БРОЈ 2/10, КОСЈЕРИЋ, 2. фебруар 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник РС»,број 9/2002),
члана 47. Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС, број 9/2002) и члана 36. Статута
општине Косјерић («Службен лист општине
Косјерић», број 9/08) Скупштина општине Косјерић,
на седници одржаној 2. фебруара 2010.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРВОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за
2009.годину
(«Службени
лист
општине
Косјерић»,број 5/09), врше се измене и допуне и то:
ПРИХОДИ
На позицији 711111 порез на зараде износ од
50.000.000,00 динара
замењује се износом од 44.000.000,00 динара
- На позицији 711121 порез на приход од
самосталних
делатности
према
стварно
оствареном нето приходу износ од 5.000.000,00
динара замењује се износом од 6.000.000,00
динара,
- На позицији 711147 порез на земљиште износ од
1.200.000,00 динара замењује се износом од
1.000.000,00 динара,
- На позицији 711191 порез на друге приходе
износ од 5.000.000,00 динара замењује се
износом од 4.000.000,00динара,
- На позицији 713120 порез на имовину износ од
12.000.000,00 динара замењује се износом од
8.500.000,00 динара,
- На позицији 713420 порез на капиталне
трансакције износ од 6.000.000,00 динара
замењује се износом од 4.500.000,00 динара,
- На позицији 714547 накнада за загађивање
животне средине износ од 1.650.000,00 динара
замењује се износом од 1.550.000,00 динара,
- На позицији 733151 текући трансвери од других
нивоа власти за буџет износ од 60.182.044,00
динара замењује се износом од 41.478.721,00
динара,
- Иза позиције 741151 отвара се нова позиција
733152 текући трансвери од других нивоа власти
(за фонд) са износом од 5.951.541,00 динара,
- Иза позиције 733152 отвара се нова позиција
733154 текући наменски трансвери у износу од
1.577.777,00 динара
-

