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БРОЈ 17/19, КОСЈЕРИЋ, 29. август 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 42. став 2. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 29. августа 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА
I

Разрешавају се председник и члан Управног одбора Туристичко организације општине Косјерић, и то:
-

Миљан Ђукић, из Косјерића, председник;
Горан Вукосављевић, из Сече Реке, члан;

-

Ерић Небојша, из Косјерића - за председника;
Јовановић Иван, из Косјерића за члана.
II

Мандат новоименованог председника и члана Управног
одбора Туристичке организације општине Косјерић траје до истека мандата председника и чланова Управног одбора.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-11 /2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

II

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022- 10 /2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

На основу члана 42. став 2. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 17/2019) и члана 40. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 29. августа 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА
I

Именују се председник и члан Управног одбора
Туристичке организације општине Косјерић, и то:

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018) члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана
3. Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 29. августа 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ
I
Разрешава се заменик председника Комисије за планове Милован Илић, из Маковишта .
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 –9 /2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.
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(кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству ( у
даљем тексту:физичко лице.)
Физичко лице може да пружа угоститељске услуге из
става 1. овог члана у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежаја.
Физичко лице може у објекту сеоског туристичког домаћинства да пружа и угоститељске услуге смештаја на отвореном
у привремено постављеној опреми за камповање, до укупно 20
камп парцела

На основу члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 3. Одлуке о
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 29. августа 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ
I
Бира се за заменика председника Комисије за планове
Стефан Вукосављевић, из Косјерића.
II
Мандат новоизабраног заменика председнике Комисије
траје до истека истека мандата председника и чланова Комисије.
III

Члан 3.
Висина годишњег износа боравишне таксе за физичко
лице утврђује се тако што се број индивидуалних лежаја множи
са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази, и
то :
1) I категорија туристичког места – 3.300,00 динара;
2) II категорија туристичког места – 2.600,00 динара;
3) III категорија туристичког места – 2.000,00 динара;
4) IV категорија туристичког места – 1.300,00 динара;
Ако се угоститељски објекат не налази у границама туристичког места, број индивидуалних лежаја и камп парцела се
множи са износом од 1.000,00 динара.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 –9 /2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

Члан 4.
Боравишну таксу из члана 3. ове Одлуке не плаћају:
• Деца до 7 година старости;
• Лица упућена на бањско и климатско лечење,
односно специјализовану рехабилитацију од надлежне лекарске
комисије;
• Особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица
оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних
обољења, параплегије и квадриплегије, церебалне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и
пратилац наведених особа;
• Ученици и студенти који организовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и
учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
• Страни држављани који преко хуманитарних
организација долазе ради пружања хуманитарне помоћи и који
су по међународним конвенцијама ослобођени плаћања таксе.
• Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана;
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од
7 до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу
ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана
(чланска карта, потврда школе, одн. образовне установе, упут
лекарске комисије и др.)

На основу члана 20. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закони,
101/16-други закон и 47/18), члана 70. Закона о угоститељству
(''Службени гласник РС'', број 17/2019), Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за
физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као
и начин и рокови плаћања и члана 40. тачка 30. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 29. августа 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА
ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У
ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ
ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ
Члан 1.
Овом Одлуком се прописују услови и начин утврђивања
висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које
пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови
плаћања.
Члан 2.

Члан 5.

Обвезник плаћања утврђене висине годишњег износа
боравишне таксе је физичко лице које поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности

Орган јединице локалне самоуправе, надлежан за послове категоризације угоститељског објекта на чијој територији
2
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се угоститељски објекат налази, дужан је да за свако физичко
лице утврди висину годишњег износа боравишне таксе у року од
15 дана од дана правоснажности решења.

3/2019), на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана 29. августа 2019. године донета је:

Члан 6.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ОДБОРНИКА

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за
текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до 5-ог у месецу
за претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе.
Податке о висини годишњег износа боравишне таксе,
уплатном рачуну и позиву на број одобрења физичко лице добија од надлежног органа.
Физичко лице је дужно да у року од 7 дана, од дана
уплате износа боравишне таксе доказ о улати достави надлежном органу.

Члан 1.
У Одлуци у коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у Скупштини општине, запослених у Општинској управи и накнадама и другим
примањима одборника у члану 7 ставу 1 брише се алинеја 1, 2 и
4.
Члан 2.
У члану 8 став 2 уместо речи шест треба да стоји 3.

