
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 42. став 2. Закона о туризму (''Службе-
ни гласник РС'', број 17/2019) и члана  40. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 6. марта 2020. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ 

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

Разрешава се председник Управног одбора Тури-
стичко организације општине Косјерић, Небојша Ерић, из 
Косјерића. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 022- 6 /2020 
У Косјерићу, 6. марта  2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                   Иван Ликић, с.р. 

 
 

 
 

На основу члана 42. став 2.Закона о туризму (''Службе-
ни гласник РС'', број 17/2019) и члана  40. Статута општине Ко-
сјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 6. марта 2020. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ИЗ  

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

Именује се за председника Управног одбора Тури-
стичке организације општине Косјерић Милинко Милоса-
вљевић, из Косјерића.  

 
II 

 
Мандат новоименованог председника траје до истека 

мандата  Управног одбора Туристичке организације општине Ко-
сјерић. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а  

објавиће се  у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 022- 7 /2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                   Иван Ликић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 1. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. гласник РС“, бр 113/2017 и 50/2018), 
члана  32 Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС број: 
129/07, 101/16, 47/18) и чланова  40 и 133 Статута општине Ко-
сјерић („Сл. лист општине Косјерић“ број 3/2019), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној дана 6. марта 2020. го-
дине донела је : 
 

ОДЛУКУ  
приступању општине  Косјерић  у чланство 

 Удружења  „Покрет за децу три плус“ из Чачка 
 

Члан 1 
 

Општина Косјерић приступа чланству Удружења „По-
крет за децу три плус“ из Чачка, у циљу обезбеђивања финансиј-
ских олакшица при куповине робе и пружању услуга породицама 
са троје и више деце како би се побољшали услови истих за за-
довољавање основних потреба, као и побољшање  материјалног  
положаја  наведених породица. 
 

Члан 2 
 

Општина Косјерић поднеће пријаву за учлањење у 
Удружењу „Покрет за децу три плус“ Управном одбору Удруже-
ња,  сходно члану 6 Статута напред наведеног удружења, како 
би се поступак приступања  у  чланство спровео. 

Овлашћује се председник Општине  да закључи уговор 
са Удружењем. 
 

Члан 3 
 
              Даном ступања у чланство Удружења, општина Косјерић 
прихвата износ чланарине у висини  од 6 динара по становнику 
која се уплаћује једном годишње. Одлуком о буџету Општине Ко-
сјерић за 2020 г., позиција 61 Социјална и дечија заштита, пред-
виђена су новчана средства  у висини од 100.000,00 динара. 

БРОЈ 2/20, КОСЈЕРИЋ, 6. март 2020. ГОДИНЕ 
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Општина може иступити из чланства Удружења давањем писане 
изјаве о иступању. 

Члан 4 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 401-1/2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 

                                                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  

Иван Ликић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14, 
101/16,47/2018), члана 40. Статута општине Косјерић („Службени 
лист општине Косјерић“ број 3/19), члана 77. и 78. Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017), на сед-
ници одржаној дана 6. марта. 2020. године, доноси: 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ за 2020. годину 

 
У Кадровском плану Општинске управе за 2020. годину, број 119-
1/2019 тачке 2,   3. и  4. мењају се и сада гласе:  
 

2. Број запослених са радним односом на неодређено вре-
ме који су потребни у 2020.  
години  за коју се односи Кадровски план 

 
 
Звања службеника и намеште-
ника 

Број извршилаца 

самостални саветник 3 
Саветник 12 
Млађи саветник 1 
Сарадник 7 
Млађи сарадник  1 
Виши референт 7 
Референт 4 
Млађи референт - 
намештеник 3 
 
 
 
3. Број приправника чији се пријем планира 
 
 
приправници Број извршилаца 
Висока стручна спрема (240 
ЕСПБ бодова) 

2 

Виша стручна спрема (180 
ЕСПБ бодова) 

 

Средња стручна спрема  
 
 
4. Број запослених чији се пријем планира у радни однос на од-
ређено време  у кабинету председника општине  
 
 
Висина стручне спреме Број извршилаца 
Висока стручна спрема (240 
ЕСПБ бодова 

5 

Виша стручна спрема (180 
ЕСПБ бодова) 

 