- На позицији 741151 приходи буџета општине од
камата на средства буџета укључена у депозит
банака износ од 800.000.00 динара замењује се
износом од 1.400.000,00 динара.
- На позицији 741511 накнада за коришћење
минералних сировина износ од 3.600.000,00
динара замењује се износом од 3.000.000,00
динара,
- На позицији 741534 накнада за коришћење
градског грађевинског земљишта износ од
6.500.000,00 динара замењује се износом од
5.500.000,00 динара,
- На позицији 742351 приходи Општинских органа
управе (локално спонзорство ФЦК) износ од
62.000.000,00 динара замењује се износом од
35.000.000,00 динара,
- На позицији 743351 приходи од новчаних казни
износ од 100.000,00 динара замењује се износом
од 300.000,00 динара,
- На позицији 745151 остали општински приходи
износ од 299.956,00 динара замењује се износом
од 3.329.853,38 динара.
Укупни приходи у износу од 233.782.000,00 динара
замењују се износом од
186.437.892,38 динара.
РАСХОДИ
- На позицији 1. плате и додаци запослених у
Општинској
управи
Косјерић
износ
од
29.350.000,00 динара, замењује се износом од
26.528.426,23 динара,
- На позицији 2. социјални доприноси на терет
послодавца у Општинској управи Косјерићу износ
од 5.250.000,00 динара замењује се износом од
4.749.354,96 динара,
- Позиција 3. накнаде у натури у Општинској управи
Косјерић у износу од 50.000,00 динара брише се,
- На позицији 4. социјална давања запослених у
Општинској управи Косјерић, износ од 2.500.000,00
динара замењује се износом од 3.191.449,36
динара,
- На позицији 5. накнаде за запослене у Општинској
управи Косјерић, износ од 600.000,0 динара
замењује се износом од 660.161,00 динара,
- На позицији 6. награде, бонуси и остали посебни
расходи у Општинској управи Косјерић износ
1.100.000,00 динара замењује се износом од
1.990.586,00 динара,
- На позицији 7. стални трошкови у Општинској
управи Косјерић, износ од 6.150.000,00 динара
замењује се износом од 5.996.619,19 динара ,
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На позицији 8. трошкови путовања у Општинској
упави Косјерић, износ од 400.000,00 динар
замењује се износом од 251.931,00 динара,
На позицији 9. услуге по уговору у Општинској
управи Косјерић, износ од 3.000.000,00 динара
замењује се износом од 2.732.528,34 динар,
На позицији 10. специјализоване услуге у
Општинској управи Косјерић износ од 480.000,00
динара замењује се износом од 421.633,98
динара,
На позицији 11. текуће поправке и одржавање у
Општинској управи Косјерић, износ од 640.000,00
динара замењује се износом од 1.659.123,77
динара,
На позицији 12. материјал у Општинској управи
Косјерић, износ од 2.170.000,00 динара замењује
се износом од 1.913.311,43 динара,
На позицији 13. порези, обавезне таксе и казне у
Општинској управи Косјерић, износ од 200.000,00
динара, замењује се износом од 273.564,50
динара,
На позицији 14. средства резерви у Општинској
управи Косјерић, износ од 600.000,00 динара,
замењује се износом од 104.470,00 динара,
На позицији 15. машине и опрема у Општинској
управи Косјерић, износ од 1.000.000,00 динара
замењује се износом од 1.402.781,97 динара,
На
позицији
17.
регрес
за
вештачко
осемењавање у Општини Косјерић, износ од
1.200.000,00 динара замењује се износом од
1.354.100,40 динара,
На позицији 18. накнаде за стрелце у Општини
Косјерић, износ од 620.000,00 динара замењује
се износом од 596.208,00 динара,
На позицији 19. пољопривредни сајам, износ од
100.000,00 динара, замењује се износом од
95.736,00 динара,
На позицији 20. интервенције у пољопривреди,
износ од 4.000.000,00 динара замењује се
износом од 4.915.000,00 динара,
Позиција 21.ревитализација пољопривредног
земљишта са износом од 1.000.000,00 брише се,
На позицији 22. Дом здравља Косјерић –
инвестиционо одржавање износ од 2.279.000,00
динара замењује се износом од 1.804.647,78
динара,
На позицији 24. ЈКП Дубоко Ужице износ од
200.000,00 динара замењује се износом од
199.087,82 динара,
На позицији 25. Месна заједница град Косјерић,
износ од 670.000,00 динара замењује се износом
од 498.069,65 динара,
На позицији 26. Месна заједница село Косјерић,
износ од 620.000,00 динара замењује се износом
од 569.838,62 динара,
На позицији 27. Месна заједница Горња Ражана
износ од 1.220.000,00 динара замењује се износо
м од 1.213.832,28 динара,
На позицији 28. Месна заједница Субјел, износ
од 650.000,00 динара замењује се износом од
625.700,02 динара,
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На позицији 29. Месна заједница Варда, износ од
620.000,00 динара замењује се износом од
510.685,88 динара,
На позицији 30. Месна заједница Сеча Река,
износ од 600.000,00 динара замењује се износом
од 506.958,50 динара,
На позицији 31. ОО Црвеног крста Косјерић,
износ од 2.418.000,00 динара замењује се
износом од 2.309.497,70 динара,
На позицији 38. ОО Слепих Косјерић износ од
270.000,00 динара замењује се износом од
242.140,00 динара,
На позицији 43. Удружење Косјераца у Београду
износ од 30.000,00 динара замењује се износом
од 20.000,00 динара,
На позицији 48. Општински ватрогасни савез
Косјерић, износ од 20.000,00 динара замењује се
износом од 95.000,00 динара,
На позицији 49. Ауто мото друштво Косјерић
износ од 20.000,00 динара замењује се износом
од 25.000,00 динара,
На позицији 52. Општинска изборна комисија
износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 1.320.000,00 динара,
На позицији 53. Остале организације, износ од
315.000,00 динара замењује се износом од
299.610,00 динара,
На позицији 54. Центар за социјални рад
Косјерић износ од 400.000,00 динара замењује се
износом од 635.577,18 динара,
На позицији 55. једнократне социјалне помоћи по
одлуци Центра износ од 1.000.000,00 динара
замењује се износом од 873.270,00 динара,
На позицији 56. остале помоћи по одлуци Центра
износ од 150.000,00 динара замењује се износом
од 241.340,27 динара,
На позицији 57.Помоћ у кући ( проширено право),
износ од 700.000,00 динара замењује се износом
од 7.293,89 динара,
На позицији 58. студентске стипендије у Општини
Косјерић, износ од 720.000,00 динара, замењује
се износом од 1.080.003,00 динара,
На позицији 59. превоз ученика у општини
Косјерић у износу од 5.120,000,00 динара
замењује се износом од 5.047.864,50 динара,
На позицији 60. једнократне помоћи износ од
300.000,00 динара замењује се износом од
212.000,00 динара,
На позицији 62. Дом здравља Косјерић –
дежурство лекара износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 18.777,00 динара,
На позицији 63. Дом здравља Косјерић – терен за
утврћивање смтри износ од 500.000,00 динара
замењује се износом од 403.428,00 динара,
На позицији 64. Родитељски додатак (по одлуци)
износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 850.000,00 динара,
На позицији 65. специјализоване школе, износ од
300.000,00 динара, замењује се износом од
238.448,00 динара,
На позицији 66. лекарске комисије износ од
80.000,00 динара замењује се износом од
8.892,00 динара,
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На позицији 68. остала давања за социјалну
заштиту износ од 1.100.000,00 динара замењујњ
сњ износом од 1.122.610,32 динара,
На позицији 69. КУД Максим Марковић изтнос од
600.000,00 динара замењује се износом од
585.000,00 динара,
На позицији 70. КУД Дукат Косјерић износ од
420.000,00 динара замењује се износом од
300.000,00 динара,
На позицији 73. Субвенције за културу износ од
1.350.000,00 динара замењује се износом од
1.345.590,90 динара,
На позицији 74. Социјална давања запосленим у
ОШ Косјерић, износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 25.000,00 динара,
На позицији 75. Накнаде за запослене у ОШ
Косјерић, износ од 1.040.000,00 динара замењује
се износом од 1.121.729,75 динара,
На позицији 76. Награде, бонуси и остали
посебни расходи у ОШ Косјерић, износ од
270.000,00 динара замењује се износом од
228.070,00 динара,
На позицији 77. стални трошкови у ОШ Косјерић,
износ од 5.461.000,00 динара, замењује се
износом од 5.554.963,34 динара,
На позицији 78. трошкови путовања у ОШ
Косјерић, износ од 206.000,00 динара замењује
се износом, од 74.637,00 динара,
На позицији 79. Услуге по уговору у ОШ Косјерић,
износ од 982.000,00 динара замењује се износом
од 966.532,65 динара,
На позицији 80. специјализоване услуге у ОШ
Косјерић, износ од 250.000,00 динара замењује
се износом од 250.909,35 динара,
На позицији 81. текуће поправке и одржавање у
ОШ Косјерић износ од 890.000,00 динара
замењује се износом од 578.205,22 динара,
На позицији 82. материјал у ОШ Косјерић износ
од 1.442.000,00 динара замењује се износом од
1.235.126,57 динара,
На позицији 83. радничке и ученике награде у
ОШ Косјерић, износ од 500.000,00 динара ,
замењује се износом од 494.299,60 динара,
На позицији 84. порези, обавезне таксе и казне у
ОШ Косјерић, износ од 65.000,00 динара
замењује се износом од 65.771,00 динара,
На позицији 85. машине и опрема у ОШ Косјерић,
износ од 200.000,00 динара замењује се износом
од 228.525,68 динара,
На позицији 86. социјална давања запосленим у
ОШ Варда, износ од 50.000,00 динара замењује
се износом од 26.355,00 динара,
На позицији 87. накнаде за запослене у ОШ
Варда, износ од 250.000,00 динара замењује се
износом од 267.556,00 динара,
На позицији 89. стални трошкови у ОШ Варда у
износу од 913.000,00 динара замењују се
износом од 1.100.124,81 динара,
На позицији 90. трошкови путовања у ОШ Варда
износ од 90.000,00 динара замељује се износом
од 26.700,00 динара,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2. фебруар 2010. године

