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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 10. октобра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГОМ  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: 

 
                 

    РАСХОДИ 
- На позицији 7. услуге по уговору код Скупштине 

општине Косјерић износ од 60.000,00 динара за-
мењује се износом од 80.000,00 динара, 

- Иза  позиције 15. отвара се нова позиција 15/1 
социјална давања запосленим код председника 
општине и општинског већа са износом од 
16.000,00 динара, 

- Позиција 16/1 награде запосленим и остали по-
себни расходи код председника општине и оп-
штинског већа са износом од 16.000,00 динара 
брише се, 

- На позиција 17. посланички додатак код председ-
ника општине и општинског већа износ од 
500.000,00 динара замењује се износом од 
600.000,00 динара, 

- На позиција 19. услуге по уговору код председни-
ка општине и општинског већа износ од 
450.000,00 динара замењује се износом од 
600.000,00 динара, 

- На позиција 20. материјал код председника оп-
штине и општинског већа износ од 400.000,00 ди-
нара замењује се износом од 600.000,00 динара, 

- На позицији 39. стални трошкови код општинске 
управе Косјерић износ од 7.460.000,00 динара за-
мењују се износом од 8.444.000,00 динара, 

- На позицији 41. услуге по уговору  код општинске 
управе Косјерић износ од 3.400.000,00 динара за-
мењују се износом од 4.400.000,00 динара, 

- На позицији 42. специјализоване  услуге по уго-
вору  код општинске управе Косјерић износ од 
100.000,00 динара замењују се износом од 
300.000,00 динара, 

- На позицији 47. новчане казне и пенали по реше-
њима судова износ од 2.500.000,00 динара заме-
њује се износом од 2.800.000,00 динара, 

- На позицији 48. накнада штете од повреда или 
настале од елементарних непогода износ од 
20.000.000,00 динара замењује се износом од 
27.000.000,00 динара, 

- На позицији 58. накнаде за социјалну заштиту из 
буџета општине  износ од 11.700.000,00 динара 
замењује се износом од 12.700.000,00 динара и 
то код превоза ученика износ од 8.000.000,00 ди-
нара замењује се износом од 9.000.00,00 динара, 

- На позицији 68. текуће поправке и одржавање 
код Дома здравља  Косјерић износ од 500.000,00 
динара замењује се износом од 1.000.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 75. текуће поправке и одржавање 
код Месних заједница општине Косјерић износ од 
11.000.000,00 динара замењује се износом од 
4.000.000,00 динара, 

- На позицији 81. текуће поправке и одржавање 
код Фонда за развој пољопривреде општине Ко-
сјерић износ од 1.000.000,00 динара брише се, 

- На позицији 89. стални трошкови код Фонда за 
заштиту животне средине општине Косјерић из-
нос од 13.500.000,00 динара замењује се изно-
сом од 12.500.000,00 динара, 

- На позицији 92. услуге по уговору  код Одсека за 
одржавање улица и путева и градског грађевин-
ског земљишта износ од 4.500.000,00 динара за-
мењује се износом од 3.500.000,00 динара, 

- На позицији 93. специјализоване услуге  код Од-
сека за одржавање улица и путева и градског 
грађевинског земљишта износ од 2.000.000,00 
динара замењује се износом од 500.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 96. зграде и грађевински објекти  код 
Одсека за одржавање улица и путева и градског 
грађевинског земљишта износ од 3.400.000,00 
динара замењује се износом од 4.600.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 102. зграде и грађевински објекти 
код Одсека за одржавање улица и путева и град-
ског грађевинског земљишта износ од 600.000,00 
динара замењује се износом од 1.700.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 105. стални трошкови код Одсека за 
одржавање улица и путева и градског грађевин-
ског земљишта износ од 9.500.000,00 динара за-
мењује се износом од 13.000.000,00 динара, 

- На позицији 108. текуће поправке и одржавање 
код Одсека за одржавање улица и путева и град-
ског грађевинског земљишта износ од 800.000,00 
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динара замењује се износом од 1.000.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 111. специјализоване услуге  код Од-
сека за одржавање улица и путева и градског 
грађевинског земљишта износ од 1.000.000,00 
динара брише се, 

- На позицији 115. текуће поправке и одржавање 
код Одсека за одржавање улица и путева и град-
ског грађевинског земљишта износ од 
9.420.000,00 динара замењује се износом од 
5.920.000,00 динара, 

- На позицији 117. Зграде и грађевински објекти 
код Одсека за одржавање улица и путева и град-
ског грађевинског земљишта износ од 
2.000.000,00 динара брише се, 

- На позицији 120. социјална давања запосленим 
код Туристичке организације општине Косјерић 
износ од 40.000,00 динара замењује се износом 
од 56.000,00 динара, 

