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УВОД
У ов ом б и лт ену д ајем о прес ек нај важ ни ји х акт и вност и које су се спр овод и л е у
oпшт и нској у прави К осје ри ћ, К ЈП „Е л ан“ К осјери ћ, ЈП Град ск а т опл ана К осје ри ћ и Ц ент ру з а соци јал ни рад К осјери ћ у пери од у од 1. 1. 2010. д о 30. 9. 2 010. г од и не.
Ци љ нам је д а ови м пут ем и нформ и шем о г рађ ан е о р еал и з овани м акт и вност и м а у из вешт ајном пе ри од у у обл аст и м а - и нфраст ру кт у ре (пут не, ком у нал не и
д ру г е), соц и јал не пол и т и ке, б ри г е о м л ад и м а, акт и вне пол и т и ке з апошљав ања, п од ршке п ољоп ри вред ној п рои з вод њи , под ршк е пот енц и јал ни м и акт у ел ни м и нвест и т ори м а, д онат орских прог рам а, фи - нанси јск ог посл о вањ а, општ их и з ајед ни чки х
посл ов а ит д .
Жел и м о д а ост вари м о б ољу и нт ерну кому ни кац и ју са з апосл ени м а у општ и нској у пра ви и јавни м пред у з ећи м а и уст ановам а, ал и и б ољу екст ерну ком у ни кац и ју
са кори сни ц и м а, г рађа- ни м а, посл ов ни м парт нери м а, сарад ни ц и м а и нара вно м ед и ји м а.
В еру јем о д а ћ ем о р ед ов ни м и б л аг оврем ени м и нфо рм и сањем ја вн ост и, у спет и
д а ани м и рам о и у кљу чи м о шт о већи б рој г ра ђа на и рел ева нт них и нст ит уци ја (пр ед уз ећа, пол и т и чких парт и ја, уд руж ења ит д . ) у креи рање пл ан ова и од л у ка л окал н е
сам оу прав е (Бу џет , пл анови ф онд ов а з а пу т еве и раз вој пољ опри в ред е, с оц и јал на
з ашт ит а, ком у нал на пит ања ит д . ).
П от пу но см о св есни чи њени ц е д а јед и н о з ај ед ни чки м рад ом и па рт нерски м
од носи м а м ож ем о п ост и ћи од рж и в соци о-eко ном ски р аз вој н аше л ок ал не з ај ед ни ц е.
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СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНСК А УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
У периоду од 1.01.2010. до 30.09.2010. године одржано је 7 седница Скупшт ине општ ине и 14
седница Општинског већа. На седницама Скупшт ине општ ине размат рано је 105 т ачки дневног ред а, а на
седницама Општ инског већа размот рене су 142 т ачке дневног реда. Скупшт ина је размат рала 23 одлуке,
35 решења, 2 Ст рат егије развоја, 4 закључка, 1 прот окол, 12 извешт аја о раду, 7 програма пословања, 3
информације, 1 иницијативу, 4 ост ало, 6 т ачки разно и 5 т ачки одборничких пит ања. У ''Службеном листу
општ ине Косјерић'' објављено је 76 одлука и решења.
У извешт ајном периоду одржане су седнице следећих радних т ела Скупштине општ ине:
• Комисија за админист рат ивно, мандат на и имунит ет ска пит ања одржала је 3 седнице и
размат рала 3 т ачке дневног реда,
• Комисија за заштиту и унапређење живот не средине од ржала је 1 седницу, са 2 т ачке
дневног реда,
• Комисија за планове од ржала је 1 седницу, са 5 т ачки дневног реда,
• Савет за спорт и омладину одржао је 2 седнице, са 3 т ачке дневног реда,
• Савет за социјална пит ања одржао је 2 седнице, са 5 т ачки дневног реда,
• Савет за месне заједнице одржао је 1 седницу са 2 т ачке дневног реда,
• Савет за привреду одржао је 1 седницу, са 3 т ачке дневног реда.
У писарници се редовно ажурирају и архивирају предмети и обављају т екући послови.
Инст алиран је нови програм за уношење подат ака из матичних књига ради увођења сист ема
елект ронског поручивања докуменат а; мат ична служба је извршила копирање ц рквених мат ичних књига и
ист е су спремне за пред ају у надлежност црквених општ ина.
Инвестиционо и текуће одржавање - Замењена ст оларија на згради општ ине; реновиране
прост орије писарнице, рачуноводст ва и некадашње судске канцел арије у приземљу; све службе смешт ене
у зграду општ ине; реновирана сала за венчање; подрумске прост орије су очишћене и доведене у
упот ребно ст ање; паркинг иза зграде општ ине очишћен.
Након ових реконст рукција све службе Општинске управе су смешт ене у зграду општине, док ће
прост орије у Дому културе служити за издавање удружењима, спорт ским клубовима, политичким
парт ијама ит д.
Организација и расподела – Општ ина пошт ује одредбе Закона о м аксималном броју запослених
у локалној админист рацији, и по т ом основу није имала нит и би т ребала да има у будуће умањења
т рансферних средст ава Републичког буџет а. По основу узетих от премнина број запослених у локалној
админист рацији ће се у овој години смањити за два ( Радио Косјерић - један, Општ инска управа - један)
умест о којих ће се примит и радници који су били ангажовани на одређено време. Шт о се т иче планиране
рационализације т рошкова јавних предузећа, ост ало је да се расходи Радио Косјерића у идућој години
смање за најмање 20% , пошт о покушај значајнијег повећања прихода од маркет инга није успео. У
расподели је примењиван принцип увећаља или смањења основне зараде д о 20% као и посебна м есечна
наград а за најбољег радника. Примењује се и модел „инт ерне берзе рада“ по коме се запослени у
општ инској управи и јавним предузећима и уст ановама ангажују на најважнијим пословима, независно од
организационе ст руктуре. Такође, у орг анизациону ст руктуру општинске управе и јавних предузећа и
уст анова привремено је анг ажовано десет ак радника, моделом упућивања од ст ране Тит ан цемент аре
Косјерић.
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СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
У наредном прегледу дајемо ост варење прихода и расхода Буџет а и Фондова за пут еве и зашт иту
живот не средине у прва т ри кварт ала 2010. године.
Остварење прихода и расхода Општине Косјерић 1. 1. - 30. 9. 2010. годину
Буџетска
средства

Ставке

Сопственa
средства

Укупна
средства

Свега

ПРИХОДИ ОПШТИНЕ ЗА 2010
1.

2.

ПРИХОДИ БУЏЕТА :
Порез на дох одак, добит и капиталне
добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансвери од других нивоа власти
Прих оди од имовине
Прих оди од продаје добара и услуга

180.373.222,00
49.013.237,00
12.375.406,00
19.794.810,00
8.097.283,00
32.959.040,00
10.632.263,00

49.013.237,00
12.375.406,00
19.794.810,00
8.097.283,00
32.959.040,00
10.632.263,00

(еко такса и локално спонзорство ФЦК и
проходи од закупа)

30.278.389,00

30.278.389,00

Новчане казне и одузета имовинска
корист
Мешовити и неодређени прих оди

934.324,00
16.288.470,00

934.324,00
16.288.470,00

ПРИХОДИ ФОНДА ЗА ПУТЕВЕ
Прих оди од продаје објеката фабрике
цемента
Прих оди од Фабрике цемента
продајом цемента
Прих оди по основу
комуналног уређења
Учешће грађана за насипање путева
Учешће грађана за нисконапонске
мреже
Учешће грађана за изградњу
водоводних мрежа
Субвенције од министарстава за
пројекте
Локално спонзорство за тобоган
Прих оди од продаје објеката ФЦ радовима НСТ
Прих оди од продаје објеката ФЦ радовима Дивчибарац
Прих оди базена за купање
Пренети аванс Путеви Ужице из 2009 г
Остали прих оди фонда
Пренети вишак прих ода из 2009 год.