На позицији 91. услуге по уговору у ОШ Варда у
износу од 215.000,00 динара замењују се
износом од 135.260,59 динара,
На позицији 92. специјализоване услуге у ОШ
Варда, износ од 190.000,00 динара замењује се
износом од 25.160,00 динара,
На позицији 93. текуће поправке и одржавање у
ОШ Варда у износу од 225.000,00 динара
замењује се износом од 230.584,04 динара,
На позицији 94. материјал у ОШ Варда у износу
од 652.000,00 динара замењује се износом
591.764,98 динара,
На позицији 95. радничке и ученичке награде у
ОШ Варда , у износу од 100.000,00 динара
замењује се износом од 43.200,00 динара,
На позиција 96, порези, обавезне таксе и казне у
ОШ Варда, износ од 15.000,00 динара замењује
се износом од 49.050,00 динара,
Позиција 97. социјална давања запосленим у ТШ
Косјерић у износу од 50.000,00 динара брише се,
На позицији 98. накнаде за запослене у ТШ
Косјерић, износ од 550.000,00 динара замењује
се износом од 386.056,26 динара,
На позицији 99.награде, бонуси и остали посебни
расходи у ТШ Косјерић износ од 100.000,00
динара замењују се износом од 346.515,00
динара,
На позицији 100. стални трошкови у ТШ Косјерић
, износ од 1.448.000,00 динара замењује се
износом од 1.442.052,38 динара,
На позицији 101. трошкови путовања у ТШ
Косјерић, износ од 150.000,00 динара замењује
се износом од 205.752,00 динара,
На позицији 102. услуге по уговору у ТШ
Косјерић, износ од 490.000,00 динара замењује
се износом од 343.075,41 динара,
Позиција 103. специјализоване услуге у ТШ
Косјерић у износу од 90.000,00 динара брише се,
На позицији 104. текуће поправке и одржавање у
ТШ Косјерић, износ од
568.000,00 динара
замењује се износом од 248.580,39 динара,
На позицији 105. материјал у ТШ Косјерић износ
од 562.000,00 динара замењује се износом од
383.007,02 динара,
На позицији 106. радничке и ученичке награде у
ТШ Косјерић, износ од 150.000,00 динара,
замењује се износом од 37.719,86 динара,
На позицији 107. порези, обавезне таксе и казне
у ТШ Косјерићм, износ од 42.000,00 динара
замењује се износом од 200,00 динара,
На позицији 108. машине и опрема у ТШ
Косјерић, износ од 400.000,00 динара, замењује
се износом од 283.034,15 динара,
На позицији 109. плате и додаци запослених у
Народној библиотеци Косјерић, износ од
3.706.000,00 динара, замењује се износом од
3.683.394,50 динара,
На позицији 110. социјални доприноси на терет
послодавца у Народној библиотеци Косјерић,
износ од 663.000,00 динара замењује се износом
од 659.327,65 динара,
На позицији 111. социјална давања запосленим у
Народној библиотеци Косјерић износ од
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Позиција 140. трошкови путовања у Дечијем
вртићу Косјерић, са износом од 25.000,00 динара
брише се,
- На позицији 141. услуге по уговору у Дечијем
вртићу Косјерић, износ од 352.000,00 динара
замењује се износом од 338.334,77 динара,
- На позицији 142. специјализоване услуге у
Дечијем вртићу Косјерић, износ од 100.000,00
динара замењује се износом од 92.972,60
динара,
- На позицији 143. текуће поправке и одржавање у
Дечијем вртићу Косјерић, износ од 231.000,00
динара замењује се износом од 42.286,84
динара,
- На позицији 144. материјал у Дечијем вртићу
Косјерић, износ од 112.000,00 динара замењује
се износом од 194.532,72 динара,
- На позиција 145. порези, обавезне таксе и казне
у Дечијем вртићу Косјерић, износ од 20.000,00
динара замењује се износом од 82.119,92
динара,
- На позицији 146. машине и опрема у Дечјем
вртићу Косјерић износ од 300.000,00 динара
замењује се износом од 155.390,00 динара,
- На позицији 147. плате и додаци запослених у
Туристичкој организацији Косјерић износ од
1.989.000,00 динара замењује се износом од
2.285.591,27 динара,
- На позицији 148. социјални доприноси на терет
послодавца у Туристичкој организацији Косјерић,
износ од 356.000,00 динара замењује се износом
од 402.372,00 динара,
- На позицији 158. Буџетски фонд Косјерић, износ
од 91.237.000,00 динара замењује се износом од
50.248.536,64 динара.
Укупни расходи у износу од 233.782.000,00 динара,
замењује се износом од 186.437.892,38 динара.

850.000,00 динара замењује се износом од
913.471,00 динара,
Позиција 112. награде,бонуси и остали посебни
расходи у Народној библиотеци Косјерић у
износу од 16.000,00 динара брише се,
На позицији 113. стални трошкови у Народној
библиотеци Косјерић, износ 1.079.000,00 динара
замењује се износом од 759.243,68 динара,
Позиција 114. трошкови путовања у Народној
библиотеци Косјерић, у износу од 10.000,00
динара брише се,
Позиција 116. специјализоване услуге у Народној
библиотеци Косјерић у износу од 213.000,00
динара брише се,
На позицији 117. текуће поправке и одржавање у
Народној библиотеци Косјерић износ од
135.000,00 динара замењује се износом од
24.995,95 динара,
На позицији 118. материјал у Народној
библиотеци Косјерић износ од 48.000,00 динара
замењује се износом од 28.585,13 динара,
На позицији 120. машине и опрема у Народној
библиотеци Косјерић износ од 80.000,00 динара
замењује се износом од 79.239,36 динара,
На позицији 121. остала основна средства у
Нардној библиотеци Косјерићм, у износу од
200.000,00 динара, замењује се износом од
184.269,61 динара,
На позицији 122. плате и додаци запослених у
Информативном центру Косјерић, износ од
3.990.000,00 динара замењује се износом од
3.575.786,00 динара,
На позицији 123. социјални допринос на терет
послодавца у Информативном центру Косјерић,
износ од 714.000,00 динара замењује се износом
од 637.114,00 динара,
На позицији 132. субвенције за физичку културу у
Општини Косјерић, износ од 6.000.000,00 динара
замењује се износом од 5.999.646,38 динара,
На позицији 133. плате и додатци запосленим у
Дечијем вртићу Косјерић износ од 9.672.000,00
динара замењује се износом од 9.666.000,00
динара,
На позицији 134. социјални доприноси на терет
послодавца у Дечијем вртићу Косјерић износ од
1.740.000,00 динара замењује се износом од
1.737.000,00 динара,
На позицији 135. накнаде у натури у Дечијем
вртићу Косјерић, износ од 134.000,00 динара,
замењује се износом од 19.246,55 динара,
На позицији 136. социјална давања запосленим у
Дечијем Вртићу Косјерић, износ од 160.000,00
динара замењује се износом од 130.791,00
динара,
На позицији 138. награде ,бонуси и остали
посебни расходи у Дечијем вртићу Косјерић
износ од 100.000,00 динара замењује се износом
од 16.167,00 динара,
На позицији 139. стални трошкови у Дечијем
вртићу Косјерић, износ од 1.146.000,00 динара
замењује се износом од 1.027.810,32 динара,