Средња стручна спрема  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
БРОЈ: 119-1/2020 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др закон, 
101/2016-др закон и 47/2018), члана 4. Закона о култури („Слу-
жбени гласника РС“, број 72/2009, 13/2016. испр. 6/2020)  и  чла-
на 40. став 1. тачка 6. Статута општине Косјерић („Службени 
лист општине Косјерић“, број 3/19), Скупштина је на седници 
одржаној дана 6. марта 2020. године донела: 

 
О Д Л У К У 

О ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЧОБАНСКИ ДАНИ“   
КОСЈЕРИЋ 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се организовање туристичке ма-
нифестације „Чобански дани“ (у даљем тексту: Манифестација), 
надлежности организатора и учесника у реализацији 
Maнифестације, као и права и обавезе других лица за време и у 
вези са одржавањем Maнифестације.  

Oвом Одлуком ближе се уређује састав организационог 
одбора Манифестације и утврђују његове надлежности. 

  
Члан 2. 

Изрази који се у овој Одлуци односе на физичка лица 
родно су неутрални, односно подједнако се односе на оба пола.  

 
Члан 3. 

Чобански дани имају за циљ: 
- Да негују, очувају, подстакну и оживе традиционал-

ну културу и изворно народно стваралаштво, до-
приносећи на тај начин духовном богатству и раз-
воју музичко-фолклорног стваралаштва, очувању 
традиционалног певања, чувању народних ношњи, 
обичаја и традиције, као делова духовне ризнице 
културе Златиборског округа. 

- Да развијају квалитет у свим сегментима манифе-
стације, да подстакну аутентичне старе занате и 
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афирмишу развој органске производње, пчелар-
ства и воћарства и да допринесу развоју свести о 
заштити животне средине. 

- Да помогну и подстакну развој туристичко-при-
вредних капацитета општине Косјерић кроз развој 
сеоског туризма и производњу здраве хране, са 
циљем очувања локалне традиције и вредности 
села. 

- Да континуирано раде на анимирању деце и омла-
дине, како би најмлађи кроз песму, игру и свирку и 
народну ношњу заволели богатство и разновр-
сност народне културе крајева из којих долазе. 

Члан 4. 
Манифестација се одржава  на територији општине Ко-

сјерић сваке године, у месецу јулу, у трајању од три дана: петак, 
субота и недеља. 

Јубиларни „Чобански дани“ се одржавају 2020. године, 
четрдесети по реду.  

Члан 5. 
Организатор Манифестације је општина Косјерић (у да-

љем тексту: организатор).  
Члан 6. 

У реализацији Манифестације, у оквиру својих надле-
жности, учествују: Туристичка организација Косјерић,  Народна 
библиотека „Сретен Марић“ Косјерић,  ЈКП „Елан“ Косјерић и 
Дом здравља „Димитрије Питовић“, Косјерић.  

 
II  ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

 
Члан 7. 

Организациони одбор је координационо тело кога име-
нује Општинско веће  и чине га по функцији:   

- председник општине, 

- заменик председника општине,  

- председник Скупштине општине,  

- начелник Општинске управе,  

- директор Народне Библиотеке „Сретен Марић“ Ко-
сјерић,  

- директор Туристичке организације Косјерић,  

- директор Комуналног јавног предузећа „Елан“ Ко-
сјерић,  

Председник Организационог одбора је председник оп-
штине, а заменик председника  Организационог одбора је заме-
ник председника општине. 

Председник Организационог одбора, у оквиру права и 
обавеза председника општине: руководи, контролише и обједи-
њује послове припреме Манифестације; руководи радом, утврђу-
је дневни ред, сазива и председава седницама Организационог 
одбора, предлаже одлуке и врши друге послове у вези  органи-
зације Манифестације. 

Члан 8. 
Организациони одбор, у смислу ове Одлуке: 
- доноси јединствени оперативни план организације 

Манифестације, којим врши координацију органи-
затора и учесника у реализацији Манифестације и 
стара се о благовременом спровођењу истог; 

- даје сагласност на програм Манифестације; 

- утврђује протокол Манифестације;  

- даје потребне инструкције ради благовременог, за-
конитог и ефикасног обављања активности веза-
них за одржавање Манифестације; 

- врши друге послове у вези са организацијом Мани-
фестације. 