59.600.833,10
1.200.000,00

1.200.000,00

27.497.924,10

27.497.924,10

3.490.442,45
1.292.810,00

3.490.442,45
1.292.810,00

227.406,82

227.406,82

410.105,00

410.105,00

4.000.000,00
1.514.973,00

4.000.000,00
1.514.973,00

2.259.820,85

2.259.820,85

1.219.690,84
1.579.920,00
8.930.413,09
3.294.295,44
2.683.031,51

1.219.690,84
1.579.920,00
8.930.413,09
3.294.295,44
2.683.031,51

3.

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Повраћај кредита из 2009
године
Субвенције републике

0,00

4.

СОПСТВЕНИ ПР ИХОДИ ЈП И УСТАНОВА
Дечји вртић Косјерић
Народна библиотека Косјерић
Информативни центар Косјерић
Туристичка организација Косјерић

0,00

УКУПНИ ПРИХОДИ:

239.974.055,10

:::::::: ГЛАСНИК ::::::::

Страна 5

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

РАСХОДИ ОПШТИНЕ ЗА 2010
1.

2.

3.

Општинска управа
-зараде зпослених
-матријални трошкови
Месне заједнице
-зараде за 5 радника и материјални трошкови
ЈП и установе чији је оснивач општина
-Народна библиотека
-зараде запослених
-материјални трошкови
-Информативни центар
-зараде запослених
-материјални трошкови
-Дечји вртић
-зараде запослених
-материјални трошкови
-Туристичка организација
-зараде запослених
-материјални трошкови

39.291.646,00
22.997.230,00
16.294.416,00

22.997.230,00
16.294.416,00
2.810.985,00

2.810.985,00

2.810.985,00
18.084.368,56
3.165.699,66

2.251.587,13
914.112,53

2.251.587,13
914.112,53

3.048.096,00

3.048.096,00

8.559.000,00
1.212.206,73

8.559.000,00
1.212.206,73

1.839.366,17
260.000,00

1.839.366,17
260.000,00

Установе које се делом фин.из буџета
-Основна школа Косјерић
-Основна школа Варда
-Тех ничка школа Косјерић

6.535.419,75
1.596.030,91
2.741.410,43

6.535.419,75
1.596.030,91
2.741.410,43

5.

Спортски клубови

6.465.466,00

6.465.466,00

6.

Остали корисници буџета
-Дом здравља Косјерић
-ЈКП Дубоко Ужице
-Црвен и крст Косјерић
-Остале организације и удружења
-КУД Максим Марковић
-Куд Дукат
-КУД Водопад
-Историски арх ив Ужице
-Програми за младе
-Услуге медија на регионалној
телевизији
-Субвенције култури

1.974.249,09

1.974.249,09

1.309.522,38
1.875.499,33
430.000,00
140.000,00
50.000,00
64.500,00
800.507,20

1.309.522,38
1.875.499,33
430.000,00
140.000,00
50.000,00
64.500,00
800.507,20

1.092.000,00
1.108.603,00

1.092.000,00
1.108.603,00

4.

7.

Социјална заштита
- Центар за социјални рад
-материјални трошкови
-једнократне помоћи
-остале помоћи
-помоћ у кући
-посебан програм основних и
проширених права
-Општинска управа
-општинске стипендије
-субвенције за отварање нових
радних места
-превоз ученика
-Дом здравља (поступак
утврђивања мртвоморства)

-родитељски додатак
-специјалне школе за децу
ометену у развоју
-лекарске комисије
-сигурна кућа
Страна 6

3.048.096,00

9.771.206,73

2.099.366,17

10.872.861,09

6.465.466,00
8.844.881,00

10.142.742,28
2.003.497,50
292.241,18
639.924,00
527.955,58
338.836,74

292.241,18
639.924,00
527.955,58
338.836,74

204.540,00

204.540,00

834.827,00

834.827,00

2.388.647,78
3.663.358,00

2.388.647,78
3.663.358,00

369.711,00
700.000,00

369.711,00
700.000,00

182.701,00

182.701,00

8.139.244,78
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8.
9.

Фонд за путеве и фонд за заштиту
животне средине

108.503.584,02

108.503.584,02

5.300.000,00
1.289.450,09
960.920,00
24.324,12

5.300.000,00
1.289.450,09
960.920,00
24.324,12

Фонд за развој пољопривреде
-интервенције у пољопривреди
-регрес за вештачко осемењавање
-накнада за стрелце
-пољопривредн и сајам

108.503.584,02
7.574.694,21

212.591.228,16

УКУПНИ РАСХОДИ:

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА:

27.382.826,94

Као шт о је видљиво из т абеле, ост варени су укупни приходи Буџет а и Фондова за пут еве и
зашт иту живот не средине (у даљем т ексту – фондови) 240 мил. динара, шт о чини 72,6% у односу на
укупно планиране приходе.
Шт о се тиче самог Буџет а, исти је ост варен са 180, 4 мил. динара(план – 210, 7 мил.динара), или
85,61% у односу на годишњи план, шт о је значајно више у односу на 75% колики је линеарно учешће
првих девет месеци у односу на чит аву годину. Ово је уједно гаранција да ће план прихода за ову годину
бити испуњен, шт о се може смат рати успехом, када се има у виду укупан макроекономски и финансијски
амбијент . Највећи проценат (већи од 75% колико је учешће првих девет месеци у чит авој години)
ост варења планираних прихода бележи се на след ећим позицијама - приходи од имовине ( 204, 47% ),
приходи од продаје добара и услуга ( 94,32% ), други порези (101,22% ), док су подбачај имале следеће
позиције – порез на имовину (50,31% ) и порез на добра и услуге (59,71% ), шт о се мора поправити у
наст авку године, када уобичајено брже раст е наплат а ових пореза.
У прва т ри кварт ала 2010.године расходи Буџет а су били 173, 8 мил. динара (82, 49% ), шт о значи
да су се крет али нешт о брже од планског оквира (75% ). Највећа прекорачења су имале следеће позиције –
Фонд за развој пољопривреде(104,91% ) због повећаних давања за суфинансирање сад ног мат еријала и
друге намене, мат еријални т рошкови МЗ (80, 31), Фонд ови пут ева и екол огије (98,80) због изразит о
повећаног обима радова, док су најмање ост варење имали издаци социјалне зашт ит е (55,50% ), т ако да би
за наредну годину т ребало повећат и ове издат ке и т о пут ем нових облика социјалне заштит е којима би
биле обухваћене све кат егорије лица у ст ању социјалне пот ребе.
Приходи Фондова су ост варени у укупном износу од 129,3 мил.динара (69,7 мил. из Буџет а;
изворни приходи Фондова – 59,6 мил. динара), шт о чини 73,5% у односу на план за чит аву 2010. годину
(176 мил. динара). То је незнат но мање у односу на 75% колико је т ребало бит и ост варено у прва т ри
кварт ала. Главни разлог неост варивања плана прихода су мањи приходи од фирми „НСТ“ и „Дивчибарац“,
купаца Хот ела „Скрапеж“ и Рест орана „Парк“, зат о шт о су ове фирме прет ежно анг ажоване у реализацији
послова за месне заједнице, а ови послови су почели да се обављају т ек од средине године. Расходи су
ост варени са 108,5 мил. динара, шт о је знат но мање од плана, али се ради о привиду пошт о велики број
фактура није испост ављен до 30. 9.2010. године, док је велики број радова у т оку. Поједине позиције
расхода Фондова биће анализиране у одељку – Урбанизам и Инфраст руктура.
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УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА
Преглед активности у Општинској служби за урбанизам и инфраст руктуру

УРБАНИЗАМ
П л а но ви
Поступак доношења Просторног плана општине Косјерић је у завршној фази. Вредност Плана
је 43. 500 €. Паралелно са израдом прост орног плана инт езивно се ради на изради Плана генералне
регулације Косј ерића. Вредност је 3.600.000 динара
Од великих пословних објекат а Служба за урбанизам издала је грађевинске дозвол е за:
Изграђени објекти: Шест хладњача (од којих је највећа ЈПЛ Специал – 1.200 m2); Објекти у
изградњи: Пословни објекат Пекаре „Артос” (око 1.500 m2 ); Брана на Росићкој реци – инвест иција
ЈВП „Србијаводе” – Београд; Два стамбена објекта из Фонда солидарне ст амбене изградње (вредност
1.650.000 динара); Објекти у припреми: Обезбеђена локација за изградњу Фабрике бетонских прагова,
основана у парт нерском односу Инт еркоп Шабац и немачке фирме Rail One у (49% - 51% ). Реч је о
фабрици која је сврст ана у т ри највећа произвођача у свету, иначе присут ни у преко 60 земаља. Годишњи
капацит ет фабрике је 300. 000 прагова. Учешће Општине је инфраст руктурно опремљена локација.
Технол огија и опрема за процес производње је немачка, у пит ању је еколошки чист а т ехнологија, која
корист и локалне ресурсе (вода, цемент , камен); У т оку је израда Главног пројекта за завршетак
Стамбене зградe код Цркве у улици Свет осавској.