- На позицији 121. стални трошкови  код Туристич-
ке организације општине Косјерић износ од 
160.000,00 динара замењује се износом од 
180.000,00 динара, 

- На позицији 148. Услуге по уговору код Народне 
библиотеке Косјерић износ од 369.000,00 динара 
заменити износом од 529.000,00 динара, 

- На позицији 173. стални трошкови код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 4.215.500,00 динара за-
мењује се износом од 4.241.500,00 динара, 

- На позицији 177. текуће поправке и одржавање 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 912.000,00 
динара замењује се износом од 828.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 180. порези, обавезне таксе и казне 
код Дечјег вртића  Косјерић износ од 37.400,00 
динара замењује се износом од 11.400,00 дина-
ра, 

- На позицији 182. машине и опрема  код Дечјег 
вртића  Косјерић износ од 100.000,00 динара за-
мењује се износом од 184.000,00 динара, 

- На позицији 183. текући трансфери осталим ни-
воима власти износ од 25.910.000,00 динара за-
мењује се износом од 26.260.000,00 динара. и то 
код:  Основне школе Варда: награде, бонуси и 
остали посебни расходи износ од 50.000,00 дина-
ра замењује се износом од 38.000,00 динара,  
услуга по уговору износ од 765.000,00 замењује 
се износом од 595.000,00 динара; код текућих по-
правки и одржавања износ од 609.100,00  заме-
њује се износом од 1.141.100,00 динара.  

- У оквиру позиције 184. текући трансфери оста-
лим нивоима власти код Техничке школе Косје-
рић врше се измене и то: социјална давања запо-
сленим износ од 100.000,00 динара замењује се 
износом од 10.000,00 динара; стални трошкови 
износ од 1.617.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.607.000,00 динара;  трошкови путовања 
износ од 228.000,00 динара замењују се износом 
од 153.000,00 динара; услуге по уговору износ од 
340.000,00 динара замењује се износом од 
450.000,00 динара; текуће поправке и одржавање 
износ од 695.000,00 динара замењује се износом 
од 760.000,00 динара; радничке и ученичке на-

граде износ од 175.000,00 динара замењује се 
износом од 150.000,00 динара; машине и опрема 
износ од 210.000,00 динара замењује се износом 
од 251.000,00 динара и нематеријална имовина 
износ од 45.000,00 динара замењује се износом 
од 29.000,00 динара. 

                 
Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће се од 01. ја-
нуара 2016. године. 

 
   Број : 400-82/16-01 
   У Косјерићу, 10. октобра  2016. године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Тулимировић 
                                                         

 
   

                                          
 
 
                                    

              На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (''Сл.гл. РС'' број 129/07) и члана 36. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 10. октобра  2016. годи-
не донела је 

О Д Л У К У 
О ПРЕОБРАЖАЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ У ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се преображај Туристичке органи-

зације општине Косјерић (ТООК) у Туристичко-спортску органи-
зацију општине Косјерић (ТСООК), а на основу предлога Управ-
ног одбора ТООК од 15. 9. 2016. године.   

 
Члан 2. 

Назив установе је ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (у даљем тексту ТСООК). Седи-
ште установе је у Косјерићу, улица Карађорђева 66. 

Туристичко-спортска организација се уписује у надле-
жни регистар као установа и има статус правног лица са прави-
ма и обавезама утврђеним законом и Статутом. Самостална је у 
обављању свих послова у њеној надлежности и за свој рад одго-
вара Оснивачу. 

ТСООК послује у складу са прописима којима се уређу-
је рад јавних служби. 

ТСООК има печат и штамбиљ. Облик и садржина печа-
та и штамбиља  ближе се одређује Статутом. 

 
Члан 3. 

Послови ТСООК су: 
-промоција туризма и туристичке понуде општине Ко-

сјерић са посебним акцентом на  коришћење спортских објеката; 
-кооридинација активности и сарадње између привред-

них и других субјеката у области туризма, спорта, рекреације  и 
коришћења спортских објеката; 
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-организовање и учешће у организацији туристичких, 
научних, спортских, културних, забавних  и других  скупова и ма-
нифестација; 

-организовање туристичко-информативних центара; 
-посредовање у пружању услуга у хотелском и сеоском 

туризму и домаћој радиности; 
-реализација програма изградње туристичке и спортске 

инфраструктуре и објеката као и уређења простора; 
-учешће у изради програма, планова и стратегија раз-

воја и унапређења  туризма и спортских активности; 
-праћење, анализа и предлог мера у вези наплате бо-

равишне таксе; 
-делатности и послови на стицању сопствених прихода 

( организовање спортских догађаја,  излета, продаја карата, про-
даја сувенира, издавање објеката, пружање угоститељских услу-
га и друго); 

-управљање и газдовање над спортским и угоститељ-
ским објектима у јавној својини Оснивача. 

