
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На основу члана 32. став 1 тачка 9 Закона о локалној самоупра-
ви (Сл. гласник РС број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), 
члана 18 Закона о јавним службама (Сл. гласник РС број 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) и члана 36 Статута 
општине Косјерић (Сл. лист општине Косјерић 8/09), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној 25. септембра 2018. го-
дине донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „др ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ 
 
1. Разрешава се вршилац дужности директора Дома здравља 
„др Димитрије Питовић“ у Косјерићу, др Јасмина Ђорђевић, спе-
цијалиста опште медицине из Косјерића, због истека периода од 
6 месеци на које је именована. 
 
2. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Слу-
жбеном листу општине Косјерић 
 
Број: 022- 12/2018 
У Косјерићу, дана 25. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Ликић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 50 став 1 тачка 8, члана 130 став 7 и 
члана 134 Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС 
107/05, 96/15, 106/15...113/17), члана 32. став 1 тачка 9 Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 и 47/2018) и члана 36 Статута општине Косјерић (Сл. 
лист општине Косјерић 8/09), Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној 25. септембра 2018. године донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „др ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ 
 
1. Именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља „др 
Димитрије Питовић“ у Косјерићу, др Јасмина Ђорђевић специја-
листа опште медицине из Косјерића. 
 
2. Именовање се врши на период од 6 месеци. 

 
 
3. Даје се овлашћење др Јасмини Ђорђевић да дужност ВД ди-
ректора обавља и по истеку периода из тачке 2 решења све до 
завршетка процеса реорганизације Здравственог центра Ужице 
и именовања директора и других органа управљања, а све у 
складу са важећим прописима. 
 
4. Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Слу-
жбеном листу општине Косјерић. 
 
Број: 022-13 /2018 
У Косјерићу, дана 25. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Ликић 

          
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи и 
члана 41 самосталног члана Закона о изменама и допунама За-
кона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС број 129/07, 83/2014, 
101/2016-др. закон и 47/2018),  члана 36, 118 и 119 Статута оп-
штине Косјерић (Сл. лист општине Косјерић број 9/08),  Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној дана 25. септембра  
2018. године донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА  СТАТУТА ОПШТИНЕ 

 КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1 
Прихвата се предлог Општинског већа општине Косјерић, фор-
мулисан предлогом број: 06-28/2018 од 18.09.2018. године да се 
приступи доношењу Статута општине Косјерић. 
 

Члан 2 
Стално радно тело Скупштине општине Косјерић, Комисија за 
статутарна питања, надлежна је за припрему измена и допуна 
Статута, нацрта новог Статута, као и за давање мишљења о  
усклађеност аката и одлука са Статутом. 
 
Задатак Комисије је да у року од 60 дана од дана усвајања одлу-
ке,  сачини нацрт новог Статута општине, одржи јавну расправу  
и исти достави Скупштини на разматрање и усвајање. 
 

Члан 3 
Обзиром да се доноси нови Статут, неопходно је спровести јавну 
расправу  o Статуту. 

БРОЈ 10/18, КОСЈЕРИЋ, 26. септембар 2018. ГОДИНЕ 
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Члан 4 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 
 
Број: 010-1/2018 
У Косјерићу , 25. септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ          

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Ликић 
 
 
 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење Одлуке да се донесе нови 
Статут општине Косјерић,  је у Закону о локалној самоуправи са-
мостални чланови Закона о изменама и допунама Закона о ло-
калној самоуправи (Сл. лист РС 129/07, , 83/2014, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и члану 36 Статута општине Косјерић (Сл. лист 
општине Косјерић  бр. 9/08), где се каже да: Скупштина општине 
у складу са законом доноси Статут и члану 118. став 1 Статута 
који гласи: „ Предлог за доношење и промену статута могу под-
нети: грађани путем грађанске иницијативе, трећина одборника и 
Општинско веће“. Члан 118 став 2 Статута: када Скупштина од-
лучи да се приступи доношењу новог статута или само да се 
приступи изменама статута, истом одлуком одређује начин и по-
ступак доношења Статута и именује комисија за израду нацрта. 
Скупштина општине Косјерић именовала је комисију за статутар-
на питања  решењем број 020-17/2017 од 28. 12. 2017. године.  

Општинског већа општине Косјерић  предлогом број: 
06-28/18 од 18. 09. 2018. године. поднело је предлог Скупштини 
општине да се приступи доношењу новог Статута општине Косје-
рић имајући у виду измене и допуне Закона о локалној самоупра-
ви, које су ступиле на снагу 27. јуна 2018. године и којим је ло-
калним самоуправама остављен рок од 6 месеци за доношење и 
усаглашавање Статута. 
            Стално радно тело Скупштине општине Косјерић, Коми-
сија за статутарна питања, надлежна је за припрему измена и 
допуна Статута, нацрта новог Статута, као и за давање мишље-
ња о  усклађеност аката и одлука са Статутом. Задатак Комисије 
је да у року од 60 дана од дана усвајања одлуке,  сачини нацрт 
Статута општине, одржи јавну расправу и исти достави Скупшти-
ни на разматрање и усвајање. 