Организациони одбор одлучује већином гласова свих 
чланова. 

III  ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА 
 

Члан 9. 
Општина Косјерић врши управљање и надзор над орга-

низацијом Манифестације, именује Организациони одбор, оп-
штина обезбеђује средства за финансирање послова организа-
ције и контролише примену општинских прописа и извршавање 
планова реализације програмских садржаја Манифестације.  

Средства за одржавање Манифестације обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Косјерић.  

 
III 1. Председник општине 

 
Члан 10. 

 Председник општине, као законски заступник организа-
тора Манифестације: 

- доноси одлуку о поступку прибављања средстава 
за потребе финансирања и суфинансирања про-
грама Манифестације и других трошкова манифе-
стације (приходи од донација и спонзорстава и 
други приходи буџета локалне самоуправе) само-
стално или посредством правног лица чији се из-
бор врши у законом прописаном поступку;  

- пријављује јавно окупљање.  

III 2. Општинска управа 
 

Члан 11. 
Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 
- врши утврђивање и наплату локалних јавних при-

хода; 

- врши инспекцијски надзор у оквиру својих закон-
ских права и обавеза; 

- утврђује посебан режим саобраћаја за време Ма-
нифестације;  

- обезбеђује и даје на коришћење простор за оба-
вљање привредних делатности; 

- врши послове протокола за госте Манифестације; 

- врши стручне, административне и техничке посло-
ве; 

- врши стручне, техничке и административне посло-
ве за Организациони  одбор; 

- обезбеђује угоститељске услуге смештаја и исхра-
не учесника у програму и гостију Манифестације;  

- набавку услуга редарске службе за обезбеђење 
реда јавног скупа. 
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IV ПОСЛОВИ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
 

Туристичка организација Косјерић 
 

Члан 12. 
Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 
- промоцију Манифестације; 

- послове туристичке сигнализације; 

- набавку услуга штампе промотивног, информатив-
ног и осталог материјала;  

- набавку услуга агенције за ангажовање додатних 
радника на повременим и привременим 

- пословима организације;  

- организује сајамски простор и привредну изложбу; 

- организује рад на инфо пултовима; 

- организује продају званичних сувенира општине 
Косјерић и туристичке манифестације „Чобански 
дани“; 

- друге послове организације Манифестације који 
спадају у туристичку делатност.  

-  

Народна Библиотека „Сретен Марић“ Косјерић 
 

Члан 13. 
Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 
- уређује и реализује културни и уметнички садржај 

манифестације; 

- обезбеђује награде такмичарима и учесницима у 
програму; 

- именује и ангажује жири за све такмичарске садр-
жаје; 

- друге послове из своје делатности које му повери 
оснивач. 

 
КЈП „ Елан“ Косјерић 

 
Члан 14. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 
- врши редовно снабдевање водом и снабдевање 

водом у случају несташице; 

- чисти и пере градске улице; 

- одржава хигијену – чисти улице (метлањем и одво-
зом на депонију); 

- уклања кабасти отпад и враћа у пређашње стање 
паркинг и друге површине; 

- уређује и одржава зелене и јавне површине, зеле-
ни путни појас, речно корито, поток, дрворед, цве-
ће, обезбеђује и поставља канте и контејнере и вр-
ши поделу ПВЦ кеса за смеће и други отпад; 

- врши прикључак водоводне мреже за привремене 
објекте (шатре, роштиље и друге) и наплату за 
пружене услуге; 

- обезбеђује (прибавља) посебан простор одређен 
за паркирање моторних возила; 

- организује и врши послове паркирања моторних 
возила на обезбеђеном простору; 

- врши и друге послове из своје делатности које му 
повери оснивач. 

Дом здравља „Димитрије Питовић“ Косјерић 
 

Члан 15. 
Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 
- организује мобилну здравствену службу у време 

одржавања Манифестације, у складу са својим 
оснивачким актом; 

- друге послове појачане здравствене заштите. 

-  

Члан 16. 
Извештај о одржаној манифестацији са извештајем о 

утрошеним, оствареним средствима, мишљењем о програму ма-
нифестације и др. Организациони одбор манифестације доста-
вља  Скупштини на разматрање и усвајање, најкасније 90 дана 
од дана завршетка манифестације. 