Члан 7.
Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу дужан
је да на свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 8.

Члан 3.
У члану 10 додаје се став 5 који гласи:
Члановима Изборне комисије за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница на подручју општине Косјерић
и члановима Другостепене изборне комисије, припада накнада у
износу од 2000,00 по седници.

Наплаћена боравишна такса на територији општине Косјерић у целости је извор прихода буџета општине Косјерић.
Члан 9.
У погледу застарелости, обрачун камате, повраћаја погрешно уплаћене таксе и осталог што није прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се утврђује порез на доходак грађана .

Члан 4
У осталом делу Одлука о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у
Скупштини општине, запослених у Општинској управи и накнадама и другим примањима одборника, број: 121-16/09-03 од 21. августа 2009. године (''Службени лист општине Косјерић'', број
17/09) и измене и допуне Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у
Скупштини општине, запослених у Општинској управи и накнадама и другим примањима одборника ''Службени лист општине Косјерић“ број 8/16 и 12/16'', остаје на снази.

Члан 10.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи
део Одлуке о боравишној такси који се односи за пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству
(''Службени лист општине Косјерић'', број 2/17).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Члан 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Број 332-13 /2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 121- 41 / 2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

На основу члана 14 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, члана 2 и 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени
гласник РС“, пречишћени текст 12/2012), као и члана 40. Статута
општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић број

На основу члана 46. тачка 5а) и 5б) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 70. тачке 8 и 9 Ста3
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тута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
3/2019) и члана 25. став 3 новог оснивачког акта ЈКП ''Дубоко'',
Ужице, Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној
13. августа 2019. године, донело је

29. август 2019. године

број 3 /19), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
дана 29. августа 2019. године, донела је:
О Д Л У К У
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СИЈАЛИЦАМА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА САРАДЊУ СА ЈКП
''ДУБОКО'', УЖИЦЕ
I
Именује се Марко Марковић, помоћник председника општине из области инвестиција, из Брајковића, за лице службено
задужено за сарадњу са ЈКП ''Дубоко'', Ужице у обављању делатности и послова за које је основано или других послова и делатности у области управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у складу са законом.

Члан 1.
„Инжењеринг колинг“ о. д. Прибој израдио је Пројекат
за извођење адаптације јавног осветљења на територији општине Косјерић, одговорни пројектант Салих Р. Колић, дипл. ел.
инж. број лиценце 350584503, према Уговору број 404 -77/2019
од 07.08.2019. године и Анексу уговора број 404-77/2019 од
23.08.2019. године.
Члан 2.
Предрачунска вредност адаптације јавног осветљења,
према Пројекту за извођење је 37.743.709,60 динара без ПДВ-а,
односно 45.292.451,52 динара са ПДВ-ом.
Обавезују се надлежне службе Општинске управе Косјерић да спроведу поступак јавне набавке за адаптацију јавног
осветљења штедљивим лед светиљкама на територији општине
Косјерић, а све у складу са Решењем Одељења за урбанизам,
изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове број: ROP-KOS - 6194- ISAW-1/2018, заводни
број: 351-150/2018 од 14. 03. 2018. г. важећим плановима Општине Косјерић и законима који регулишу ову материју.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама члана 46. тачка 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 70. тачке 8 и 9 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019)
и члана 25. става 3. новог оснивачког акта ЈКП ''Дубоко'', Ужице.
Наведеним члановима Закона о локалној самоуправи и
Статута општине Косјерић прописано је да Општинско веће прати реализацију пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је оснивач општина.
Одредбама члана 25. став 3. новог оснивачког акта ЈКП
''Дубоко'', Ужице прописано је да у циљу квалитетног и благовременог пословања, оснивачи су се обавезали да у што крећем року, одреде једно или више лица која ће бити службено задужена
за сарадњу са ЈКП ''Дубоко'', Ужице у обављању делатности и
послова за које је основано или других послова и делатности у
области управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у складу са законом.
У складу са напред наведеним одредбама, одлучено је
као у диспозитиву овог решења.