 
Члан 4. 

 
Сва права и обавезе ТООК постају права и обавезе 

ТСООК. 
Сва основна средства ТООК постају основна средства 

ТСООК. 
За обављање појединих делатности Оснивач може да-

ти ТСООК на коришћење одређену имовину и средства која су у 
јавној својини Оснивача о чему ће се закључити посебан уговор. 
     

  Члан 5. 
Лица запослена у ТООК постају лица запослена у ТСО-

ОК са свим правима и обавезама која им проистичу из закона. 
 

Члан 6. 
Средства за рад ТСООК обезбеђују се из: 

1. буџета општине Косјерић, 

2. сопствених прихода, 

3. средстава наменски опредељених од 
стране надлежних министарства и других републичких 
органа, 

4. донација, прилога и спонзорстава до-
маћих и страних физичких и правних лица, 

5. других извора финансирања, у скла-
ду са законом. 

 
Члан 7. 

Органи ТСООК су директор, Управни одбор и Надзорни 
одбор. 

Директора, председнике и чланове Управног и Надзор-
ног одбора бира и разрешује Скупштина општине Косјерић на 
период од четири године са могућношћу реизбора на исту функ-
цију. 

Управни одбор и Надзорни одбор ТООК, који су иза-
брани на седници СО Косјерић, која је одржана 15. августа 2016. 
године, настављају да обављају дужност Управног и Надзорног 
одбора ТСООК  до истека периода на који су изабрани. 

 
 
 

Члан 8. 
 
Директор ТСООК : 

1) Заступа и предстaвља ТСООК, орга-
низује и руководи њеним радом. 

 
2) Предлаже акте које усваја  Управни 

одбор и извршује одлуке Управног одбора. 
 
3) Предлаже годишњи план рада као и 

годишњи финансијски план. 
 
4) Одговара за коришћење и располага-

ње имовином. 
 
5) Подноси годишњи извештај о раду 

ТСООК. 
 
6) Одлучује о појединачним правима и 

обавезама лица запослених у ТСООК. 
 
7) Обавља и друге послове предвиђене 

законом.  
 

Члан 9. 
Управни одбор има седам чланова од којих пет предла-

же Оснивач а два се бирају из реда запослених. 
Управни одбор: 

1) Доноси статут ТСООК уз сагласност 
Оснивача. 

2) Усваја Правилник о раду и унутра-
шњој систематизацији радних места у ТСОК и друге оп-
ште акте, уз сагласност Оснивача. 

3) Доноси пословник о свом раду. 
4) Доноси годишње планове о програме 

рада и усваја завршне рачуне и извештаје о раду ТСО-
ОК, све уз сагласност Оснивача. 

5) Даје смернице и упутства за рад ди-
ректора. 

6) Образује стална и повремена радна 
тела ради израде одговарајућих предлога, анализа и 
студија које се односе на област коју покрива ТСООК. 

7) Обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. 

 
Члан 10. 

Надзорни одбор има три члана од којих је један из реда 
запослених а два предлаже Оснивач. 

Надзорни одбор врши надзор над пословањем ТСООК 
о чему најмање једном годишње извештава Управни одбор и 
Оснивача. 

 
Члан 11. 

Управни одбор и директор имају обавезу да у року од 
30 дана од ступања на снагу ове одлуке усвоје предлог Статута 
Установе и доставе га на сагласност Оснивачу. 

 
Члан 12. 

Статутом ТСООК  уређују се: правни статус, делатност, 
средства за рад, унутрашња организација, надлежност и начин 
рада органа ТСООК, заступање и представљање ТСООК, права, 
обавезе и одговорности запослених, сарадња са другим органи-
зацијама и друга питања од значаја за рад ТСООК. 
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Члан 13. 
Овом одлуком престаје да важи Одлука о трансформи-

сању Туристичког савеза општине у Туристичку организацију оп-
штине Косјерић број 332-21/94 од 28. 07.1994. године. 

 
Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће об-
јављена у Службеном листу општине Косјерић. 

 
Број 022-19/2016 
У Косјерићу, 10. октобра 2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 
 
                               
 

 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић (Слу-

жбени лист општине Косјерић број 9/08) Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној 10. октобра  2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ТУРИ-
СТИЧКО-СПОРТСКЕ   ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

I 
Именује  се за вршиоца дужности директора Туристич-

ко-спортске организације општине Косјерић Саша Јонић,  дипло-
мирани агроном  из Косјерића. 