-

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Косјерић,
а примењиваће се од 01.јануара 2009.године.
Број : 400-2/10-01
У Косјерићу 2. фебруара 2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана ("Службени гласник РС" број 36/91, 79/91,
33/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 115/05)
и члана 36. Статута општине Косјерић("Службени
лист општине Косјерић" број 9/08) Скупштина
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1.4. Опремање корисника за смештај
установу социјалне заштите или другу породицу
1.5. Једнократне помоћи

општине Косјерић на седници одржаној дана 2.
фебруара 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

у

2. ПРОШИРЕНА ПРАВА
2.1. Накнада трошкова комуналних услуга
2.2. Бесплатан оброк ( Народна кухиња )
2.3. Трошкови сахране
2.4. Ванредне новчане помоћи
2.5. Помоћ у натури
2.6. Набавка уџбеника, школског прибора,
опреме и поклон пакетића за материјално угрожену
децу
2.7. Трошкови екскурзија, летовања и
зимовања материјално угрожене деце
2.8. Трошкови школовања, смештаја и
превоза материјално угрожене деце
2.9. Помоћ хуманитарним организацијама
2.10. Помоћ за санирање и побољшање
услова становања социјално угрожених лица
2.11. Решавање стамбених потреба социјално
и стамбено угрожених лица
2.12. Помоћ незапосленим породиљама
2.13. Ургентни породични смештај
2.14. Учешће у запошљавању припрaвника,
самохраних мајки, волонтера, инвалидних лица и
других категорија социјално угрожених категорија.
2.15. Учешће у финансирању јавних радова у
циљу додатног запошљавања.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права грађана у
области социјалне заштите на територији општине
Косјерић, носиоци права, као и начин и услови
остваривања тих права у складу са законом ( у
даљем тексту: основна права ).
Овом одлуком утврђују се и друга права
грађана општине Косјерић у области социјалне
заштите (у даљем тесту: проширена права) а у
складу са материјалним и другим могућностима
општине.
Члан 2.
Права у области социјалне заштите утврђена
овом Одлуком могу да остваре лица која имају
пребивалиште на територији општине Косјерић.
Изузетно од става 1. овог члана право на
једнократну новчану помоћ имају и лица која се
затекну у скитњи па их је потребно вратити у
општину где имају стално пребивалиште.
Члан 3.
Средства за финансирање права у области
социјалне заштите обезбеђују се у буџету општине
Косјерић
Средства за остваривање ових права
обезбеђују се и од донатора, спонзора, фондова
намењених смањењу сиромаштва као и учешћем
корисника и сродника који су у складу са законом
дужни да учествују у њиховом издржавању.

Члан 6.
Корисници права из члана 5. ове Одлуке могу
бити:
1.
корисници
права
на
материјално
обезбеђење;
2. корисници права на додатак за помоћ и
негу другог лица и увећани додатак под условом да
немају имовину и ствари веће вредности, вишак
стамбеног простора и чији просечни месечни приход
(у последња три месеца која претходе месецу
подношења захтева) не прелази 35% просечне нето
месечне зараде остварене по запосленом у општини
Косјерић;
3. лица која болују од тешке хроничне
болести под условом да немају имовину и ствари
веће вредности, вишак стамбеног простора и чији
просечни месечни приход (у последња три месеца
која претходе месецу подношења захтева) не
прелази износ од 35% просечне месечне нето
зараде остварене по запосленом у општини
Косјерић;
4.самохрани родитељи са једним или више
деце, под истим условима као корисници из тачке 3.
овог члана;
5.породице са троје или више малолетне
деце, под истим условима као корисници из тачке 3.
овог члана;
6.деца и омладина ометена у развоју која су
решењем
надлежне
комисије
разврстана
у
одговарајућу категорију и степен ометености;
7. други појединци и породице (незапослена
лица, инвалидна лица, пензионери, војни инвалиди,

Члан 4.
Права у области социјалне заштите утврђена
овом Одлуком остварују појединац и породица.
Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се
брачни и ванбрачни другови, деца (брачна,
ванбрачна, усвојена, узета на издржавање) сродници
у правој линији, а у побочној до другог степена
сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.

II ПРАВА
Члан 5.
Права у области социјалне заштите из
надлежности општине Косјерић у смислу ове Одлуке
су:
1. ОСНОВНА ПРАВА
1.1. Помоћ у кући
1.2. Дневни боравак за децу, одрасле и старе
1.3. Привремени смештај у прихватилиште
(сигурна кућа )
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времену од 8 – 15 сати сваког дана сем суботе и
недеље.
Члан 12.
Захтев за остваривање права на коришћење
дневног боравка са решењем о разврставању и
категоризацији лица ометених у развоју подноси
родитељ односно старатељ корисника.
Потребу и целисходност обезбеђивања
права из става 1. овог члана утврђује стручни тим
Центра за социјални рад.