Еко л о ги ј а
Акцијом „Очистимо Србију”, (15. 12. 2009. - 14. 3. 2010.) је обухваћено чишћење приградских и
сеоских насеља. Укупна вред ност пројект а је 1.628.850 динара, од чега су средст ва Фонда за зашт иту
живот не средине Републике Србије 1.500.000 динара. Акција оваквог т ипа је по први пут спроведена на
т ерит орији општине Косјерић.
Обележени су 22. април Дан планете земље и 5. јун
Дан заштите животне средине, акцијом уређења кеја поред
реке Скрапеж, Спорт ског полигона и прост ора код Средње
школе, у којој су учест вовали радници Општинске управе и
Јавних предузећа и Уст анова. Конкурисањем код Фонда за
зашт иту живот не средине Републике Србије.
Општ ина је добила средст ва за набавку аутоматске
мерне станице за континуални мониторинг ваздуха у
вредност и 12.500.000 динара, с т им шт о је Општина
обавезбедила локацију и прат ећу инфраст руктуру за
пост ављање ст анице (вредност 1.000.000 динара).
Обезбеђена је локација за Трансфер станицу за претовар комуналног отпада (от пад се пот ом
одвози на Регионалну санит арну депонију „Дубоко”), а у т оку је израда Главног пројекта Трансфер
станице коју финансира РСД „Дубоко”.
У два наврат а је санирана депонија код Пијучке чесме. Вредност санација је 300. 000 динара.
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ИНФРАСТРУКТУРА
К а пи та л не е не р ге тс ке и нв е с ти ц иј е
Водовод - Магист рални водовод Таорска врела – Косјерић, дужина реконст руисаног вода је 9.750
m, вредност инвестиције 55.500.000 динара.
Гасификација - вредност радова – око 1. 500. 000 еура (вредност појединачног прикључка – 800
еура – 16 рат а по 50 еура), пот писан Прот окол са „Јединст вом“ из Севојна о ст рат ешком парт не-рст ву, у
припреми оснивање мешовит ог предузећа, и почет ак радова на секундарној мрежи.
Електрификација - т рафо ст аница 35 kW и далековод „Зекићи” (вредност – око 1.200.000 еура,
инвест ит ор „Елект росрбија“ Краљево, суинвест ит ор Општ ина Косјерић); изградња више проје-кат а Јавне
расвет е, вредност 4.200.000 динара

К а пи та л не гр а д с ке и нв е с тиц и ј е
Дечији вртић – вредност инвестиције 27.000.000 динара ( грађевински објекат са парт ерним уређењем, опрем а и паркинг)
Реконструкција Спортске хале – вредност инвестиције
13.000.000 динара
Изградња нове Спортске хале код Средње школе - уговорена
вредност радова је 81.000.000 динара (преко Програм а Владе за
подстицај грађевинске индуст рије)

Гр а д с ке у л и ц е и о пш ти нс ки пу те ви
Улица Милеве Косовац – реконст руисана је деоница дужине 900 m, а вредност инвест иције је око
25.000.000 динара
Улица Кнеза Алексе Поповића – изградња деонице дужине
509 m, а вредност инвест иције је око 12. 000.000 динара,
Улица Хајдук Вељкова - изградња деонице дужине 400 m, а
вредност инвест иције је око 9.000.000 динара,
Улица у Индустријској зони – асфалт ирање деонице дуге 670
m, укупна вредност инвестиције је око 3.100.000 динара (Општ ина –
1.500.000 динара, Пут еви Ужице – 1.500. 000 динара; „Кепо“ – 100.000
динара)
Улица у насељу Бјеловац – асфалт ирање деонице са
изградњом ат мосферске канализације (1 мил. динара – Општина),
укупна вредност инвест иције је око 3.000.000 динара (учешће грађана –
0,6 мил. динара)
Реконструкција пута за Брдо Град - дужине 1.800 m, вредност
радова је око 12.000.000 динара (Мин. инфраст руктуре – 4,0 мил.
динара)
Хоризонтална сигнализација - 900. 000 динара и крпљење ударних рупа - 2.200.000 динара
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Ос та л и и нфр а с тр у кту р ни р а д ов и
Израда самостојећег димњака са димњачом у Основној школи „Мито Игумановић” –
Косјерић, око 600.000 динара
Изградња тобогана на Олимпијском базену у Косјерићу, вредност радова је 2.700.000 динара (Општ ина – 1.200.000, Тит ан
Цемент ара К осјерић - 750.000 и Радмило „Мићко” Јевт овић - 750.000
динара)
Асфалтирање паркинга код фудбалског игралишта, вредност
инвест иције око 780. 000 динара
Асфалтирање одбојкашког и кошаркашког игралишта у Средњој школи,
вредност инвест иције је око 420.000 динара
Постављање заштитне одбојне ограде у улици Карађорђевој и
насељу Лугови (надвожњак) вредност инвестиције је 2.400.000 динара
Израда атмосферске канализације у улици Светозара Познановића и
Елкокових зграда, вредност инвестиције је 2.000.000 динара
Реконструкција фекалне канализације у улицама Милеве Косовац и
Кнеза Алексе Поповића, вредност инвест иције је 3.500.000 динара
Реконструкција водовода у улици Милеве Косовац вредност инвест иције је 2.000. 000 динара

Р а д о в и у т о к у и п л а н и р а н и д о кр а ј а г о д и н е
Реконструкција улице Војводе Мишића – рехабилит ација коловоза, око 2.000 m, вредност
15.000.000 динара (ЈП „Пут еви Србије“ – 10.000.000; Тит ан Цемент ара – 5. 000. 000 динара)
Улица 21. нова – реконстуркција деонице дужине 213 m, вредност инвестиције 900.000 динара
(Општина 600.000, грађани 300.000 динара); реконст рукција атмосферске канализације - 325.000
Наставак улице Јована Цвијића, крак од улице Милеве Косовац до
улице Војводе Мишића, вредност инвестиције 4.000.000 динара (Општ ина –
2.700.000, учешће грађана - 1.300.000 динара)
Асфалтирање крака у улици Милеве Косовац у дужини 92 m, вредност
радова 300.000 динара (Општ ина - 200.000; грађани - 100.000)
Реконструкција Дома пензионера - вредност инвестиције је 2.000.000
динара
Општински пут Зарићи - Божинац - вредност инвестиције је 5.300.000
динара (Мин. инфраст руктуре – 4,70; Општ ина – 0,6 мил. динара)
Општински пут Скакавци – Мионица
- вредност инвестиције је 3. 400.000 динара
(Мин. инфраст руктуре – 2,9; Општина – 0,5 мил. динара)
Пут Брезик – Ћосовац (Пејовића пут), дужина деонице је
383, 94 m, вредност инвест иције је 2.000.000 динара (Р адмило „Мићко”
Јевт овић – 1,0; Општ ина – 1,0 мил. динара),
Пут за Делиће – вредност инвестиције 6.000.000 динара (
Минист арст во пољопривреде, шумарст ва и водопривреде - 2.900.000,
грађани - 3.100.000)
Пут за Ђуровиће –
шумарст ва и водопривреде )
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Месна заједнице Варда (Бурдовина - Радовановићи) – дужина деонице 870 m , вред ност
инвест иције је 3.700.000 динара(Мин. инфраст руктуре – 2,85; Општ ина – 0,5; Грађани – 0, 35 мил. динара)