II 
Именовање в.д. директора се врши до избора директо-

ра ове установе а најдуже на период од шест месеци. 
III 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљено у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

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

     
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Драган Тулимировић 
 

 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (Слу-
жбени лист општине Косјерић број 9/08) Скупштина општине Ко-
сјерић, на седници одржаној 10. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се директор Туристичке организације оп-
штине Косјерић Снежана Јоксимовић,  дипломирани туризмолог 
из Косјерића. 

 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљено у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

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

 
      

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
 Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 
 
 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и из-
градњи („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 10. октобра 2016.  годи-
не, донела је   
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОДРУЧЈЕ „БРДО ГРАД 3“  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за 
подручје „Брдо Град 3“ у општини Косјерић, у даљем тексту: 
План детаљне регулације.  

 
Граница почиње на северу у К.О. Сеча Река, на тромеђи кат.пар. 
бр. 4259/1, 4256 и 4259/2, и иде десним смером пратећи границе 
кат.пар. бр. 4259/2, 4246, 4249, 4248, 4244/1, стиже до планиране 
регулације саобраћајнице коју прати ка северу у дужини од око 
190 метара, ломи се, пресеца планирани пут, па продужава пра-
тећи границу кат.пар. бр. 4221, 4222, 4217, 4181/1, 4177/1, 
4177/2, 4176, 4175, 4184, 4188, стиже до границе плана „ПДР Бр-
до град 2“ коју прати у дужини од око 2730 метара. Потом иде 
границом кат.пар. бр. 1348/7, 1348/8, 1329, 1364, 1365, пресеца 
планирану саобраћајницу ломи се и прати границу к.п. бр. 1404, 
6089(пут), а потом и прати планирану регулацију пута у дужини 
од око 690 метара. Затим се ломи, пресеца планирани пут, па 
иде границом кат.пар. бр. 6027, 6029, 6030, 6037, 5992,5990, 
5958, 5927, 5923, 5924, 5924/1, 5934, 5935, 5936, 5940, 4941, 
5942/1, пресеца планирани пут и прати регулацију пута у дужини 
до око 505 метара, сеча планирани пут, обухвата раскрсницу и 
поново наставља пратећи регулацију пута у дужини од око 235 
метара. Ломи се, пресеца планирани пут и наставља границом 
кат.пар. бр. 4271, 4272, 4277, пресеца планирани пут а онда на-
ставља његовом регулацијом у дужини од око 100 метара па 
продужава границом кат.пар. бр. 4268, 4273, 4275, 4276, 4262, и 
границом кат.пар. бр. 4259/2 долази до тромеђе кат.пар. бр. 
4259/1, 4256 и 4259/2 одакле је опис и почео.  
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Горе наведене парцеле чијим ободом иде поменута граница на-
лазе се унутар плана.  
Површина обухвата плана износи 133.4 ha.  
Све катастарске парцеле које су побројане у опису границе Пла-
на су у К.О. Сеча Река. 
 

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   
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. 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 501-38/11-
02 од 02.09.2016. године, којим је дата сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Брдо 
Град 3“ 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: 350-12/2016 oд 10. октобра 2016. године 

 
                      Председник  Скупштине општине Косјерић 

                                                      Драган Тулимировић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и из-
градњи („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 10. октобра 2016 . годи-
не, донела је   
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода  
ДВ бр. 116/2 ТС Ваљево 1 - ТС “Косјерић” (на територији оп-

штине Косјерић) 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План  детаљне регулације за рекон-
струкцију, адаптацију и доградњу далековода бр. 116/2 ТС Ва-
љево 1 - ТС “Косјерић” (на територији општине Косјерић), у да-
љем тексту: План детаљне регулације.  
 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедило је ЈП 
“Електромрежа Србије” а обрађивач Плана детаљне регулације 
је предузеће “АРХИПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.  
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи: 
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Текстуални део 
А. УВОД 
 А.1. Повод и циљ израде плана 
  А.1.1. Повод за израду плана 
  А.1.2. Методологија израде 
  А.1.3. Циљеви израде плана 
 А.2. Обухват плана 
 А.3. Правни и плански основ 
  А.3.1. Правни основ 
  А.3.2. Плански основ 
   А.3.2.1.  Територија општине Косјерић 
 А.4. Постојећа намена и начин коришћења земљишта 
 А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 
 П Л А Н С К И   Д Е О 
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 Б.1. Планирана намена и начин коришћења земљишта 
  Б.1.1. Планирана намена земљишта и заштитни појасеви 
  Б.1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене 
 Б.2. Биланси намене земљишта 
 Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте јавне намене 
  Б.3.1. Усаглашавање са саобраћајном инфраструктуром 
     Б.3.1.1. Друмски саобраћај 
   Б.3.1.2. Железнички саобраћај 
  Б.3.2.  Усаглашавање са осталим инфраструктурним системима 
  Б.3.3.  Усаглашавање са пољопривредним, шумским и водним земљиштем 
 Б.4. Урбанистичке мере заштите 
  Б.4.1. Мере заштите животне средине 
  Б.4.2. Мере заштите природних и културних добара 
   Б.4.2.1. Природна добра 
   Б.4.2.2. Културна добра 
  Б.4.3. Услови за лица са посебним потребама 
  Б.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената 
  Б.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
  Б.4.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
  Б.4.7. Мере енергетске ефикасности изградње 
 Б.5. Инжењерскогеолошки услови 
В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 Г.1. Спровођење плана 
 Г.2. Смернице за израду процене утицаја 