цивилни инвалиди рата и др.) под истим условима
као корисници из тачке 3. овог члана.
Члан 7.
Изузетно, право из члана 5. ове Одлуке може
се признати и лицима која нису наведена у члану 6.
ако стручни тим Центра за социјални рад процени да
је потреба изузетна и помоћ неопходна и неодложна.
Корисник права из члана 5. ове Одлуке не
може бити: појединац,односно члан породице који је
способан за рад, уколико одбије понуђено
запослење, радно ангажовање на привременим,
повременим и сезонским пословима, стручно
оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање.

Члан 13.
До обезбеђивања просторија за, дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју
користиће се просторије Удружења слепих и
слабовидих
и
Удружења
параплегичара
и
церебралне парализе.
Члан 14.
Услуге дневног боравка (смештај, исхрана,
здравствена заштита, васпитно образовни рад и
радни третман) финансирају се из буџета општине
Косјерић и средстава којима сродници обавезни на
издржавање ових корисника учествују у трошковима
дневног боравка.
Цену дневног боравка, параметре за
одређивање висине учешћа сродника у трошковима
коришћења дневног боравка, као и број и структуру
извршилаца услуга у дневном боравку утврђује
надлежни орган општине Косјерић.

1. ОСНОВНА ПРАВА
1.1. Помоћ у кући
Члан 8.
Право на помоћ у кући
одраслим и старим, инвалидним,
хронично оболелим лицима која
домаћинству и нису у стању да се
себи, или живе у домаћинству са
неспособним да им пружи помоћ.

обезбеђује се
изнемоглим и
живе сама у
сама старају о
другим лицем,

Члан 9.
О праву на помоћ у кући одлучује Центар за
социјални рад у свему према Одлуци о оснивању
службе помоћи у кући, као и у складу са
Правилником о нормативима и стандардима за
обављање послов службе за помоћ у кући , и
Одлуком о висини учешћа корисника и њихових
сродника обавезних на издржавање у трошковима
учешћа у помоћи у кући..

б) Дневни боравак старих лица
Члан 15.
Дневни боравак за стара лица спроводи се у
дневним центрима и клубовима за стара лица.
Дневни боравак за ове особе организоваће
правна лица са којима општина Косјерић закључује
уговор. Овим уговором уређује се ко и на који начин
има право коришћења услуга дневног боравка, начин
финансирања рада дневног боравка као и учешће
корисника услуга у трошковима дневног боравка.

.
1.2. Дневни боравак

Члан 16.
У дневном боравку за стара лица обезбеђује
се боравак у трајању до 10 часова сваког дана, сем
недеље.
Корисницима дневног боравка за стара лица
пружају се услуге одговарајуће здравствене заштите,
радне и окупационе терапије, културно забавне и
рекреативне активности и друге услуге зависно од
потреба корисника.
Корисници дневног боравка задовољавају
свакодневне животне потребе, а нарочито дружење,
социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање
солидарности, самопомоћи, културно забавне,
рекреативне, духовне и друге потребе.

а) Дневни боравак за лица ометена у развоју
Члан 10.
Право на дневни боравак има дете ометено у
физичком или психичком развоју, оболело од
аутизма, са поремећајима у друштвеном понашању и
одрасло лице, које има право на смештај у установу
или другу породицу ако је у зависности од степена и
врсте ометености, могућности и потреба ових лица
и
других
разлога,
овакав
облик
заштите
најцелисходнији.
Члан 11.
Корисницима из члана 10. ове Одлуке у
дневном центру се обезбеђују боравак, исхрана,
радна и окупациона терапија, културно забавне и
рекреативне активности према способностима и
склоностима.
Дневни боравак за лица ометена у развоју
организује се за особе од 5-50 година старости, у

1.3. Привремени
прихватилиште

смештај

у

сигурну

кућу

и

Члан 17.
Право на привремени смештај у сигурну кућу
имају деца и ненасилни родитељ, жртве породичног
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предузимају мере за обезбеђивање одговарајућег
облика трајног збрињавања.

злостављања и занемаривања, над којима се
насиље врши.
Право из става 1. овог члана признаје се у
ситуацијама акутног стања насиља у породици
(наношење или покушај наношења телесне повреде,
изазивање страха претњом, присиљавање или
навођење на сексуални однос, ограничавање
слободе кретања или комуницирања са трећим
лицима, вређање као и свако друго дрско,
безобзирно и злонамерно понашање) .

Члан 23.
Право на смештај у прихватну станицу могу
остварити одрасла и остарела лица ,деца и
омладина који се нађу скитњи, просјачењу или
другим случајевима у којима је потребан хитан
прихват и краткотрајан смештај, до утврђивања
одговарајућег облика заштите, а најдуже 8 дана, са
циљем да се корисник што брже врати у место
пребивалишта или док се за корисника не утврди
одговарајући облик заштите.
У прихватној станици се обезбеђује смештај
и
исхрана
корисника,
примена
здравствено
хигијенских мера, утврђивање идентитета и
пребивалишта корисника и сачињава налаз о
њиховом стању и понашању.

Члан 18.
Прихватилиште
(сигурна кућа) за жртве
породичног насиља обезбеђује смештај и исхрану,
приступ здравственој заштити, правну помоћ,
саветовање
и
консултације,
психо-социјалну
подршку, упућивање на оспособљавање за рад,
упућивање и повезивање са другим службама у
заједници.

Члан 24.
До стварања услова за образовање
прихватилишта или прихватне станице на подручју
Општине Косјерић, корисници права из социјалне
заштите за овај облик збрињавања упућиваће се у
најближе место где постоји прихватилиште односно
прихавтна станица.

Члан19.
Право на смештај у сигурну кућу за жртве
породичног насиља обезбеђује се сигурној кући у
Ужицу, која функционише при Центру за социјални
рад Ужице, односно у најближем месту где постоји
сигурна кућа.
Право на смештај у сигурну кућу за жртве
породичног насиља обезбеђује се у трајању од
најдуже месец дана уз могућност продужења по
процени стручног тима Центра за социјални рад.

Члан 25.
Средства за трошкове смештаја жртава
породичног насиља у
сигурној кући, као и у
прихватилишту или прихватној станици обезбеђују
се у буџету општине Косјерић.
.

Члан 20..
Центар за социјални рад одлучује о праву на
смештај у сигурну кућу на основу изјаве корисника
(ненасилни родитељ и дете старије од 10 година) о
сагласности за смештај.
Приликом пријема у сигурну кућу Центар за
социјални рад отвара досије корисника ради
прикупљања
и
чувања
све
релевантне
документације и вођења евиденције.