М е с н е з а ј е д н и ц е ( ми н и б у џ е т и )
БР А Ј К О В ИЋ И

Насипање некатегорисаних путева (Борова Главица – Зарићи, дужина 350 m; деоница за Јосиповиће;
Ивановићи (Гробље – Борова главица), дужина 750 m.
Асфалтирање некатегорисаних путева (за Божовиће код куће Савић Драгана 120 m).
В А РДА

Ограђивање школског игралишта.
ГА Л О ВИ Ћ И

Насипање некатегорисаних путева (Капел а – Бањица, дужина 1.700 мет ара; Лујићи – Цвет ковићи,
дужина 600 m; пут за Дубничко гробље, дужина 500 m, Рудник – Лучићи - Капела, дужина 1.700 m; од
општ инског пут а за Радановце до куће Трипковић Пет ра, дужина 350 m, Доњи Ђукићи од раскрснице до
куће Тод оровић Николе покојног, дужина 120 m).
Асфалтирање некатегорисаних путева (Чокешића брег – Таванци (Богдановићи) , дужина 460 m; од
ст арог пут а за Сечу Реку до куће Ђукић Свет омира и Драгомира, дужина 170 m).
ГОДЕЧЕВ О

Просецање пута (село Плоска 850 мет ара).
Насипање некатегорисаних путева (од Ранића до куће Милутина Јовановића, дужина 1.550 m; засеок
Градник дужине 3.300 m и крак за Бадњевац 600 m; пут Благојевићи – Ранићи од мост а на Рогачици,
дужина 800 m; од мост а на Рогачици до куће Јевт ић Маринка, дужина 800 m; у засеоку Селишт е (од Равни
до Пребеља).
Г О Д Љ Е В О И П А РА М У Н

Насипање некатегорисаног пута (од куће Драгана Јанковића до базена за Маринковиће у дужини 200 m).
Г О Р Њ А Р А ЖА Н А

Насипање некатегорисаног пута ( насипање пут а за Кандиће; асфалтирање дела пут а од Магист ралог
пут а M-21 до раскрснице на Ст ојића брду, дужина 200 m).
Д О Њ А Р А ЖА Н А

Насипање некатегорисаног пута ( Брезик – Мионица, према Мионици, дужина 468 m; за Ралиће и
Мандиће дужина 550 m).
Асфалтирање пута (Црвена обала – Миливојевићи, дужина 1.000 m).
М А К ОВ И Ш Т Е

Насипање некатегорисаних путева ( засеок Шепци, дужина 1.500 m; од Поповине до куће Рада
Мијаиловића дужине 1.500 m; од Дукића ливада до Гит ића, дужина 800 m; засеок Поповина, ду-жина 1.000
m; деоница код хладњаче, дужина 400 m.
Равнање терена за фудбалско игралиште (засеоку Горице).
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Р А Д А Н ОВ Ц И

Насипање некатегорисаних путева (Коса – Мат овићи, дужина 600 m; од Грмића до Чокоровине. дужина
750 m; Грмић – Радојевићи - Вечовина – Маринковина, дужина 3.000 m.
С Е Ч А Р ЕК А

Израда металне ограде (Село Цикот е, засеок Мрачићи, преко реке Сечице).
Насипање некатегорисаног пута (од Јаст ребовца до Башића, дужина 1.600 m).
С Е Л О К ОС Ј Е Р И Ћ

Насипање некатегорисаног пута ( у Дивчевићима, дужина 300 m).
ТУ БИ Ћ И

Изградња водовода (засеок Црвена њива).


К л и зи шта

Месна заједница Горња Ражана код куће Ђуровић Милоја, вредност радова 250.000 динара
Месна заједница Радновци, код Боцовог гроба, вредност радова 800. 000 динара.

С а н а ц и ј а о ш т е ћ е њ а н а с т а л и х у с л ед в р е м е н с к и х н е п о г о д а :
Пут еви у месној заједници Радановци – Забава, вредност 1.100.000 динара.
Пут еви у месној заједници Годечево, вредност 400.000 динара.
У М есним заједницама Субјел и Мушићи није било радова који се финансирају из мини буџета.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Циљ пост ојања Канцеларије за ЛЕР је да се, полазећи од ст рат егије развоја и
компарат ивних предност и Косјерића, покрене инвест ициони циклус, учест вује са пројект има
предузећа, предузет ника, регист рованих пољопривредника и домаћина сеоског туризма на
конкурсима пот енцијалних кредит ора (европске развојне банке преко наших пословних банака,
Фонд a за развој, других међународних и домаћих инст итуција) и донат ора (ИПА предприступни
фондови Европске Уније, разни државни фондови, невл адине организације, амбасаде и сл.).
Припремљена је и на Скупштини усвојена Ст рат егија економског развоја општ ине
Косјерић у периоду од 2010 – 2014. године, где је предвиђено да се у овом планском периоду
инвест ира у инфраст руктуру и приват не инвестиције око 33 милиона евра и преполови
незапосленост . У т оку је имплемент ација Ст рат егије. До краја окт обра ће, пот енцијалним
инвест ит орима и референт ним институцијама, бити публикован инвест ициони водич чија је
припрема у завршној фази.
Акт ивност и Канцеларије за ЛЕР могу се сврст ати у неколико група:
•
•
•
•
•
•

Подстицање развоја примарне пољопривред не производње и прераде
Праћење донат орских и других програма
Акт ивна полит ика запошљавања
Подстицање приват них инвестиција
Брига о младима
Односи са јавношћу

П о љ о п р и в р ед а
Исплаћен регрес за пчеларе у износу од 250 динара по кошници – издвојено укупно око
милион динара,



У септ ембру 2010. године пољопривред ним произвођачима подељено 1,6 милиона динара
за регресирање млечног говедарст ва. Износ субвенције био је 3 000 динара по грлу краве са ХБ
и РБ бројем,



Млекарама „Мин“ и „ Бит ез продукт“ додељена једнократ на помоћ у висини од по 200
хиљада динара ради подршке увођењу HCPP ст андарда безбедности хране,



Фонд за развој пољопривреде и МПШВ са две пословне банке ( Pro credit и Hypo Alpe Adria)
су пот писали уговор о дугорочном кредит ирању пољопривредно-прехрамбене производње.
Укупно је резервисано 20 милиона динара ( општ ина – 5 милиона, МПШВ – 5 милиона и
пословне б анке – 10 милиона); распон појединачног кредит а је од 5 д о 20 хиљада еура; период
от плат е – 5 плус 1 година; камат на ст опа између 4 и 5% на годишњем нивоу. За кредит е се може
конкурисат и од краја окт обра ове године.



Фонд за развој пољопривред е је повећао дот ацију ст релцима који су ангажовани у прот ивградним ст аницама у Косјерићу. Дот ација је повећана са садашњих 4 на 6 хиљада динара
месечно,



Повећан је регрес за вешт ачко осемењавање са 560 на 900 динара за краве и са 500 на
600 динара за крм аче,



Пољопривред ним произвођачима под ељен воћни садни мат еријал за пролећну и јесењу
садњу. На конкурсу за пролећну садњу конкурисало је 131 пољопривредно газдинст аво а укупна
вредност воћног садног мат еријала (65 хиљада садница) који је под ељен била је 3,5 милиона
динара ( 75% Фонд, 25% пољопривред ни произвођачи). На конкурсу за јесењу садњу воћног
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садног мат еријала конкурисало је 146 пољопривредника. Управни одбор Фонд а за развој
пољопривреде је донео одлуку да усвоји све поднет е захт еве т ако да ће у наредном периоду
бити подељено 170 хиљада садница малина и 12 800 садница шљива, укупне вредност и преко 7
милиона динара ( 50% Фонд и 50% произвођачи),
Усвојен Програм зашт ит е, уређења и коришћења пољопривредног замљишт а за 2010.годину, а у
т оку је припрема Програм а заштит е, уређења и коришћења пољопривред ног земљишт а за 2011.годину