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 Д.1. Садржај графичког дела 
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 Д.2. Садржај документације плана 
 
 
Графички део  

1. Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење 
2. Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата 

 
Члан 3.  

 
План детаљне регулације је израђен у три (3) примерка у штам-
паном (аналогном) облику и четири (4) примерка у дигиталном 
облику.  
 
Саставни део Плана детаљне регулације је документациона 
основа, која је израђена у два (2) примерка, не објављује се и на-
лази се у архиви Општине Косјерић.  
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 350-7/2015 oд 10. октобра 2016. године 

 
Председник Скупштине општине Косјерић 

                                                                   Драган Тулимировић 
 

 

 

 

На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић, на седници  одржаној 10. октобра 2016. 
године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе, 
Косјерић, и то: 

Испред Савета родитеља: 
1.Александар Анђелић, из Косјерића. 
 

II 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у'' Службеном листу општине Косјерић''. 
 
 
Број 022- 12/13 
У Косјерићу, 10. октобра  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

Драган Тулимировић 

 

 

На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
72/09,52/11 и 55/13) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине 
Косјерић, на седници  одржаној 10. октобра  2016. године донела 
је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Именује  се члан Школског одбора Техничке школе, Ко-
сјерић, и то: 

Испред Савета родитеља: 
1. Жељко Васиљевић, из Косјерића. 
 

II  
Мандат новоизабраних чланова Школског одбора траје 

до истека мандата  органа управљања. 
III 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у'' Службеном листу општине Косјерић''. 
 
 
Број 022- 12/16 
У Косјерићу, 10. октобра  2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Драган Тулимировић 
 

 

 

 

 

На основу члана 393. став 1. Закона о енергетици (“Службени. 
гласник РС” брoj 145/14), Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Градска топлана Косјерић“ број 01-29/2013. od 
19.03.2013. год. и члана 57. Одлуке о условима снабдевања то-
плотном енергијом општине Косјерић, broj 01-69/13. oд 
29.07.2013. године, и члана 36. Статута општине Косјерић, Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној 10. октобра 2016. 
године, доноси 
 
  

ТАРИФНИ СИСТЕМ  
за обрачун топлотне енергије и услуга 
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (у 
даљем тексту: Тарифни систем), из топловодне мреже Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана Косјерић“ одређују се: 

1. основни тарифни елементи за обрачунавање топлотне 
енергије коју Јавно комунално предузеће „Градска то-
плана Косјерић“ (у даљем тексту: енергетски субјект) 
испоручује купцима топлотне енергије из топловодне 
мреже (у даљем тексту: купац),   

2. критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена то-
плотне енергије,   

3. начела и критеријуми за одређивање тарифних ставо-
ва, те начин утврђивања и коришћења рачунских еле-
мената са циљем да би се подстакла рационална по-
трошња топлоте и да би производни и дистрибутивни 
објекти били боље искоришћени.  

 
Члан 2. 

 
Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије из топло-
водне мреже, осим за оне са којима енергетски субјект закључу-
је посебне уговоре. 

Члан 3. 
 
Тарифни ставови за појединачне елементе цена тарифних купа-
ца морају бити у складу са Методологијом за формирање цена 
коју утврђује Влада РС је дата у прилогу 1. и која чини саставни 
део овог Тарифног система. 
 

2. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ СТАВОВИ 
  

Члан 4. 
 
Тарифни елементи за које се утврђују тарифни ставови су: 

    1.   прикључна снага или грејна површина 
     2.  испоручена количина топлотне енергије, 
     3.  очитавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата 
 
 

Члан 5. 
 
Прикључна снага се одређује по одредбама Одлуке о условима 
снабдевања топлотном енергијом и обрачунава се у kW или по 
м2 грејне површине, а вредност се заокружује на два децимална 
места.  
Прикључна снага за појединачну топлотну подстаницу одређена 
је називном снагом прикључених топлотних уређаја, која је одре-
ђена пројектом за извођење или пројектом изведених радова 
објекта, односно према уговору о испоруци топлотне енергије. 
 