 
Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Косјерић“.  
 
 Број: 332-3/2020 
 У Косјерићу, дана  6. марта 2020. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
    Иван Ликић,с.р. 

 
                                                                                        

 
 
 
 
 

На основу члана 24 Закона о јавном окупљању и члана 40 став 1 
тачка 6 Статута Општине Косјерић, Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној дана 6. марта 2020. г. донела је :  
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ  НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО  
ОКУПЉАЊЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређују се места на територији општине Косје-
рић  на којима није дозвољено јавно окупљање, у складу са од-
редбама Закона о јавном окупљању (у даљем тексту: Закон). 
 

Члан 2. 
Свако мирно окупљање је слободно. Свако има право да органи-
зује окупљање и да у њему учествује, у складу са Законом и 
овом одлуком. 
Организатор окупљања може бити физичко лице, удружење гра-
ђана, невладина организација, политичка странка или покрет, 
предузетник или правно лице. 
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Члан 3. 
Под јавним окупљањем у смислу Закона, сматра се окупљање 
више од 20 лица ради изражавања, остваривања и промовиса-
ња државних, политичких, социјалних и националних уверења и 
циљева, других слобода и права у демократском друштву. 
Јавним окупљањем у смислу Закона, сматрају се и други облици 
окупљања којима је сврха остваривања верских, културних, ху-
манитарних, спортских, забавних и других интереса. 
 

Члан 4. 
Јавна окупљања могу се одржавати и одвијати на месту окупља-
ња, односно одређеном простору, или као кретање учесника оку-
пљања на одређеном простору (у даљем тексту: окупљање у по-
крету). 
 

Члан 5. 
Јавно окупљање из члана  3. и 4. ове одлуке није дозвољено на 
месту на којем, због карактеристика места или његове посебне 
намене, прети опасност од угрожавања безбедности људи и 
имовине, јавног здравља, морала, права других или безбедности 
Републике Србије, као и на местима на којима се одржавањем 
окупљања крше људска и мањинска права и слободе других, 
угрожава морал или на местима која су затворена за јавност. 
 

Члан 6. 
Као места на којима није дозвољено јавно окупљање из члана 3. 
и 4. ове одлуке, на територији општине Косјерић, у складу са од-
редбама из Закона о јавном окупљању, одређују се следећи про-
стори: 
- око објеката и дворишта образовних и васпитних установа; 
- око објеката здравствених установа и других објеката јавног 
здравља; 
- око објеката Министарства одбране, Министарства правде, Ми-
нистарства унутрашњих послова и безбедносних служби; 
- око и у непосредној близини објеката који су у функцији непо-
средног обављања комуналних делатности; 
- на мостовима који су део путне инфраструктуре; 
- на пругама; 
- на местима која су затворена за јавност. 
 

Члан 7. 
На све што није регулисано овом одлуком, сходно ће се приме-
њивати одредбе Закона о јавном окупљању, као и закона и дру-
гих одговарајућих прописа у области одбране, безбедности и 
унутрашњих послова. 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи  Закључак 
Општинског већа општине Косјерић, број:  212-1/09-03 од 06. 10. 
2009. г. 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном  листу општине Косјерић". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 212-1/2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Иван Ликић, с.р. 

 
 
 

На основу члана 10. Статута општине Косјерић (''Слу-
жбени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и  Одлуке о устано-
вљењу јавних признања и награда општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/14) Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној 6. марта 2020. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске на-
граде општине Косјерић. 

 
Члан 2. 

Јавно признање -  Плакета општине Косјерић додељује 
се: 

1. ТАНАСИЈУ ПАУНОВИЋУ, новинару, из Засеља,  
 

Члан 3. 
Јавно признање -  Повеља општине Косјерић додељује 
се: 

 
      1. МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ, спортском раднику, из Сече Реке, 
      2. ЗОРИЦИ МАТИЋ, поштарки, из Косјерића, 
      3. СЛАВКУ МАТИЋУ, пољопривредном произвођачу, из 
Маковишта. 
 

Члан 4. 
 Новчани износ за награде у виду Повеље одредило је Општин-

ско веће општине Косјерић. 
 