ПСС из Ужица је пољопривредним произвођачима из Косјерића беспл ат но поделила 85 т она
фосфорних минералних ђубрива за поправку земљишт а сиромашних фосфором. У наредном периоду
се очекује и подела 500 т она кречног мат еријала за поправку киселих земљишт а,



Организован одлазак и наступ око 80 пољопривредника из Косјерића на Сајам пољопривреде у
Новом Саду,


Д о н а т о р с к и п р о г р а ми п р е к о ми н и с т а р с т а в а В л а д е р е п у б ли к е С р б и ј е ,
м е ђ у н а р о д н и х и н с т и т у ц и ј а и ме ђ уо п ш т и н с к а с а р а д њ а
Минист арст во за државну управу и локалну самоуправу је општ ини Косјерић одобрило 2,5
милиона динара за пројекат адапт ације објект а СО Косјерић. Код ист ог минист арст ва конкурисано
за финансијска средст ва ради набавке опреме за нови објекат дечјег врт ића ( очекује се
позит ивна одлука),



Минист арст во инфраст руктуре и ЈП „Пут еви Србије“ су пут ем Уговора о преузимању дуга
финансирали или учест вовали у финансирању више инфраст руктурних објекат а – регионални
пут, улица Војводе Мишића ( од Карађорђеве до „Тит ан Цемент аре Косјерић“) у износу од 10
милиона динара; општ ински пут Зарићи – Божинац око 5 милиона динара; пут за Брдо Град, 4
милиона динара; општ ински пут Скакавци – Мионица ( скрет ање за Трифуновиће до Луковића
виле) 2,9 милиона динара; некат егорисани пут у месној заједници Варда, засеок Гурдовина 2,9
милиона динара,



Минист арст во за прост орно планирање и заштиту живот не средине преко Фонда за
зашт иту живот не средине донирао 12, 5 милиона динара за набавку уређаја за м ерење
квалит ет а ваздуха ( континуални монит оринг),



Минист арст во омладине и спорт а уступило општини идејни пројекат спорт ске дворане и
поднел о захт ев за њено финансирање преко Програма Владе за подстицај грађевинске
индустре. Влада Републике Србије је одобрила средст ва за изградњу нове спорт ске дворане у
Косјерићу. На спроведеном т ендеру изабран је најповољнији понуђач, „Јединст во“ Севојно, са
ценом од 69, 15 милиона динара ( око 81 милион са ПДВ-ом),



Поднет захт ев Влади РС за финансирање реконст рукције ст амбене зграде код Цркве по
програму подст ицања грађевинске индуст рије у условима економске кризе (оквирна вредност
грубих грађевинских радова је око 20 милиона динара;
одлука још није донет а),



Завршени радови на доградњи новог објект а дечјег
врт ића „Олга Грбић“ у Косјерићу. У финансирању основних
радова на објекту учест вовали – Минист арст во за НИП са 15
милиона динара и општ ина Косјерић са 4, 5 милиона динара.
За додат не радове на објект у, израду паркинга и наб авку
опреме (кревет ићи, ормари и сл.) општ ина мора издвојит и
још најмање 5 милиона динара. Свечано от варање д ечјег
врт ића биће 11.11.2010. године,
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Минист арст во културе одобрило 300 хиљада динара за финансирање културно-умет ничког
програма манифест ације „ Чобански дани 2010.“ и 200 хиљада за међународну манифест ацију
„Арт камп“,



Преко Минист арст во пољопривреде, шумарст ва и
водопривред е су финансирани или је у т оку процедура
усвајања и уговарања следећих инфраст руктурних пројекат а:



Републичка дирекција за воде – суфинансирање
магист ралног цевовод а Таорска врела – Косјерић (
2009.година 24 милиона, 2010.година око 10 милиона);
израда главног пројект а магист ралног цевовода у општ ини
Косјерић од пост ојећег резервоара до конт ра резервоара (
2,9 милиона динара, 80% Дирекција а 20% Општина); израда
прет ходне студије оправданост и са генералним пројект ом сакупљања, одвођења и
пречишћавања от падних вода на т ерит орији општине Косјерић ( исти износ),



Управа за земљишт е - у наредном периоду биће пот писана два уговора за насипање два
пут на правца и т о у месној заједници Маковишт е – пут за Делиће и у месној заједници
Брајковићи – пут за Ђуровиће. Укупна вредност радова на насипању ових пут них правац а је по
2,9 милиона динара, укупно 5,8 милиона (80% Управа, 20% Општина),




На позиву ЕУ „РСЕДП 2“ који је био от ворен до 10. септ ембра т екуће године, општ ина
Косјерић је била парт нер на два пројект а.


На пројект у „Израда студије изводљивости за туристичку дестинацију Дивчибаре“
апликант је био град Ваљево, а парт нери општ ине Косјерић, Пожега и Мионица. Укупна
вредност пројект а је око 100 хиљада евра.



Други пројекат носи назив „Развој процеса одвај ања комуналног и чврстог отпада у
деловима западне и Централне Србије“, а имплемент ираће се у Ужицу, Косјерићу,
Чачку, Краљеву, Врњачкој Бањи и Горњем Милановцу. Носилац пројект а је „Секопак“
Београд. Укупна вредност пројект а је око милион евра,



На позиву ЕУ „Eхchange 3“ за подношење предлога пројекат а, који је т рајао до 20.
септ ембра 2010. године, општ ина Косјерић је конкурисала са два програма. На једном од
пројекат а општина је била апликант а на другом парт нер.



На пројект у „Унапређење општинских услуга кроз увођење ГИС-а“, општ ина Косјерић
је била апликант . Парт нери на овом пројект у били су општина Словенске К оњице из
Словеније и Географски факулт ет Београд. Укупна вредност пројект а је око 270 хиљада
евра.



Пројекат на коме је општ ина Косјерић била један од парт нера, носи назив „Развој мреже
локалних заједница за заштиту животне средине“. Носилац овог програма је општ ина
Жабаљ, а парт нери – град Чачак, општ ина Косјерић и општ ина из Грчке. Укупна вред ност
пројект а је око 320 хиљада евра. Пројект ни задат ак који ће се имплемент ирати на
т ерит орији општ ине Косјерић за циљ има адапт ацију прост ора у школском дворишту у
Ражани који ће се користити за одржавање еко-едукат ивних кампова,

На заједничком програму УН, ФАО и УНДП „Диверзификација руралне економије кроз
туризам“ а који је финансиран од ст ране Фонда за дост изање миленијумских циљева Владе
Краљевине Шпаније, општина Косјерић је конкурисала са пројект ом – Проширење туристичке
понуде кроз ловни т уризам у функцији руралног развоја. Носилац пројект а је Ловачко удружење
Косјерић а парт нери сеоско туристичко домаћинст во Димит ријевић из Сече Реке и Фонд за
развој пољопривреде општ ине Косјерић. Укупна вред ност пројект а је око 25 хиљада USD,
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У т оку је припрема пројект а за развој туристичке инфраст руктуре и подизање квалит ет а
угостит ељске и туристичке понуде кроз уређење кеја реке Скрапеж. За обезбеђење 50%
недост ајућих средст ава, општина ће се обрат ити Минист арст ву економије и регионал ног развоја,
сект ор за туризам,





Пот писан прот окол о сарадњи са Градском општином Нови Београд,



Пот писан прот окол о сарадњи са општином Инђија,



Пот писан прот окол о сарадњи са општином Словенске Коњице из Словеније

М е р е а к т и в н е п о ли т и к е з а п о ш љ а в а њ а о п ш т и н е К о с ј ер и ћ и п о д р ш к а
М С П П с е ктор у
Исплаћене су т ри субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима у једнократ ном
износу од по 100 хиљада динара у циљу обављања новорегист роване делат ности ( донет а је
одлука за још две субвенције),