1.4. Опремање корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу
Члан 26.
Лицу које се упућује на смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу може се
обезбедити најнеопходнија опрема коју само не
може да обезбеди, а исту му не могу обезбедити ни
сродници који су према закону дужни да учествују у
његовом издржавању, уколико то право не може да
оствари по другом основу.

Члан 21.
Право
на
привремени
смештај
у
прихватилиште или прихватну станицу имају деца и
омладина без родитељског старања и деца и
омладина чији је развој ометен породичним
приликама, одрасла и остарела лица, као и одрасла
лица која испуњавају услове из закона за смештај у
установу или другу породицу, ако је пружање овог
облика заштите најцелисходније.

Члан 27.
Лицима која су смештена у установу
социјалне заштите или другу породицу може се
обезбедити одећа и обућа, поклон пакети при
обиласку, трошкови лечења, трошкови превоза
приликом доласка у породицу или код сродника и
повратка у установу или породицу, плаћања
трошкова ради регулисања потребне документације,
трошкови медикаментозне терапије и друго.

Члан 22.
Прихватилиште обезбеђује корисницима
привремено збрињавање, здравствену заштиту и
друге основне потребе, а деци и омладини пружа
васпитање
и
образовање
до
утврђивања
одговарајућег облика заштите.
Деци и омладини у прихватној станици
обезбеђује се прихват и краткотрајан смештај,
исхрана, примена здравствено-хигијенских мера,
утрврђивање њиховог идентитета и пребивалишта,
сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и

Члан 28.
Право на опрему корисника може се признати
у висини износа стварних трошкова, а највише до
износа 30% од просечне нето месечне зараде
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остварене по запосленом у општини Косјерић у
моменту одлучивања о праву.
О праву на опрему за смештај корисника у
установу социјалне заштите или другу породицу
одлучује решењем Центар за социјални рад.

Члан 33.
О праву на једнократну помоћ Центар за
социјални рад одлучује решењем.
Рок за одлучивање о праву на једнократну
помоћ је пет дана од дана подношења захтева.

1.5. Једнократне помоћи

Члан 34.
Изузетно, лицу које име пребивалиште
односно боравиште на територији друге општине и
које је затечено у скитњи може се одобрити
једнократна помоћ ради повратка у матичну
општину.
Центар за социјални рад ће извршити
рефундацију тако одобрених средстава од општине у
којој то лице има пребивалиште односно боравиште.

Члан 29.
Право на једнократну помоћ имају појединац
или породица који се налазе у стању тренутне,
изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално
превазићи
и
то
нарочито
у
случајевима:
задовољавања
основних
животних
потреба,
отклањања последица елементарних непогода,
постпеналне заштите, прихвата по престанку
смештаја у установи социјалне заштите и другим
ванредним и изузетно тешким приликама.
Задовољавањем основних животних потреба
сматра се нарочито: набавка неопходних ствари за
домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и
школског прибора за децу, зимнице, лекова,
неопходне гардеробе, као и задовољавање других
потреба изазваних специфичним стањем или
ситуацијом (болест, тешка инвалидност и друго).

2. ПРОШИРЕНА ПРАВА
2.1. Накнада трошкова комуналних услуга
Члан 35.
Под комуналним услугама за које се може
вршити делимична накнада трошкова подразумевају
се: услуге испоруке воде и употреба канализације,
испорука топлотне енергије и изношење смећа.
Члан 36.
Право на делимичну накнаду трошкова у
износу од 50% укупне вредности комуналних услуга
остварује обвезник плаћања, власник, закупац или
корисник стана у стамбеној згради или приватној
кући.

Члан 30.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном или
робном облику.
Право на једнократну помоћ појединац или
породица могу да остваре највише два пута у
календарској години с тим што појединачни износ
овог права не може бити виши од 40% просечне
нето зараде по запосленом у општини Косјерић у
претходном месецу, а одређује се према стварним
потребама у конкретном случају, на основу процене
стручног радника Центра, а према расположивим
средствима из буџета Општине за ове намене.
Изузетно од става 2. овог члана појединац
или породица може право на једнократну помоћ
користити и више пута у календарској години, с тим
да кумулирана средства по овом основу не прелазе
износ од једне просечне нето зараде по запосленом
у општини Косјерић у претходном месецу у односу на
последњу исплату.
Под претходним месецом сматра се месец за
који је у моменту подношења захтева познат податак
о исплаћеној просечној заради у општини Косјерић.

Члан 37.
Право на делимичну накнаду трошкова
остварује појединац или породица чији просечан
месечни приход домаћинства не прелази двоструки
износ нивоа социјалне сигурности за појединца за
остваривање права на материјално обезбеђење, за
месец у коме се подноси захтев., као и хранитељске
породице у којима су смештена деца без
родитељског старања.
Захтев за остваривање права на накнаду
трошкова подноси обвезник плаћања комуналних
услуга Центру за социјални рад.
Захтев из става 1. и 2. овог члана садржи:
име и презиме подносиоца, ЈМБГ, адресу
становања, број водомера, број стана, основ
коришћења стана и фотокопију рачуна.
Центар за социјални рад о праву на накнаду
трошкова комуналних услуга одлучује решењем.

Члан 31.
Уколико лице које је радно способно, односно
члан његовог домаћинства одбију понуђени посао из
неоправданих разлога губе право на једнократну
помоћ из члана 29. ове Одлуке.

2.2. Бесплатан оброк (народна кухиња)
Члан 38.
Право на бесплатан оброк има појединац или
породица који су корисници права на материјално
обезбеђење, породица чији је члан корисник додатка
за негу и помоћ другог лица или увећаног додатка
као и појединац или породица који из других разлога
нису у могућности да задовоље своје основне
животне потребе.

