће се за: 
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном изно-

су од  12.450.000,00 динара, 
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара и 

III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном 
износу од 50.000,00 динара. 

 
I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 
 

  
Р.б. 

 
Назив  инвестиционог програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Захтеви за плаћање и трансфере према регионалној депони-
ји ЈКП „Дубоко“ 

2.000.000,00

2 Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“ 4.300.000,00
3 Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП „Дубоко“   

                  3.300.000,00 
4 Унапређење система одржавања зелених површина и изград-

ња нових   2.750.000,00
5 Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града 100.000,00
 

УКУПНО 12.450.000,00 
 

1. Захтеви за плаћање и трансфере према реги-
оналној депонији  

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

Општина Косјерић годишње издваја значајна средства за от-
плату кредита и за инвестиције. У 2015. години на име захте-
ва за плаћање и трансфера ЈКП „Регионални центар за упра-
вљање отпадом Дубоко“, општини Косјерић је испоставило 
рачуна у износу од 4.303.912,60 динара. Средства за измире-
ње ових обавеза обезбеђују се из буџетског фонда за зашти-
ту животне средине општине Косјерић и из буџета општине 
Косјерић. 

  2. Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“  
КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комуналног 

отпада из Косјерића у ЈКП „Дубоко“. Општина финансира тро-
шкове транспорта комуналног отпада по цени од 1.665,00 дина-
ра са ПДВ-ом или 1.998,00 динара са ПДВ-ом за тону отпада. У 
2015. години транспортовано је просечно месечно 178,28 тона. 
На бази тог просека у 2016. години, по истој цени транспорта, по-
требно је за транспорт отпада планирати око 4.300.000,00 дина-
ра (са урачунатим ПДВ-ом). 

3. Накнада за  депоновање комуналног отпада у ЈКП 
„Дубоко“ 

 Општина Косјерић плаћа накнаду ЈКП „Дубоко“ за од-
лагање отпада у износу од 1.372,80 динара без ПДВ-а или 
1.510,08 динара са ПДВ-ом, за тону депонованог отпада. Општи-
на Косјерић је у „Дубоко“ испоручила 2.139,36 тона комуналног 
отпада  у 2015. години. Месечни просек је 178,28 тона отпада. 
На бази исте количине отпада у 2016. години, по истој цени на-
кнаде за одлагање, потребно је за накнаду за одлагање отпада 
планирати око 3.300.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом). 

4. Унапређење система одржавања зелених површина 
и изградња нових   

Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних повр-
шина, планира се обнављање постојећих и формирање но-
вих дрвореда и травнатих и цветних површина. У 2015. годи-
ни је реализовано радова у вредности од 4.609.217,10 дина-
ра. Средства за унапређење система одржавања зелених по-
вршина и изградња нових обезбеђују се из буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Косјерић и из буџета 
општине Косјерић. 

5. Пролећна и јесења акција чишћења и уређења гра-
да  

У току пролећне и јесење акције чишћења и уређења града, 
претходних година,  вршено је одвожење отпада из домаћин-
става, који не спада у кућно смеће, са подручја са кога се 
иначе организовано одвози кућно смеће. Услуге су пружане и 
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предузећима и установама која не поседују сопствену меха-
низацију за одвожење отпада.  

Акцију треба проширити просторно, у смислу да треба очи-
стити и уредити јавне површине, које иначе нису обухваћене 
планом редовног одржавања које врши КЈП «Елан», али, у 
2016. години отпад одвозити само од буџетских корисника, а 
од предузећа и других правних лица наплатити одвоз отпада 

сагласно одредбама Одлуке о одржавању комуналне хигије-
не на територији општине Косјерић.   

 
II  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 
 

 
Р.б. 

  
Назив научно-истраживачког програма или пројекта 

 
укупна вредност 

1 Мониторинг ваздуха 1.000.000,00
 

УКУПНО 1.000.000,00   

 
1. Мониторинг ваздуха 
Општина има законску обавезу да прати квалитет ва-

здуха на својој територији. Ради увида у квалитет ваздуха и ради 
идентификације загађујућих материја врше се мерења имисије 

таложних материја са тешким металима и суспендованих чести-
ца и тешких метала у њима, посебно у близини емитера. 

 
III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 
Р.б. 