До сада је ангажовано 17 лица у својст ву приправника у приват ном сект ору. Подршка
општ ине послодавцима по овом програму огледа се кроз субвенционисање 50% брут о месечне
зараде ангажованог лица ( ВСС 12 месеци – 10 хиљада нет о плус припадајући порези и
доприноси; ВШ – 9 месеци по 9 хиљада нет о; ССС – 6 месеци по 7 хиљада нет о). Овај конкурс је
стално отворен и нема ограничења у броју приправника,



У Општинској управи и јавним предузећима и уст ановама чији је оснивач општ ина
ангажовано је 7 волонт ера, без заснивања радног односа а ради оспособљавања за самост алан
рад у ст руци,



На основу организовања јавних радова које финансира општина Косјерић, финансирани су
или се још увек финансирају следећи програми – Ангажовање два зелена редара и наплат а
паркинг мест а, Уређивање сеоских месних ( два лица) заједница и Палијат ивно збрињавање
преко Дома здравља ( две више медици-нске сест ре),



У т оку је реализација прот окола са Универзал банком Београд (од обрено 30 милиона
динара уз могућност додат ног повећања), где општ ина, зависно од висине кредит а и бонит ет а
клијент а учест вује у финансирању камат а за локалне предузет нике у висини од 40 – 50 % ,



Првог окт обра 2010.године општ ина је у сарадњи са Националном службом за
запошљавање организовала први Сајам запошљавања у Косјерићу,



На јавном позиву за извођење Јавних радова у 2010. години који је расписала Национал на
служба за запошљавање, општ ина Косјерић је аплицирала са два пројект а. Подносиоци пројекат а
су били Цент ар за социјални рад са пројект ом »Помоћ у кући старима« и Канцеларија за
локални економски развој општ ине Косјерић са пројект ом »Уређење соеских месних
заједница«. Национална служба за запошљавање је од обрила финансијска средст ва за
суфинансирање ова два пројект а.


Пројекат уређења сеоских месних заједница, чији је извођач КЈП »Елан«, т рајао је т ри
месеца. На овом пројекту било је ангажовано десет лица из кат егорије ризичних кат егорија
незапослених лица ( девет радника + јед ан координат ор), а одобрена финансијска средст ва од НСЗ
за овај јавни рад износе 921.652,00 динара. Три најбоља радника на овом пројекту су, у виду награде,
од ст ране општ ине ангажована још месец дана на инфраст руктурним пословима.
Спровођење пројект а који се односи на помоћ у кући ст арима а чији је извођач Цент ар за
социјални рад Косјерић, т раје чет ири месеца. На пројекту је ангажовано пет лица ( четири геронт о
домаћице + један координат ор), а за спровођење овог пројект а НСЗ је опред елила 580 хиљада
динара,
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Припремљен акциони план запошљавања у општини Косјерић који је усвојио Локални савет
за запошљавање,



Минист арст во економије и регионалног развоја РС је определило милион динара општ ини
Косјерић ради подршке програму ангажовања приправника,



Преко програма Националне службе за запошљавање „Прва шанса“ и Самозапошљавање
у Косјерићу су от ворена т ри нова радна мест а ( от ворене су две пекаре и ангажован јед ан
приправник),



Преко Start-up кредит ног програма који спроводи Национална агенција за регионални
развој у Косјерићу је т оком 2010. године от ворено 5 нових фирми (укупно 7,7 милиона динара).



И н в е с т и ц и ј е у п р и в р ед у и т ур и з а м
У оквиру имплемнт ације Ст рат егије локалног економског развоја од 2010. – 2014.
године, свакодневно се конт актира са т ренут ним и пот енцијалним инвест ит орима.
Током 2010. године је изграђено шест хладњача смешт ајног капацит ет а од 2, 5 - 3
хиљаде т она; адапт ирана је „Хала Крист ал”, власника Радмила Јевт овића, а ускоро се очекује
почет ак инвест ирања у опрему и т ехнологију за производњу елект ронских мерача прот ока
т ечност и са шведским парт нером; над предузећем Град је от ворен ст ечај, намера је да се по
убрзаном поступку огласи продаја зе-мљишт а и објекат а у кругу фабрике за коју је
заинт ересована фирма Bio energy Београд, за фабрику брикет а, као и једна Руска компанија за
производњу монт ажних кућа; Пут еви Ужице су у ”Хали Ферот екс” почели производњу мет алне
галант ерије за пут еве, запослено око 30 радника; са предузећем Инт еркоп је пот писан прот окол
о изградњи велике хале пружних прагова, око 1. новембра почињу груби грађевински радови на
уређењу локације (парт нер Инт еркопа је нем ачка фирма Rail.one), локална самоуправа је
обезбедила земљишт е; продат а Хал а Моде; у т оку је уређивање локације за продајно-т ехнички
цент ар компаније Дунав; у т оку је израда конкрет них докуменат а (оснивачки акт , ст атут, студија
изводљивости и сл.) о формирању мешовит ог предузећа са „Јединст вом” Ужице ; разговарано је
са пот енцијалним инвест ит орима за изградњу мини хидроцент рала, најављене су хидролошко –
геолошка м ерења и провере водот окова, а у марту 2011. године очекује се почет ак радова на
неким локацијама,
У оквиру реализованих или пот енцијалних инвест иција у туризам издвајамо туристички пут Недићи – Раст овац дужине око 5км, инвест ит ор ЈП „Србија шуме“, инвестициона
улагања 15 милиона динара, геодет ска мерења су завршена, а радови су почели средином
2010.године; у т оку је изградња акумулационог језера за зашт иту од пожара и поплава са
допунским туристичким садржајима - селу Росићи (Недићи) испод Дивчибара. Инвест итори су ЈП
„Србијаводе“, ЈП „Србијашуме“ и ЈП „ЕПС“, улагања у брану око 8 милиона динара,
пројект овање бране је завршено, а радови су у завршној фази; урбанист ико уређење комплекса
од око 40 хект ара на Дивчибарима који припада општ ини Косјерић на пот есу од кафане Видик
прем а Каони (кат аст арске парцеле на Росићким ст ранама), где се планира изградња
угостит ељских објекат а и објекат а за рекреацију и обуку са прат ећим туристичким садржајима.
Улагања привред них субјекат а планирају се на нивоу од 5, а улагања физичких лица у изградњу
кућа за одмор око 4 милиона евра. За изградњу пословно – рекреат ивних објекат а пост оје писма
о намерама ЕПС-а, Шумског газдинст ва Ужице и више приват них фирми. Општина Косјерић,
поред урбанистичке разраде подручја, има обавезу да реши пит ање водоснабдевања,
елект роснабдевања, канализације и приступних пут ева; воде се разговори са пот енцијалним
инвест ит орима за улагања у следеће локације - Скакавачка бања(налазишт е лековит е воде у
Скакавцима), т ренажни цент ар на Брду Град, т ениски т ерени преко пут а Олимпијског базена.
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К а нц е л а ри ј а з а м л а де
Од оснивања Канцеларије за младе до сада су реализоване следеће акције и пројект и :

Слаткиш парти - новембар `09 – јануар `10 - Ово је била прва акција Канцеларије
за младе (КЗМ) . У сарадњи са удружењем грађана K-town group, КЗМ је покренула акцију
прикупљања слат киша за новогодишње пакет иће намењене деци корисницима услуга Цент ра за
социјални рад. Акција је т рајала 2 месеца и прикупљено је око 40 кг. слат киша, шт о је било
довољно да се напуне пакет ићи за шеснаест оро деце у ст ању социјалне пот ребе. Пакетићи су
подељени 18. јануара у клубу омладине ``Бреза``,

Светски дан борбе против СИДЕ обележен 1. децембара 2009. год,

Светски дан здравља обележен 7. априла 2010. год – У ову акцији су била
укључена Удружења слепих и слабовидих, Удружење оболелих од церебралне и дечије
парализе, Дом здравља Косјерић, Црвени крст Косјерић, Радио Косјерић, Туристичка
организација Косјерић, Планинарско друшт во, Основна школ а, КУД Максим Марковић,
Удружење грађана К-town group и велики број наших суграђана,