 
Скупштинска служба општине Косјерић 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

                                            
                          СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
ПРЕДМЕТ: Предлог за доношење Статута општине Косјерић. 
 

Закон о локалној самоуправи самостални чланови Закона о из-
менама и допунама Закона о локалној самоуправи (Сл. лист РС 
129/07, 83/2014, 101/2016-др. закон и 47/2018), члан 41 обавезао 
је јединице локалне самоуправе да у року од девет месеци, од  
дана ступања на снагу закона,  ускладе своје статуте и друге оп-
ште акте У ставу два истог члана предвиђено је, да је Скупштина 
локалне самоуправе у обавези да у року од 6 месеци од дана 
ступања на снагу измена и допуна Закона, надлежном министар-
ству достави предлог статута ради прибављања мишљења над-
лежног министарства. 
 
У складу са чланом 118 Статута општине Косјерић, Општинско 
веће је један од предлагача за доношење Одлуке о приступању 
доношења Статута,  у складу са тим предлажемо Скупштини да 
донесе одлуку о приступању изради Статута. 
 
Дана: 18. 09. 2018. године 
Број:  06-28/2018 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ЖАРКО ЂОКИЋ 

 
 
 
 
 
 
 На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоу-
прави («Службени гласник РС», број 129/07), члана 47 и 63 Зако-
на о буџетском систему («Службени гласник РС, број  54/09...) и 
члана 36. Статута општине Косјерић («Општински лист општине 
Косјерић », број  9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној 25. септембра 2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПЕТОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2018. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 19/17), врше се изме-
не и допуне и то: 

 
                ПРИХОДИ   

 Иза позиције 733154 отвара се нова позиција 
733251 капитални наменски трансфери у корист 
нивоа општина у износу од 22.978.340,00 динара. 
Иза позиције 743351 отвара се нова позиција 
744151 текући добровољни трансфери од физич-
ких и правних лица у корист нивоа општина у из-
носу од 2.600.000,00 динара. 
Укупни приходи  у износу од  381.401.000,00  ди-

нара замењују се износом од  406.979.340,00  динара.  
 

    РАСХОДИ 
- На позицији 1. плате, додаци и накнаде запосле-

них код Скупштине општине Косјерић износ од 
2.220.000,00 динара замењују се износом од 
2.250.000,00 динара, 

- На позицији 2. социјални доприноси на терет по-
слодавца код Скупштине општине Косјерић износ 
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од 400.000,00 динара замењују се износом од 
405.000,00 динара, 

- На позицији 9. остале донације и трансфери код 
Скупштине општине Косјерић  износ од  
270.000,00 динара замењује се износом од 
290.000,00 динара, 

- Иза позиције 21 отвара се нова позиција 21/1 те-
кући трансфери осталим нивоима власти са из-
носом од 3.000.000,00 динара, 

- На позицији 24. услуге по уговору  код општин-
ског већа   износ од 200.000,00 динара замењује 
се износом од 300.000,00 динара, 

- На позицији 32. плате, додаци и накнаде запо-
слених код општинске управе Косјерић износ од 
29.000.000,00 динара замењују се износом од 
28.970.000,00 динара, 

- На позицији 33. социјални доприноси на терет 
послодавца код општинске управе Косјерић из-
нос од 5.210.000,00 динара замењују се износом 
од 5.205.000,00 динара, 

- На позицији 42. текуће поправке и одржавање 
код општинске управе Косјерић износ од 
1.200.000,00 динара замењују се износом од 
1.600.000,00 динара, 

- На позицији 44. остале донације и трансфери код 
општинске управе Косјерић износ од 3.300.000,00 
динара замењују се износом од 3.280.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 47. накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних непогода из-
нос од 2.000.000,00 динара замењује се износом 
од 14.000.000,00 динара, 

- На позицији 54. негативна курсна разлика код 
управљања јавним дугом  износ од 1.500.000,00 
динара замењује се износом од 1.000.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 55. отплата главнице домаћим кре-
диторима код управљања јавним дугом  износ од 
25.500.000,00 динара замењује се износом од 
26.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 57. отвара се нова позиција 57/1 
услуге по уговору код подршке деци и породици 
са децом у износу од 360.000,00 динара, 

- Иза позиције 57/1. отвара се нова позиција 57/2 
текуће субвенције код подршке деци и породици 
са децом у износу од 3.000.000,00 динара, 

- На позицији 64. услуге по уговору  код развоја 
спорта и омладине   износ од 1.000.000,00 дина-
ра замењује се износом од 500.000,00 динара, 

- На позицији 65. текуће поправке и одржавање  
код развоја спорта и омладине   износ од 
12.070.000,00 динара замењује се износом од 
12.570.000,00 динара, 

- На позицији 73. стални трошкови код функциони-
сања месних заједница износ од 2.300.000,00 ди-
нара замењује се износом од 3.300.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 75. Текуће поправке и одржавање  
код функционисања месних заједница износ од 
9.000.000,00 динара замењује се износом од 
8.000.000,00 динара, 