Члан 6. 
 
Количина испоручене топлотне енергије се утврђује непосредно 
на основу очитавања са топлотног бројила (kWh). При обрачуну 
се вредности мерене у kWh (GJ), заокружују на два децимална 
места.  
До успостављања одговарајућих мерења на нивоу топлотне под-
станице, обрачун се врши паушално по еквивалентном м2 греја-

не површине (еквивалентни м2 се односи на грејане просторе 
стандардне висине од 2,60 м). 
 

Члан 7. 
 
Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су:  

1. цена за јединицу прикључне снаге у дин/kW x 
месец или у дин/м2 х месец),  
2. цена за јединицу испоручене количине топлот-
не енергије у дин/kWh,  
3. цене расподеле трошкова (систем делитеља), очитавања 

мерача (на нивоу предајног места), обрачуна и наплате 
у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту, 

.  
Члан 8. 

  
Годишњи износ за прикључену снагу представља фиксни део 
трошкова грејања и по правилу се обрачунава месечно. Месечни 
износ се одређује тако да месечни тарифни став за јединицу 
прикључне снаге (дин/kW/месец) множи са прикључном снагом 
или (дин/м2 / месец) множи са грејном површином. Износ је не-
зависан од количине испоручене топлотне енергије и по правилу 
покрива следеће трошкове пословања:  

• електрична енергија (остали потрошачи 20%),   
• гориво за возила   
• вода 20%   
• бруто зараде и остали лични расходи и накна-

де   
• производне услуге (превоз, ПТТ трошкови и др.)  
• трошкови текућег и инвестиционог одржавања,   
• инвестиције,   
• трошкови амортизације,   
• премије осигурања,   
• остали нематеријални трошкови (трошкови репрезентације, 

трошкови платног промета, таксе, камате, исправка вред-
ности потраживања и др.)  

• остали трошкови (електроматеријал, канцеларијски матери-
јал, материјал за одржавање чистоће, алат и ситан инвен-
тар, ХТЗ опрема, остале непроизводне услуге, трошкови 
семинара и интелектуалних услуга, објављивање огласа, 
комуналне услуге, услуге ватрогасног савеза, претплата на 
стручну литературу, чланарине и др.).  

  
Члан 9. 

 
У зградама са више станова износ за прикључну снагу се распо-
дељује сразмерно површини станова који се греју.  

 
Члан 10. 

  
Износ за количину испоручене топлотне енергије се израчуна та-
ко да се број испоручених kWh помножи са одговарајућом тари-
фом за јединицу испоручене количине топлотне енергије 
(дин/kWh).  
Износ за испоручену количину топлотне енергије представља 
варијабилни део трошкова грејања и обухвата трошкове:  

1. енергената,   
2. дела потрошене електричне енергије од 80 %,   
3. дела потрошене воде од 80%   
4. остали трошкови (лабораторијски материјал, хемикали-

је).  
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3. РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА 
 

Члан 11. 
  

Купци топлотне енергије се по правилу разврставају у две групе 
(по намени коришћења објекта): 
  

1. ПРВА тарифна група: стамбени простор ( коефицијенат 
1,00)   

2. ДРУГА тарифна група: пословни простор (коефиције-
нат 1,25) 

Члан 12. 
 
У тарифну групу потрошње у домаћинствима спадају потрошачи 
у индивидуалним и колективним стамбеним објектима.  
 

Члан 13. 
 

У другу тарифну групу увршћени су купци пословног простора и 
привредни објекти. 
 

Члан 14. 
  

Квалификовани купац, чија укупна потрошња прелази 5.000 
GJ/години и није предмет овог Тарифног система, може код 
енергетског субјекта захтевати склапање посебног уговора.  
Граничном вредношћу годишње потрошње се стиче статус ква-
лификованог купца који може слободно уговарати куповину то-
плотне енергије на тржишту.  
Минималну граничну вредност одређује агенција за енергетику, 
а у складу са политиком либерализације тржишта.  
Изузетно се међу посебне купце могу уврстити и неки други спе-
цифични потрошачи, ако за то постоје посебни разлози који до-
приносе рационалнијем раду система даљинског грејања. У 
овом случају исти (недискриминаторски) критеријуми морају ва-
жити за све купце из предметне категорије. 
 
 
 

4. ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 15. 
 
Испорука топлотне енергије се за појединачне купце обрачунава 
у односу на:  

1. припадност одговарајућој тарифној групи 
2. обрачун прикључне снаге по важећој тарифи,   
3. обрачун испоручене количине топлоте по важећој тари-

фи,   
4. обрачун за расподелу трошкова, очитавање мерача, 

испоставу рачуна и наплату.  
 