Дан планете Земље, 22. април
2010.год – организована велика акција чишћења
корит а реке Скрапеж од спорт ског цент ра
``Полигон`` до мост а код хот ела ``Скрапеж``,

Дечији камп ``У царству ливада``
Скакавци, јун 2010. год – КЗМ Косјерић и издвојено
одељење ОШ „Мит о Игумановић“ Скакавци су
организовали камп за децу из т е школе и децу,
гост е из београдских школа ( камп је т рајао 5 дана и
било је укључено 50 малишана),

Чобански дани, јул 2010 год – КЗМ је у
оквиру 30 –их, ју биларних Чобанских дана организовал а т радиционални рок конц ерт . Концерт је
одржан на спорт ском цент ру ``Полигон`` а учест вовале су групе ``Atheist rep`` из Новог Сада и
``Nightpleasures`` из Лазаревца,

АРТ Камп Косјерић , август 2010. год – Од 1. до 15. август а у Косјерићу је одржан
девет и међународ ни умет нички камп под називом ~ Synesthesia~ Организт ор кампа и носилац
пројект а је било удружење грађана К-town group док је КЗМ била парт нер. Камп има за циљ да
кроз инт еракцију учесника кампа и грађана К осјерића реализује пет различитих области
умет ност и као и да предст ави земље учеснице кампа, њихову културу и т радицију ,

Канцеларија за младе општине Косјерић је 12. август а 2010. године добила
признање „Млад Град „ које је доделило Минист арст во за спорт и омладину РС заједно са
Грађанским иницијат ивама. Општ ина Косјерић је добила признање за ``Побољшање положаја
младих у локалној заједници``,

У т оку је израда Локалног акционог плана за младе. Д о краја године се очекује
усвајање ЛАП-а на Скупштини општ ине Косјерић,

Тренут но КЗМ учест вује у имплемент ацији два пројект а заједно са Цент ром за права
дет ет а Ужице (Борба прот ив насиља у школи) и НВО Форца из Пожеге (Информиши се,
акт ивирај се).
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Цент ар за социјални рад Косјерић - свакодневно врши обилазак т ерена у општ ини
Косјерић; пружа услуге у области породично – правне зашт ит е у поступцима привременог
ст арат ељст ва и ст арат ељст ва код малолет них лица и одраслих и ост арелих лица који су у
поступку лишавања или су лишени пословне способност и; бави се хранит ељст вом, радом
са пот енцијалним хранит ељима и децом на хранит ељст ву, ревизијом и преиспитивањем
хранит ељст ва; обилази одрасла и ст ара лица у уст ановама социјалне зашт ит е; издаје
уверења за родит ељски додат ак, от пуста из држављанст ва и друго; даје налазе и
мишљења код ут врђивања најбољег инт ереса малол ет не деце у погледу вршења
родит ељског права у споровима развода брака; ст ално сарађује са Домом здравља,
Црвеним Крст ом, основним и средњом школом и локалном самоуправом.
Остварена права од општег интереса о чијем се обезбеђивању стара
република – право на мат еријално обезбеђење ост варила су 43 корисника (25 корисника
по основу неспособност и за рад); 79 корисника ост варило је право на помоћ и негу другог
лица а евидентиран је 31 корисник увећаног додат ка за помоћ и негу другог лица; у
уст анове социјалне зашт ит е смешт ено је 14 лица; пет оро деце из других општ ина је
смешт ено у две хранит ељске породице у нашој општини, једно дет е смешт ено је у суседну
општ ину у хранит ељску породицу а т роје деце је на хранит ељст ву у хранит ељским
породицама.
Остварена права о чијем се обезбеђивању стара општина а регулисана су
општинском Одлуком о правима из области социј алне заштите – од 1.март а на
градском под ручју евидентирана су 33 корисника службе помоћи у кући из кат егорије
ст арих и инвалидних лица (22 корисника парт иципирају у плаћању дела услуге а 11
корисника не парт иципира у плаћању услуге помоћи у кући), ради конт инуираног рада
службе помоћи у кући ангажоване су две геронт одомаћице; једнократ ну помоћ у виду
намирница, лекова, новца, огрева и помоћи за лечење до сада је користило 198 корисника (
за 12 ученика набављен школски прибор, за 8 ученика купљене књиге, за 2 ученика пл аћен
продужен боравак у школи, једном дет ету се плаћа део цене боравка у дечјем врт ићу,
одобрено финансирање 15 захт ева за набавку огрева); исплаћено је пет једнократ них
помоћи за погребне т рошкове; 6 лица у ст ању социјалне пот ребе запослено на пословима
разношења општ инских решења; одобрено 6 захт ева за помоћ незапосленим родит ељима.
• У фебруару је на Скупштини општ ине усвојена Одлука о проширеним правима из
области социјалне заштите која је у односу на претходну знат но проширена бројем права
која се финансирају из буџет а општине,
• У март у је усвојена Ст рат егија социјалне зашт ит е за период од 2010. до 2014. године, у
којој су јасно дефинисана т ри циља:
1. Јачање општ инских капацит ет а у област и инфраст руктуре, организације и
унапређења људских ресурса,
2. Унапређење социјалног положаја угрожених група – ст ари, деца, млади и особе
са инвалидит ет ом,
3. Повећање учешћа грађана у процесу побољшања живот а грађана у локалној
заједници, а посебно пол ожаја угрожених група.
• Од првог јула Цент ар за социјални рад имплементира пројекат „Помоћ у кући за старе“
који финансира Национал на служба за запошљавање. Јавни рад т раје чет ири месеца,
обухват а 32 ст арачка дом аћинст ва у Субјелу, Мушићима, Сечој Реци, Шеврљугама,
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Тубићима, Бјелоперици, Галовићима и Дубници. На омом пројект у запослено је пет
геронт одомаћица,
• Локална самоуправа у сарадњи са Цент ром за социјални рад је конкурисала пројект ом
„Стари на селу нису заборављени“ код Минист арст ва рада и социјалне политике, и
предвидела набавку возила за пот ребе Службе помоћи у кући на сеоском подручју, где је
иначе предвиђено да се услуга одвија у наредној години. Минист арст во је одобрило
финансирање овог пројект а,
• У окт обру креће радио емисија на радио Косјерићу посвећена раду Удружења особа са
инвалидитетом, Црвеном крсту и Центру за социјални рад преко које ће се грађани
Косјерића боље упознат и са радом наведених уст анова и удружења, пост ављати пит ања,
добијати одговоре на њих, предлагати и друго,
• Локална самоуправа, преко Фонда солидарне ст амбене изградње, у сарадњи са
Цент ром за социјални рад гради кућу за Радовановић Тихомира , шеснаест огодишњег
дечака који живи у т рошној кући, склоној паду, у две прост оријице са мајком и оцем који
има преко седамдесет година. Општина ће изградити објекат , месна заједница ће
учест вовати у физичким пословима изградње т емеља као и другим пот ребним пословима.
Очекује се да кућа буде гот ова до краја окт обра, пре зиме, јер у прот ивном породица
Радовановић нема где да проведе предст ојећу зиму. На сличан начин ће се, до краја
године, подићи и монт ажна кућица за Анђелић Зорицу из Дреноваца, која већ годинама
живи у полусрушеној кући. Укупна вредност оба објект а који се финансирају из Фонда
солидарне ст амбене изградње је око 1,6 милиона динара.
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КОМУНАЛ НО Ј АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
Прот екли период је обележила реконст рукција магист ралног цевовод а Таорска врел а – Косјерић
која је започет а новембра 2009. године а т рајала до средине 2010. године. Реконст руисани водовод у дужини
од око 9,75 км (од укупно 13 км колика је дужина целе т расе) је свечано пушт ен у рад за т ридесет е, јубиларне
Чобанске дане. Укупна вредност радова на реконст рукцији била је 55,5 милиона динара, Републичка
дирекција за воде је донирала 34, а Општина 21,5 милиона динара.
Елан је успешно обавио Зимско одржавање градских улица и општинских пут ева, без ангажовања
т рећих лица, сопст веним камионом, т ракт ором са прикључцима и скипом.
У мају месецу извршена је зам ена ст арог за ново т еренско возило марке Лада нива, које служи и
превозу мини багера до мест а инт ервенције.
Јавна хигијена је одржавана по плану и закљученом Уговору са Општ ином. Приликом прања улица
уведен је нови, ноћни т ермин за прање Карађорђеве улице, Олге Грбић, Миће Зарића,Ст анимира Миливојевића. План прања је поред досад ашњих јавних површина проширен и улицом Живојина Мишића према
Цемент ари Тит ан и повећаном учест алошћу прања појединих улица. Поред ред овног од ржавања хигијене
града и пролећне акције уређања када се извлачи от пад након пролећних уређивања дворишт а, Предузеће
се са значајним бројем запослених и механизацијом одазвало и на још две акције. Прва је организована од
ст ране екол ога из Општине Косјерић 29. 04.2010. а друга 06.06. 2010. од ст ране Минист арст ва живот не
средине и прост орног планирања под називом Велико спремање Србије.
У цент ру града је извршена поправка и израда дрвеног мобилијара са пост авком ог радица око
зелених јавних површина и поправком и израдом дрвених корпи за одлагање смећа.
Набављено је 15 нових конт ејнера који су распоређени на крит ичним местима и неким сеоским
месним заједницама.
На градском гробљу урађено је изливање нових 15 гробница са приступним ст азама. Извршена је
поправка неких ошт ећених гробница и приступних ст епеница испред капеле. Покренут а је иницијат ива за
проширење прост ора за градско г робље. После решења имовинско-правних односа приступиће се
пројект овању и привођењу намени.
КЈП „Елан“ је извршило реконст рукцију секундарне водовод не мреже у улици Милеве Косовац у
дужини од преко 1300 м. Посебно је било т ешко извршит и радове на реконст рукцији фекалне канализације у
ист ој улици у дужини од преко 350м
Елан је т акође радио на пост ављању цевовода фекалне канализације у улици Кнеза Алексе Поповића парал елно са извођењем реконст рукције поменут е улице.
У т оку су радови на реконст рукцији ат мосферске канализације у улици 21. Нова која се саст оји у
формирању нових испирних шахт ова на дужини од око 200м који ће инст алацију довести у функцију . Запушење поменут е деонице је евидент но од саме изградње, од пре 4-5 година.
Због повећане пот ребе на уређењу општинских пут ева ангажовано је по уговору 6 – 8 радника у
т рајању од 3 – 4 месеца који су радили на раскресивању, крчењу и уређењу пут них појаса и чишћењу канала.
Преко Националне службе за запошљавање и Општ ине Косјерић спровели смо пријем и
ангажовање 10 лица који су у периоду 1. 7. 2010. до 30. 9. 2010. радили на уређењу сеоских месних заједница, раскресивању општ инских пут ева, као и у више градских пројекат а (физички радови на појединим
улицама, спорт ској хали итд.).
Посебна пажња је посвећена напл ат и пот раживања т ако шт о су редовно конт актирани корисници,
одобравана плаћање на рат е и пре свега вршен велики број замена водомера који су због паушала ст варали
непоуздану слику дуговања.
Ове године урађени су пројект и за реконст рукцију великог дела градске водоводне инст алације
чијом изградњом ће се елиминисат и чест и кварови и губици. Посебну пажњу је пот ребно посвет ити
канализационом сист ему. Генерални план ће бити завршен уз помоћ НИП-а. Отклањање критичних мест а и
деоница је неопходно у најкраћем могућем року. Пот ребно је инвест ирање у делове градске мреже, посебо
на испусту, евентуалне колект оре и пост ројења за прераду воде.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПР ЕДУЗЕЋЕ
„ГР АДСКА ТОПЛАНА” КОСЈЕР ИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛ НО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСК А ТОПЛ АНА” КОСЈЕРИЋ
Опш ти д е о
Јавно комунално предузеће ''Градска т оплана'' Косјерић је основано 07.3.2003.године од ст ране СО
Косјерић.
Предузеће је основано ради обезбеђења т рајног обављања комуналне д елат ности- производње и
снабдевања паром и т оплом водом ст анова и пословног прост ора на т ерит орији града Косјерића, као и
дист рибуције гаса.
У предузећу је запослено 9 радника следеће квалификационе ст руктуре: ВСС-2, ВКВ-2, ССС-2, КВ-3.
На основу члана 24- Ст атут а предузећа, органи предузећа су Управни одбор, Директ ор и Надзорни
одбор.