Члан 32.
У поступку решавања о праву на једнократну
помоћ Центар за социјални рад је дужан да цени да
ли се пружањем и других облика социјалне заштите
може ефикасније постићи задовољавање потребе
корисника.
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Члан 44.
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из
средстава буџета општине Косјерић покрене
оставински поступак, Центар за социјални рад ће
узети учешће у поступку, односно пријавити
потраживање у оставинској маси у висини учињених
трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без
сазнања Центра за социјални рад, овај ће против
наследника односно легатара покренути судски
поступак ради накнаде трошкова сахране.

Корисници права из става 1. овог члана могу
бити појединац или породица чији приход по члану
домаћинства не прелази ниво социјалне сигурности
за појединца за месец који претходи месецу у коме је
поднет захтев.
Члан 39.
Право на бесплатан оброк обезбеђује се
преко народне кухиње ОО Црвеног крста општине
Косјерић, једном дневно и обухвата издавање топлог
оброка или сувог оброка радним даном и сувог
оброка викендом.
Списак корисника бесплатног оброка Центар
за социјални рад доставља ОО Црвеног крста
општине
Косјерић, са којим се уређује начин
евидентирања корисника топлог оброка.
Ближе
услове
у
погледу
начина
организовања
поделе
бесплатног
оброка
и
одређивање пунктова народне кухиње утврђује ОО
Црвеног крста Косјерић на основу броја корисника
оброка.

2.4. Ванредне новчане помоћи
Члан 45.
Ванредну новчану помоћ могу остварити:
- појединац или породица којима је у пожару,
поплави, земљотресу или у другим непогодама
потпуно или знатно оштећен стамбени простор који
користе по основу власништва или по основу закупа,
без обзира на висину прихода појединца или
породице - у износу од процене стварне штете
надлежне комисије, до највише две просечне нето
зараде по запосленом у општини
Косјерићу у
претходном месецу;
- породица у којој је несрећним случајем
наступила смрт једног или више чланова, а чији
просечни месечни приход за претходна три месеца
не прелази 60% просечне нето зараде по
запосленом у општини
Косјерић исплаћене у
претходном месецу - у износу од две просечне
зараде по запосленом у општини
Косјерић у
претходном месецу;
-лица
оболела
од
коронарне
и
цереброваскуларне болести, а чији месечни приход у
породици, за предходна три месеца, не прелази 60%
просечне нето зараде по запосленом у општини
Косјерић исплаћене у предходном месецу – у износу
од две просечне зараде по запосленом у општини
Косјерић;
- појединац или породица која је стамбено
угрожена и то за побољшање услова становања или
плаћања закупнине чији просечни месечни приход за
претходна три месеца не прелази 50% просечне
нето зараде у општини
Косјерић исплаћене у
претходном месецу - у износу до највише једне
просечне зараде по запосленом у општини Косјерић
у претходном месецу;
- деца без родитељског старања која су на
евиденцији Центра за социјални рад за набавку
школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и
рекреативне наставе - у износу до 35% просечне
нето зараде по запосленом исплаћене у општини
Косјерић у претходном месецу.

Члан 40.
Средства за рад народне кухиње посебно се
планирају у буџету општине Косјерић.
Посебним
уговором
између
општине
Косјерић и ОО Црвеног крста општине Косјерић
регулишу се међусобни односи у финансирању
трошкова народне кухиње.
2.3. Трошкови сахране
Члан 41.
Накнада трошкова сахране у целости се
признаје за:
лице које нема законске обвезнике
издржавања нити сопствене приходе;
непознато лице или лице непознатог
пребивалишта;
- корисника материјалног обезбеђења;
- корисника на смештају у установи социјалне
заштите за кога трошкове смештаја у целости сноси
буџет Републике Србије.
Члан 42.
У трошкове сахране спадају: нужна посмртна
опрема, трошкови превоза посмртних остатака, рад
на сахрањивању и гробно место уколико на други
начин није обезбеђено.
Под
нужном
посмртном
опремом
подразумевају се: ковчег, покров и надгробно
обележје ( крст, пирамида).

Члан 43.
Уколико појединци који нису сродници
обавезни на издржавање изврше сахрану лица из
члана 39. ове Одлуке имају право на накнаду
трошкова сахране у висини трошкова учињених за
набавку најнеопходније погребне опреме.
О праву на накнаду трошкова сахране
Центар за социјални рад одлучује решењем, на
основу поднетог захтева и приложених рачуна.

Члан 46.
Под приходима појединца и породице из
члана 45. ове Одлуке подразумевају се приходи
остварени у претходна три месеца по свим
основима, изузев прихода по основу дечијег додатка,
родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог
лица и увећаног додатка за негу и помоћ другог лица,
накнаде за телесно оштећење, примања по основу
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јавним набавкама и Правилником о јавним
набавкама мале вредности Центра за социјални рад.

награда и редовних отпремнина за одлазак у пензију
и примања по основу ученичког и студентског
стандарда.
Тешком болешћу сматрају се малигна
обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна
болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна
обољења, церебрална парализа, мултипле склероза,
реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне
болести, системске аутоимуне болести, хроничне
бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе.

Члан 51.
Набавка одеће и обуће за децу без
родитељског старања, кориснике материјалног
обезбеђења и друга лица која су се нашла у стању
социјалне потребе може се извршити преко Центра
за социјални рад.
Центар за социјални рад о набавци одлучује
решењем на основу испостављених рачуна.

Члан 47.
Стамбено угроженим сматра се појединац
или породица под условом да нема стан или кућу у
власништву на територији Републике Србије, да не
користи друштвени стан по основу закупа на
територији општине Косјерић, да нема могућности
да реши стамбено питање на други начин, да не
испуњава услове за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу и да је он или члан
његове породице потпуно неспособан за рад и
привређивање.
Стамбено угроженим сматрају се појединац
или породица под условом да као власник односно
закупац живи у неусловном стану, у подрумским или
таванским просторијама, влажним, без струје,
водоводне и канализационе инсталације и да је он
или члан његове породице потпуно неспособан за
рад и привређивање.