Члан 16. 
 
Ако се више купаца исте или различите групе снабдева топлот-
ном енергијом преко заједничког предајног места по заједничком 
мерном уређају, испоручена топлота се обрачунава складно са 
делитељем трошкова на том мерном месту (у складу са одред-
бама Одлуке о условима снабдевања топлотном енергијом) и 
одговарајуће тарифне групе. 

 

Члан 17.  
Износ за прикључну снагу се обрачунава по правилу сваког ме-
сеца и то је 1/12 годишњег износа. 
  

Члан 18. 
  

Испоручена количина топлоте се обрачунава за обрачун по ме-
рачу топлотне енергије на основу очитаног стања на бројачу то-
плотне енергије постављеном на мерном месту у прикључној 
подстаници. 
 
Испоручена количина топлотне енергије обрачунава се по пра-
вилу месечно (обрачунски период), односно онако како је одре-
ђено уговором о снабдевању топлотном енергијом склопљеним 
између енергетског субјекта и купца топлотне енергије. 
 

Члан 19. 
  

Очитана вредност потрошње топлотне енергије на заједничком 
месту преузимања (мерачи у топлотним подстаницама) у згра-
дама са више купаца распоређује се по деловнику трошкова на 
појединачне купце.  
У зградама где су код свих потрошача уграђени делитељи по-
трошње, расподела се врши у складу са очитаним односима по-
трошње.   
Појединачна потрошна јединица мора бити опремљена делите-
љем истог типа, за који се споразумно одлучила већина власни-
ка.   
Изабрани тип делитеља мора бити компатибилан са грејним си-
стемом, а појединачни делитељи морају бити намештени у скла-
ду са упутством произвођача односно испоручиоца.   
Расподела потрошње према делитељима може се вршити у 
зградама где је уграђено минимално 70% делитеља.   
У зградама где мање од 30% купаца нема уграђене одговарају-
ће делитеље потрошње због одбијања уградње, или не дозво-
љавају контролу и очитавање истих, трошкови за грејање тих по-
трошних јединица се обрачунавају по кључу загревне површине 
и повећавају се са корективним фактором 1,2. Добијени износ 
трошкова се одузима од укупног трошка за загревање свих по-
трошних јединица на заједничком месту преузимања, а остатак 
се дели између осталих потрошних јединица складно са делов-
ником трошкова.  
 

Члан 20. 
 
Купац мора плаћати испоручену топлотну енергију и услуге које 
се урачунавају заједно са топлотном енергијом у року наведе-
ном на испостављеном рачуну, налогу или другом важећем до-
кументу, најкасније до 20. у месецу, за претходни месец.  
Ако настане дилема о купчевој платној способности или због не-
редовног измирења обавеза плаћања, енергетски субјект може 
захтевати плаћање унапред, са обрачуном за упоредни обрачун-
ски период. Највећа количина топлотне енергије за коју енергет-
ски субјект може тражити плаћање унапред, без окамаћења, је 
једнака највећој месечној потрошњи у последњих 12 месеци. 
 

Члан 21. 
 
Ако купац не измири правовремено своје обавезе, енергетски 
субјект му зарачунава законску затезну камату од датума за пла-
ћање из рачуна до дана плаћања. 
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Члан 22. 

 
Енергетски субјект зарачунава трошкове потраживања и обуста-
ве испоруке топлотне енергије по важећем ценовнику. 
 

Члан 23. 
 

Купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне 
енергије, независно од потрошње, односно за време у којем му 
је била прекинута испорука топлотне енергије у складу са одред-
бама Одлуке о условима снабдевања топлотном енергијом. 
 

Члан 24. 
  

Енергетски субјект у складу са Одлуком о условима снабдевања 
топлотном енергијом, врши одржавање, редовне прегледе, ове-
ре и замене мерних уређаја без посебне надокнаде од стране 
купца. 
 

Члан 25. 
  

Потрошену електричну енергију за рад топлотне подстанице и 
количину потрошене воде из водоводне мреже плаћа купац. 
 

Члан 26. 
  

У периоду пробног рада обрачун утрошене топлотне енергије се 
врши према инвеститору. По окончању пробног рада, уз потпи-
сивање записника о функционалној исправности инсталација и 
достављање списка станара енергетском субјекту, обрачун се 
преноси на скупштину станара/појединачне потрошне јединице 
према делитељу трошкова. 
 
 

5. ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА И ОДРЕЂИВАЊЕ 
ТАРИФНИХ СТАВОВА 

  
Члан 27. 

  
Цене топлотне енергије по тарифним ставовима и групама (као и 
процедура за усвајање цена и измене истих) одређују се по Ме-
тодологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца то-
плотном енергијом коју доноси Влада РС која је саставни део 
овог тарифног система. 
  