Члан 5. 
Награда ће бити уручена на свечаној седници Скупштине општи-

не Косјерић. 
 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доноше-

ња, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Број 17 – 1/2020 
У Косјерићу,  6. марта  2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,   

                  Иван Ликић, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 40. Статута општине Косјерић (''Слу-

жбени лист општине Косјерић, број 3/2019) а у вези закључка 
Владе Републике Србије 05 број 023-4329/2017 од 11.05.2017. 
године и 05 број 023-6581/2018 од 12.072018. године, Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 6. марта 2020. године, 
донела је  

О Д Л У К У 
1. ПРИХВАТАЈУ СЕ Закључци Владе РС Србије 05 број 

023-4329/2017 од 11.05.2017. године и 05 број 023-6581/2018 од 
12.072018. године, и даје сагласност о отпису потраживања по 
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основу уступљених прихода буџета-порез на зараде према су-
бјекту приватизације, Друштво за одржавање зграда ДОО Бео-
град, ПИБ:103874351, са стањем на дан 31.12.2017. године са 
каматом до 31.12.2017. године, уколико буде донето правосна-
жно решење којим се потврђује усвајање унапред припремљеног 
плана реорганизације ( у даљем тексту УППР) субјекта привати-
зације. 

2. Потраживање из тачке 1. ове Одлуке по основу усту-
пљених прихода са стањем на дан 31.12.2017. године са припа-
дајућом каматом до 31.12.2017. године утврђује се на рачуну 
711111 у укупном износу 656.969,53 динара од чега је главни дуг 
утврђен у износу од 16.584,98 динара, а припадајућа камата са 
стањем на дан 31.12.2017. године у износу од 640.384,55 динара 
а у оквиру рачуна 840-4848-37 укупан износ 127.249,29 динара 
од чега главни дуг је 14,891,70 динара и припадајућа камата 
112.357,59 динара, утврђено Записником о дугу који је евиденти-
ран на рачунима јавних прихода са обрачунатом каматом до 
31.12.2017. године, Републике Србије, Министарства финансија-
Пореске управе-Сектор за наплату бр. 000-433-00-02292/2016-
I0087-10 од 14.01 2020. године, и спецификација уз записник број 
000-433-00-02292/2016- I0087-10 од 14.01 2020. године. 

 
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Косје-

рић'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 400-10/2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
 

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 Ко-
сјерић («Општински лист општине Косјерић», број  3/19) Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној 6. марта 2020. го-
дине, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2020. годину 
(«Службени лист општине Косјерић», број 30/19), врше се изме-
не и допуне и то: 

                 
    РАСХОДИ 

- На позицији 53. зграде и грађевински објекти код оп-
штинске управе Косјерић износ од 5.700.000,00 динара 
замењују се износом од 7.000.000,00 динара, 

- На позицији 61. накнаде за социјалну заштиту из буџе-
та износ од 5.600.000,00 динара замењује се износом 
од 6.100.000,00 и то код апропријације картица 3 плус 

– чланарина износ од 100.000,00 динара замењује се 
износом од 600.000,00 динара, 

- На позицији 78. стални трошкови код Месних заједни-
ца износ од 300.000,00 динара замењује се износом 
од 2.000.000,00 динара, 

- На позицији 104. услуге по уговору  код развоја зајед-
нице, реконструкција и доградња пијаце у Косјерићу 
износ од 300.000,00 динара замењује се износом од 
500.000,00 динара, 

- На позицији 105. зграде и грађевински објекти  код 
развоја заједнице, реконструкција и доградња пијаце у 
Косјерићу износ од 11.700.000,00 динара замењује се 
износом од 13.000.000,00 динара, 

- На позицији 106. зграде и грађевински објекти код раз-
воја заједнице, изградња моста преко реке Скрапеж 
износ од 63.320.000,00 динара замењује се износом од 
57.890.000,00 динара, 

- На позицији 151. специјализоване услуге код Народне 
библиотеке износ од 300.000,00 динара замењује се 
износом од 380.000,00 динара, 

- На позицији 152. текуће поправке и одржавање код 
Народне библиотеке износ од 535.000,00  замењује се 
износом од 885.000,00 динара, 

 
Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у Службеном листу општине Косјерић, а 
примењиваће се од 01. јануара 2020. године. 
 