- На позицији 81. текуће поправке и одржавање 
код пољопривреде и руралног развоја износ од 

5.000.000,00 динара замењује се износом од 
500.000,00 динара, 

- На позицији 90. стални трошкови код управљања 
отпадом износ од 11.000.000,00 динара замењује 
се износом од 8.000.000,00 динара, 

- На позицији 100. зграде и грађевински објекти 
код изградње зграде код цркве износ од 
11.500.000,00 динара замењује се износом од 
10.000.000,00 динара, 

- На позицији 104. стални трошкови код одржава-
ња чистоће на површинама јавне намене износ 
од 8.000.000,00 динара замењује се износом од 
11.000.000,00 динара, 

- На позицији 118. услуге по уговору код Туристич-
ке организације Косјерић износ од 330.000,00 ди-
нара замењује се износом од 1.030.000,00 дина-
ра, 

-  На позицији 120. Текуће поправке и одржавање 
код Туристичке организације Косјерић износ од 
90.000,00 динара замењује се износом од 
10.090.000,00 динара, 

- Програм 1502-П3 ликовна колонија код Туристич-
ке организације мења назив у Дани Петра Лазића 
и у оквиру тога позиција 135 услуге по уговору у 
износу од 50.000,00 динара замењује се износом 
од 400.000,00 динара,  

- На позицији 163. плате, додаци и накнаде запо-
слених код Дечјег вртића Косјерић износ од 
20.120.000,00 динара замењује се износом од 
21.229.700,00 динара, 

- На позицији 164. социјални доприноси на терет 
послодавца код Дечјег вртића Косјерић износ од 
3.606.000,00 динара замењује се износом од 
3.804.640,00 динара, 

- На позицији 171. услуге по уговору код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 723.000,00 динара заме-
њује се износом од 1.398.000,00 динара, 

- На позицији 173. текуће поправке и одржавање 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 870.000,00 
динара замењује се износом од 970.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 174. материјал код Дечјег вртића Ко-
сјерић износ од 5.960.000,00 динара замењује се 
износом од 6.150.000,00 динара, 

- На позицији 175. остале донације и трансфер код 
Дечјег вртића Косјерић износ од 2.470.000,00 ди-
нара замењује се износом од 2.175.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 177. зграде и грађевински објекти 
код Дечјег вртића Косјерић износ од 1.716.000,00 
динара замењује се износом од 1.366.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 178. машине и опрема код Дечјег вр-
тића Косјерић износ од 950.000,00 динара заме-
њује се износом од 990.000,00 динара, 

- На позицији 179. текући трансфери осталим ни-
воима власти врше се измене и то код : Основне 
школе Косјерић код услуга по уговору  износ од 
4.925.000,00 динара замењује се износом од 
4.225.000,00 динара; код трошкова текућих по-
правки и одржавања износ од  990.000,00 динара  
замењује се износом од 1.690.000,00 динара;  
Основне школе Варда код награде, бонуси и 
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остали посебни расходи  износ од 120.000,00 ди-
нара замењује се износом од 160.000,00 динара; 
код трошкова текућих поправки и одржавања из-
нос од  865.000,00 динара  замењује се износом 
од 825.000,00 динара,  

- На позицији 180. текући трансфери осталим ни-
воима власти врше се измене  код Техничке шко-
ле Косјерић и то: код трошкова путовања износ 
од 1.660.000,00 динара замењује се износом од 
2.160.000,00 динара и    код услуга по уговору из-
нос од 2.527.000,00 динара  замењује се износом 
од 2.027.000,00 динара. 
Укупни расходи у износу од 381.401.000,00 дина-

ра, замењују се износом од 406.979.340,00 динара.  
 

Члан 2. 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће се од 1. 
јануара 2018. године. 

 
Број : 400-90/18-01 
У Косјерићу, 25.  септембра 2018. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Ликић                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 32. става. 1. тачака 6. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др. за-
кон), члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ број 62/06,47/11,93/12-др. закон) и члана 36. 
Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ број 
9/08), на седници одржаној дана 25. септембра 2018. године, 
Скупштина општине Косјерић, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о локалним комуналним таксама на територи-
ји општине Косјерић, број 434-3/12 од 27.12.2012 године („Сл. 
лист општине Косјерић“ број 10/12, 7/14 и 18/17), мења се  
 

 члан 2. став 1. алинеја 8. и сада гласи: 
 

- коришћење простора за остале  случајеве (расхладне 
витрине за продају пића, фрижидери за продају сладо-
леда, тезге-рафови за продају воћа и поврћа, уређаја 
за продају кокица, палачинака и др.)  - 10,00 динара 

 

члан 2. став 1. алинеја 9. сада гласи: 
 

- заузимање простора за постављање затворених каве-
за, тераса и сл., који су у функцији обављања делатно-
сти и представљају предпростор уласку у објекат - 
10,00 динара. 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама на те-
риторији општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ број 
10/12,7/14 и 18/17) остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу општине Косјeрић“ 
 

Број: 352-13/2018 
У Косјерићу, дана 25 .09.2018. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                      Председник скупштине 
Иван Ликић 
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