  
Назив програма или пројекта еколошке едукације 

 
укупна вредност 

1 Суфинансирање еколошких програма, пројеката и акција невлади-
них организација и других удружења грађана која се баве заштитом 
животне средине на локалном нивоу 50.000,00

 
УКУПНО 50.000,00 

   
 И поред тога што заштита животне средине подразу-
мева велики број активности и мера у свим областима друштве-
ног живота, још увек се занемарује потреба за подизањем нивоа 
знања лица са значајном улогом у процесу планирања и доно-
шења одлука у вези активности које имају значајан утицај на жи-
вотну средину, што има за последицу доношење лоших планова 
и погрешних одлука. 
 Један од најефикаснијих и најjефтинијих  алата за 
спречавање настанка проблема у животној средини и њихово ре-
шавање је стална едукација свих узрасних група. Сматра се да 
један динар уложен у едукацију грађана штеди 10 динара које је 
потребно уложити у отклањање последица.  
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине Одељење за урбани-
зам, изградњу и инспекцијске послове ће самостално или у са-
радњи са другим субјектима: јавним комуналним предузећима и 
установама, Туристичком организацијом, Удружењем учитеља, 
Планинарско-еколошким друштвом «Субјел»,и др., организовати 
или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скупо-
вима, курсевима, манифестацијама из области заштите и уна-
пређења животне средине и обележавању значајних датума и 
догађаја као што су: Дан планете Земље, Светски дан заштите 
животне средине, сајам екологије, сајам туризма, сајам здраве 
хране, организовање едукативних еколошких програма за децу 
школског и предшколског узраста кроз еколошке школе и кампо-
ве, као и других датума и догађаја.  
  На сајту општине, као и у средствима информисања 
(локалне радио станице и локална телевизија) заинтересована 
јавност биће обавештавана и о поднетим захтевима и о донетим 
одлукама у поступцима процене утицаја и стратешке процене, у 
складу са законима из тих области. 
 

 
 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4.  
 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уго-
ворених обавеза и реализацију појединачних програма и проје-
ката спроводиће Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу 
и инспекцијске послове Општинске управе општине  Косјерић. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће Оде-
љење за привреду и финансије и Одељење за урбанизам, инве-
стиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе оп-
штине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај Програм објавити у «Службеном листу општине 
Косјерић». 
  
 
Број: 501-11/2016 
у Косјерићу, 15. августа 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  

 
                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
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 На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоу-
прави («Службени гласник РС», број 9/2002), члана 47. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС, број 9/2002) и члана 
36. Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косје-
рић», број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одр-
жаној 15. августа 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2016. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 5/16), врше се измене 
и допуне и то: 

 
                ПРИХОДИ                

- На позицији 733152 други текући трансвери од  
Републике у корист општине  износ од 88.692.381,00 динара 
замењује се износом од 107.090.381,00 динара, 

Укупни приходи  у износу од  340.926.000,00  ди-
нара замењују се износом од  359.324.000,00  динара. 

 
                   РАСХОДИ 

- На позицији 33. плате, додаци и накнаде запо-
сленим код општинске управе општине Косјерић износ од 
29.615.000,00 динара замењује се износом од 28.615.000,00 
динара. 

- На позицији 34. социјални доприноси на терет 
послодавца код општинске управе општине Косјерић износ 
од 5.302.000,00 динара замењује се износом од 
5.102.000,00 динара. 

- Иза  позиције 16. отвара се нова позиција 16/1 
награде запосленим и остали посебни расходи код председ-
ника општине и општинског већа са износом од 16.000,00 
динара, 

- На позицији 47. новчане казне и пенали по реше-
њима судова износ од 1.500.000,00 динара замењује се из-
носом од 2.500.000,00 динара, 

- На позицији 48. накнада штете од повреда или 
настале од елементарних непогода износ од 6.780.000,00 
динара замењује се износом од 20.000.000,00 динара, 

- На позицији 52. машине и опрема код општинске 
управе Косјерић  износ од 830.000,00 динара замењује се 
износом од 2.200.000,00 динара, 

- На позицији 78. новчане казне и пенали по реше-
њима судова код Месних заједница износ од 400.000,00 ди-
нара замењује се износом од 500.000,00 динара, 

- На позицији 108. текуће поправке и одржавање 
код Одсека за одржавање улица и путева и градског грађе-
винског земљишта износ од 500.000,00 динара замењује се 
износом од 800.000,00 динара. 