Члан 3.
Реализација радова на адаптацији јавног осветљења на територији општине Косјерић према Пројекту за извођење из члана
1 ове Одлуке, планира се из буџетских средстава предвиђених
за одржавање јавне расвете и дела средстава планираних за измирење обавеза утрошене електричне енергије, без кредитног
задужења и отварања нових позиција у буџету.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 023-14/2019
У Косјерићу, 13. августа 2019. године

Број: 352-22/2019
Косјерић, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Жарко Ђокић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ,
Иван Ликић, с. р.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (''Сл.
гл. РС'', број 15/2016) и члана 40. тачка 12. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 29. августа 2019.
године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ''ДУБОКО'', УЖИЦЕ

На основу члана 20. став 1 тачка 5 и члана 32 став 1
тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/2014 и 101/16, 47/2018), члана 2, став 1 тачка 4
Закона о комуналним делатностима (Сл гласник РС број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 15 став 1 тачка 2 и члана 40
Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић “,
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Број 17/19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I
Даје се сагласност на Статут ЈКП Регионални центар за управљање отпадом ''Дубоко'', Ужице који је Надзорни одбор усвојио на седници одржаној 29. јула 2019. године.

29. август 2019. године

-

-

II
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић''.

-

Број 023-15 /19
У Косјерићу, 29. августа 2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

-

-

На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07... 47/2018), члана 47 и
63 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС, број
54/09...95/2018) и члана 40. став 1 тачка 2 Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић», број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 29. августа 2019. године, донела је

-

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2019. ГОДИНУ

-

-

Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2019. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 15/18), врше се измене и допуне и то:

-

ПРИХОДИ

На позицији 50. зграде и грађевински објекти код
општинске управе Косјерић износ од 6.000.000,00
динара замењују се износом од 6.500.000,00 динара,
На позицији 65. Текуће поправке и одржавање
код функционисања локалних спортских установа износ од 570.000,00 динара замењује се износом од 1.370.000,00 динара,
На позицији 92. Услуге по уговору код развоја заједнице износ од 4.380.000,00 динара замењује
се износом од 5.380.000,00 динара,
На позицији 101. Специјализоване услуге код
одржавања чистоће на површинама јавне намене
износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 1.500.000,00 динара,
На позицији 113. услуге по уговору код Туристичке организације Косјерић износ од 1,675.000,00
динара замењује се износом од 1.625.000,00 динара,
На позицији 115. Текуће поправке и одржавање
код Туристичке организације Косјерић износ од
10.055.000,00 динара замењује се износом од
10.105.000,00 динара,
На позицији 124. услуге по уговору код туристичке манифестације „Чобански дани“ износ од
1.000.000,00 динара замењује се износом од
2.000.000,00 динара,
На позицији 142. текуће поправке и одржавање
код Народне библиотеке Косјерић износ од
530.000,00 динара замењује се износом од
860.000,00 динара,
На позицији 162. социјална давања запосленим
код Дечјег вртића Косјерић износ од 400.000,00
динара замењује се износом од 366.000,00 динара,
На позицији 164. награде запосленим и остали
посебни расходи код Дечјег вртића Косјерић износ од 205.000,00 динара замењује се износом
од 215.000,00 динара,
На позицији 167. услуге по уговору код Дечјег
вртића Косјерић износ од 773.000,00 динара замењује се износом од 978.000,00 динара,

Укупни расходи у износу од 411.799.500,00 динара, замењују се износом од 416.710.500,00 динара.

На позицији 713421 порез на промет апсолутних
права на непокретност износ од 3.600.000,00 динара замењује се износом 5.511.000,00 динара.
На позицији 741.511 накнада за коришћење минералних сировина износ од 10.000.000,00 динара замењује се износом 13.000.000,00 динара.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а
примењиваће се од 01. јануара 2019.године.
Број : 400-00074/2019
У Косјерићу, 29. августа 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Укупни приходи у износу од 411.799.500,00 динара замењују се износом од 416.710.500,00 динара.
РАСХОДИ
На позицији 24. Услуге по уговору код Општинског већа Косјерић износ од 300.000,00 динара
замењују се износом од 700.000,00 динара,
- На позицији 37. накнада трошкова за запослене
код општинске управе Косјерић износ од
1.000.000,00 динара замењују се износом од
1.200.000,00 динара,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Ликић, с. р.

-
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29. август 2019. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
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