Број : 400-00011/2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. за-
кон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 54. и 55. Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19), Скуп-
штина општине Косјерић на седници 6. марта 2020. године, до-
нела је  

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ  
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
I 

У Комисији за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница општине Косјерић, разрешава се секретар Ко-
мисије Бошко Костић, дипл. правник, из Косјерића. 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 013-  3 /2020 
У Косјерићу,  6. марта 2020. године                                   

 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Иван Ликић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. за-
кон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 54. и 55. Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19), Скуп-
штина општине Косјерић на седници  6. марта 2020. године, до-
нела је  

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ  
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

I 
У Комисију за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница општине Косјерић, именује  се за секретара  
Светлана Савић, дип. правник, из Косјерића . 

II 
Мандат новоименованог секретара Комисије траје до 

истека мандата председника и чланова Комисије. 
III 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 013- 4 /2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године                                    

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Иван Ликић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основа-

ма система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косје-
рић, на седници  одржаној 6. марта 2020. године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'',  

КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Разрешава  се члан  Школског одбора Основне школе 
''Мито Игумановић'', Косјерић, и то: 

‐ Испред локалне самоуправе: 
Славица Радосављевић, из Косјерића. 
 

II 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-3 /19 
У Косјерићу, 6. марта  2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Иван Ликић,с.р. 
 
 

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине Косје-
рић, на седници  одржаној 6. марта 2020. године донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'',  

КОСЈЕРИЋ 
I 
 

 У Школски одбор Основне школе ''Мито Игумановић'', 
Косјерић,  именује се:  

‐ Испред локалне самоуправе : 
Ивана Ликић, из Косјерића. 

II 
 

Мандат новоизабраног члана Школског одбора Основ-
не школе ''Мито Игумановић'', Косјерић траје до истека мандата 
Школског одбора . 

 
III 

 
               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број 022-4/19 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

            
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Иван Ликић,с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени 
дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – 83/2016, 
91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон и 96/2017 - 
усклађени дин. изн.,) члана 64. и 209. Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС“, бр. 24/2011, члана 20. тачка 17.) и 
члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16) и члана 20. Статута општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 3/19), Скупшти-
на општине на седници одржаној дана 6. марта 2020. године, до-
нела је: 
 

ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ О  
РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ  

ЗАШТИТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјал-
не заштите општине Косјерић које се финансирају из средстава 
наменског трансфера и извора прихода јединице локалне самоу-
праве у 2020. години.. 
 Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана оства-
рује појединац и породица за 2020. годину, у висини, под којим 
условима и на који начин утврђен Законом о социјалној заштити, 
Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Зако-
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ном о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима 
за 202. годину. 

Члан 2. 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине 
Косјерић за 2020. годину у области пружања услуга социјалне 
заштите предвиђених (раздео 5, позиција 62.) Одлуке о буџету у 
укупном износу од 7.900.000,00 динара, распоређују се и корите 
на начин исказан у следећој табели: 
 

Услуге социјалне заштите 
које се финансирају из 
средстава наменског 

трансфера за 2020. годину 

Укупан износ 
по услузи из 
средстава 
наменског 

трансфера за 
2020. годину 

Учешће ЈПС 
по услузи из 
сопствених 
извора-
прихода 

1) Дневни боравак   
2) Помоћ у кући 1.500.000,00 3.000.000,00 
3) Свратиште   
4) Становање уз подршку   
5) Персонална асистенција   
6) Лични пратилац детета 1.500.000,00 4.000.000,00 
7) Прихватилиште   
8) Предах смештај   
9) СОС телефон за жене са 
искуством насиља   

10) Услуге саветовалишта 
за породице са децом са 
сметњама у развоју и 
одрасла лица са 
инвалидитетом 

 900.000,00 

Укупно: 4.000.000,00 7.900.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Члан 3.  
 Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и 
квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 2020. годину 
у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Косјерић“, а примењиваће се 
од 1. јануара 2020. године. 
 
Број: 400-12/2020 
У Косјерићу, 6. марта 2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Ликић, с.р. 
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Издавач:  Скупштина општине Косјерић 
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић 

Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт" 