- На позицији 118. плате, додаци и накнаде запо-
сленим код Туристичке организације општине Косјерић из-
нос од 1.736.000,00 динара замењује се износом од 
2.736.000,00 динара. 

- На позицији 119. социјални доприноси на терет 
послодавца код Туристичке организације општине Косјерић 
износ од 311.000,00 динара замењује се износом од 
511.000,00 динара. 

- На позицији 123. услуге по уговору код Туристич-
ке организације општине Косјерић износ од 218.000,00 дина-
ра замењује се износом од 500.000,00 динара. 

- На позицији 183. текући трансфери осталим ни-
воима власти износ од 23.800.000,00 динара замењује се 
износом од 25.910.000,00 динара. и то код: Основне школе 
Косјерић код текућих поправки и одржавања износ од 
865.000,00 динара замењује се износом од 965.000,00 дина-
ра; код зграда и грађевинских објеката износ од 120.000,00 
динара замењује се износом од 1.520.000,00 динара;  
Основне школе Варда: код услуга по уговори износ од 
515.000,00 замењује се износом од 765.000,00 динара; код 
текућих поправки и одржавања износ од 259.100,00  заме-
њује се износом од 609.100,00 динара и код пореза обаве-
зних такси и казни износ од 4.900,00 динара замењује се из-
носом од 14.900,00 динара. 

- У оквиру позиције 184. текући трансфери оста-
лим нивоима власти код Техничке школе Косјерић врше се 
измене и то: награде, бонуси и остали посебни расходи из-
нос од 220.000,00 динара замењује се износом од 
227.000,00 динара и трошкови путовања износ од 
235.000,00 динара замењују се износом од 228.000,00 дина-
ра. 

 
 

                Укупни расходи у износу од 340.926.000,00 динара, за-
мењују се износом од 359.324.000,00 динара.  

Члан 2. 
       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службе-
ном листу општине Косјерић, а примењиваће се од 01. јануара 
2016. године. 

 
   Број : 400-62/16-01 
   У Косјерићу, 15. августа 2016. године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                 Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 

 На основу члана 1. 2. и 7. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 
34/2001, 62/2006-др.закона, 63/2006-испр. Др.закона, 116/2008-
др.закона, 92/2011, 99/2011-др.закона, 10/2013, 55/2013 и 
99/2014), члана 37. Закона о радним односима у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, број 83/2005-испр.др. закона, 
23/2013-одлука УС), члана 5. Уредбе о коефицијентима за обра-
чун и исплату плата именованих и постављених лица и запосле-
них у државним органима („Службени гласник РС“, пречишћени 
текст 12/2012), као и члана 36. Статута општине Косјерић (Слу-
жбени лист општине Косјерић број 9/08), на седници Скупштине 
општине Косјерић, која је одржана дана 15. августа 2016. године 
донета је следећа : 

 
И З М Е Н А   И   Д О П У Н А   О  Д  Л  У  К  Е  

Коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, по-
стављених и именованих лица у Скупштини општине, запо-
слених у Општинској управи и накнадама и другим прима-

њима одборника 
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Члан 1. 

   У Одлуци о Коефицијентима за обрачун и исплату плата иза-
браних, постављених и именованих лица у Скупштини општине, 
запослених у Општинској управи и накнадама и другим прима-
њима одборника члан 12. мења се и гласи: 

  Одборницима Скупштине општине и члановима Општинског 
већа за учешће у раду на седницама Скупштине општине и Оп-
штинског већа (осим телефонске седнице), припада накнада за 
вршење функције у износу од 3.500,00 динара, по седници као и 
право на трошкове превоза у висини цене превозне карте. 

   Председнику и члановима сталних радних тела Скупштине 
општине припада право на накнаду за вршење функције у изно-
су од 1.000,00 динара по седници, као и право трошкова превоза 
у висини цене превозне карте.  

   Комисији за планове (посебно се обрачунава сходно Зако-
ну о планирању и изградњи) и Комисији за избор директора јав-
них предузећа ( 2.000,00 по седници). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука о Коефицијентима за обрачун и ис-
плату плата изабраних, постављених и именованих лица у Скуп-
штини општине, запослених у Општинској управи и накнадама и 
другим примањима одборника, остаје на снази. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљена у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,            
Број  121-6/2016                                                      

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                          Драган Тулимировић 
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