Члан 28. 
  

Ценовник стандардних и нестандардних услуга доноси енергет-
ски субјект уз прибављену сагласност Општинског већа општине  
Косјерић.  
Ценовници услуга су јавни. 
 

 
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

  
Тарифни систем се примењује на све већ склопљене и нове од-
носе у вези са снабдевањем топлотном енергијом.  

 

Члан 30. 
  

За делове система даљинског грејања (топлотне подстанице) 
где није уведен систем мерења потрошње топлотне енергије, до 
увођења система мерења примењиваће се досадашњи - систем 
обрачуна потрошње топлотне енергије (по грејној површини). 

 
Члан 31. 

  
Овај Тарифни систем ступа на снагу осмог дана по објављивању 
у Службеном листу општине Косјерић. 
 
Скупштина општине Косјерић  
Број:  023-22/2016  
10. октобра 2016. године 
 

                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Тулимировић 

 

 

 

 

На основу члана 41 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 36 Статута општи-
не Косјерић („Службени лист општине Косјерић, број 9/08), Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној дана 10. октобра 
2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ  
о именовању  директора КЈП „Елан“ Косјерић 

 
1. Миодраг Марковић, дипл. инг. грађ. , из Косјерића, 

улица Карађорђева број 86, именује се за директора К ЈП „Елан“ 
Косјерић. 

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, „Службеном листу општине Косјерић'' и на званичној ин-
тернет страници Opštine Kosjerić, www. kosjeric.rs. 

3.   Ово решење је коначно. 

Број : 023 – 23 / 2016 
У Косјерићу, дана 10. октобра 2016. године, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Председник Скупштине  
Драган Тулимировић 

 

 

 

 

 

 На основу члана 41 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 36 Статута општи-
не Косјерић („Службени лист општине Косјерић, број 9/08), Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној дана 10. октобра 
2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ  
о именовању  директора ЈП „Градска топлана“  

Косјерић 
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1. Борко Радосављевић, дипл. инг. ел. , из Косјерића, 
улица Алексе Поповића број 40, именује се за директора ЈП 
„Градска топлана“ Косјерић. 
2. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, „Службеном листу општине Косјерић и на званичној ин-
тернет страници Opštine Kosjerić, www. kosjeric.rs. 

3. Ово решење је коначно. 

Број : 023 – 24 / 2016 
У Косјерићу, дана 10. октобра  2016. године, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Председник, 
 Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 

Број:06 - 32/16-03  
12. октобар 2016. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 
 

 КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЕЛАН'' 
КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине 
 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. 

октобра 2016. године разматрала је Измене и допуне Статута 
КЈП ''Елан'', Косјерић, и донела следећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Даје се сагласност на Измене и допуне Статута КЈП 

''Елан'', Косјерић. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                         Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 

Број:06 - 27/16-03 
8. август 2016 . године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА 

 
УЖИЦЕ 

Димитрија Туцовића 52 
 

ПРЕДМЕТ: Закључак Скупштине општине 
 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 15. 

августа 2016. године разматрала је Извештај о раду Туристичке 

организације регије Западна Србија за 2015. годину, и донела 
следећи: 

З А К Љ У Ч А К 
 

Усваја се Извештај о раду Туристичке организације 
регије  Западна Србије за 2015. годину. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Драган Тулимировић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 10/16                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  10. октобар  2016. године 

 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај страна

Одлука о другом  допунскоm  буџету општине Косјерић за 2016. годину ............................................. 1 
Одлука о преображају Туристичке организације општине Косјерић у Туристичко-спортску органи-
зацију општине Косјерић  .......................................................................................................................... 

 
2 

Решење о именовању  вршиоца дужности директора Туристичко-спортске организације општине 
Косјерић  ..................................................................................................................................................... 

 
4 

Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Косјерић ................................... 4 
Одлука о доношењу плана детаљне регулације за подручје „Брдо Град 3“  ....................................... 4 
Одлука о доношењу плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далеко-
вода дв бр. 116/2 ТС Ваљево 1 - ТС “Косјерић” (на територији општине Косјерић) ............................ 

 
5 

Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе Косјерић  ......................................... 7 
Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе Косјерић ........................................... 7 
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга ....................................................................... 7 
Решење о именовању  директора КЈП „Елан“ Косјерић ......................................................................... 10 
Решење о именовању  директора ЈП „Градска топлана“  Косјерић ...................................................... 10 
Закључак Скупштине општине о КЈП „Елан“ Косјерић и ТО регије Западна Србија Ужице ............... 11 

Издавач:  Скупштина општине Косјерић 
Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Косјерић 

Штампа: "Сито Стар" Горобиље, Пожега 