П о с ло в а ње у 2 0 1 0 . го ди ни
У првих девет месеци ове године предузеће је посл овал о позитивно и без већих проблема.
Пролећни део грејне сезоне је завршен без кварова и прекида у испоруци т оплот не енергије.
У т оку летњег периода су извршени сви планирани ремонт ни радови, т ако да, по нашем мишљењу, у
т ехничком погледу спремни дочекујемо почет ак грејне сезоне 2010.-2011.
У финансијском смислу ситуација је дост а неповољнија. За овако ст ање пост оји неколико узрока:
1. Невероват ан диспарит ет цена мазут а и услуге грејања (најнеповољнији од оснивања предузећа).
Довољно је рећи да сав приход од услуге грејања једва покрива сам о т рошак мазут а.
2. Нереализовани пројект и т роширења т оплификационе мреже на ужем делу града за 30% чија би
реализација подигла економичност сист ема.
3. Проблем наплат е почиње да угрожава ликвидност предузећа. Иако смо у врху српских т оплана по
ст епену наплат е (90% корисника уредно или са мањим кашњењем измирује своје обавезе), мањи део
корисника дугује значајне износе.

П л а но ви з а пе р и од д о 2 0 1 2 . го ди не
Предузеће је у својим плановима пословања д о 2012.године предвидело више инвестиционих
акт ивност и, а све у циљу побољшања посл овања:
1. Проширење т оплификационог сист ема за око 30% (припремљена сва пот ребна т ехничка
документ ација),
2. Прикључење т оплане на гасовод чиме би се добио алт ернат ивни енергент ,
3. Аут омат изација котларнице и подст аница у циљу квалит ет нијег грејања уз мањи ут рошак горива,
4. Увођење м ерача т оплот е (калоримет ара ) шт о би довело до рационалније пот рошње т оплот не
енергије и низа других погодност и и за т оплану и за кориснике услуга грејања, али и за државу.
Треба напоменут и да су ове године започет и и разговори између оснивача (СО Косјерић) и МПП
''Јединст во'' из Ужица о ст рат ешком парт нерст ву у пословима гасификације и т оплификације о чему је
сачињен и Прот окол који је Скупштина општ ине усвојила. Реализација овог Прот окола би т ребало да почне
од 01.јануара 2011.године. „Јединст во“ је као ст рат ешки парт нер и већински оснивач будућег мешовит ог
предузећа „Косјерић г ас“ (радни назив) већ изашло са проценом да би цена прикључка износила 800 еура, уз
могућност плаћања у 16 рат а од по 50 еура ( без камат е).
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Инф орматор

Ос но в ни фи на нс и јс ки по ка за те љи за пе р и о д
ј а н у а р - о к т о б а р 2 0 10 . г о д и н е
1.ПРИХОДИ
⋅ услуга грејања посовног прост ора
⋅ услуга грејанај ст амбеног прост ора

12.524.279 динара
5.787.052 динара
6.449.514 динара

2.РАСХОДИ
⋅ мат еријал(мазут,ел.енергија,ост али мат еијал)
⋅ брут о заради и накнаде зарада
⋅ производне услуге (одржавање,т ранспорт ,...)
⋅ немат еријални т рошкови (осигурање, адвокат ски, судски
т рошкови, чланарине, плат ни промет )

10.756.262 динара
5.240.052 динара
4.352.222 динара
554. 722 динара
609. 206 динара

Из овог прегледа се види вишак прихода над расходима у износу од 1.768.017 динара, али т реба
нагласити да т ек предст оје расходи за набавку мазут а као и да није узет у обзир т рошак аморт изације јер се
ист а обрачунава крајем године.
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