Члан 52.
У изузетним случајевима (тешка болест,
инвалидност, неспособност кретања, напуштање
деце од стране родитеља) може се извршити
набавка потребне хране и средстава за личну
хигијену за период док такво стање траје.
Центар за социјални рад о набавци одлучује
решењем на основу испостављених рачуна.
2.6. Набавка уџбеника, школског прибора, опреме и
поклон пакетића за материјално угрожену децу
Члан 53.
Право на набавку уџбеника, школског
прибора,и опреме може се признати деци без
родитељског старања, деци корисника права на
материјално обезбеђење и деци из породица које су
се нашле у стању социјалне потребе, која редовно и
по први пут похађају један разред основне или
средње школе.
Набавка за децу из става 1. овог члана врши
се на почетку школске године.

Члан 48.
Висину износа ванредне новчане помоћи
утврђује Центар за социјални рад на основу процене
стручног тима.
У поступку решавања о праву на ванредну
новчану помоћ Центар за социјални рад је дужан да
цени да ли се пружањем и других облика социјалне
заштите може ефикасније постићи задовољавање
потребе корисника.
О праву на ванредну новчану помоћ одлучује
Центар за социјални рад решењем.
Рок за доношење решења из става 3. овог
члана је пет дана од дана подношења захтева.

Члан 54.
Центар за социјални рад може набавити у
зависности од планираних средстава у буџету
општине Косјерић поклон пакетиће за децу без
родитељског старања, децу кориснике права на
материјално обезбеђење као и за децу из породица
које су се нашле у стању социјалне потребе
Набавка пакетића врши се поводом празника
(Нова Година, Божић и др.).
О праву на набавку поклон пакетића Центар
за социјални рад одлучује решењем.

2.5. Помоћ у натури
Члан 49.
Под помоћи у натури у смислу ове Одлуке
подразумева се набавка: огрева, одеће, обуће,
средстава за хигијену, неопходних лекова, животних
намирница и друго.

2.7. Трошкови екскурзија, летовања и зимовања
материјално угрожене деце
Члан 55.
Деци без родитељског старања, деци
корисника права на материјално обезбеђење и деци
из породица које су се нашле у стању социјалне
потребе могу се у целини или делимично одобрити
трошкови организованих екскурзија, летовања и
зимовања према ценовнику који доставља школа и
Туристичка организација
Косјерић. Захтев за
одобрење трошкова могу поднети родитељи,
старатељи, чланови породичног домаћинства,
хранитељи, школе, установе социјалне заштите.
Уз захтев се подноси и доказ о цени и
условима плаћања трошкова екскурзије, летовања
или зимовања.

Члан 50.
У зависности од планираних средстава из
буџета општине
Косјерић и других извора,
корисницима материјалног обезбеђења и деци без
родитељског старања, као и
лицима у стању
социјалне потребе, који се греју на чврста горива
може се обезбедити куповина огрева.
Стручни тим Центра за социјални рад
сачињава списак корисника из става 1. овог члана, а
набавка огрева се спроводи у складу са Законом о
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препокривање објекта уколико исти прокишњава или
је
урушен,
инсталација
водоводне
или
канализационе мреже и сл), у износу до једне
просечне зараде по запосленом у општини Косјерић
у претходном месецу.
На основу процене овлашћених извођача
радова грађевинске струке о степену оштећења
наведених објеката и износа средстава потребних за
санацију, односно побољшање услова становања у
смислу овог члана и закључка Стручног тима Центар
за социјални рад доноси решење о одобравању
средстава.
Одобрена средства за ове намене, уплатиће
се директно на рачун извођача радова.

О праву на одобрење трошкова Центар за
социјални рад одлучује решењем.
2.8. Трошкови школовања, смештаја и превоза
материјално угрожене деце
Члан 56.
Право на трошкове школовања, смештаја и
превоза може се признати деци без родитељског
старања, деци из породица које су корисници права
на материјално обезбеђење и деци из породица које
су се нашле у стању социјалне потребе, а која могу
да се оспособе за одређено занимање.
О праву на трошкове смештаја и превоза у
друго место ради школовања деце из става 1. овог
члана Центар за социјални рад одлучује решењем
које је правни основ за закључивање уговора између
Центра за социјални рад и школе која врши
оспособљавање за одређено занимање.

2.11. Решавање стамбених потреба социјално
угрожених лица
Члан 60.
Појединцу или породици која се нађе у стању
социјалне потребе и нема решено стамбено питање
могу се дати на привремено коришћење станови чији
је корисник Центар за социјални рад Косјерић. Право
се признаје привремено, у ограниченом трајању, до
проналажења адекватног решења.
Право из става 1. овог члана Центар за
социјални рад признаје решењем, а на основу
решења закључује се уговор којим се регулишу
начин и услови коришћења стана.

Члан 57.
Деци ометеној у развоју признају се трошкови
смештаја у интернате специјализованих школа, као и
нужни трошкови превоза за дете и пратиоца.
О праву на трошкове смештаја и превоза у
друго место деце из става 1. овог члана Центар за
социјални рад одлучује решењем које је правни
основ за закључивање уговора између Центра за
социјални рад и школе која врши оспособљавање за
одређено занимање.
2.9. Помоћ хуманитарним организацијама

Члан 61.
Уколико су појединац или породица уговором
обавезани на плаћање закупнине за коришћење
стана, тако остварена средства Центар за социјални
рад је дужан да користи наменски, за одржавање
постојећег стамбеног фонда.

Члан 58.
У зависности од планираних средстава у
буџету општине Косјерић може се обезбедити помоћ
хуманитарним
организацијама
(слепи,
дистрофичари, глуви и наглуви, МНРО,оболели од
церебралне парализе и други) основаним за
територију
општине
Косјерић
или
регион
Златиборског округа.
О
праву
на
помоћ
хуманитарним
организацијама Центар за социјални рад одлучује
решењем.

2.12. Новчана помоћ незапосленим породиљама
Члан 62.
Породиљама, које се налазе на евиденцији
Националне
службе
за
запошљавање
као
незапослено лице, припада месечна накнада за
бригу о детету у износу од 20 % од просечне нето
месечне зараде по запосленом у општини Косјерић у
претходном месецу, до навршених 12 месеци живота
детета, уз услов да се и отац детета – супруг налази
на евиденцији Националне службе за запошљавање
као незапослено лице.
О праву из претходног става а по захтеву
породиље Центар за социјални рад одлучује
решењем.

2.10. Помоћ за санирање и побољшање услова
становања социјално угрожених лица
Члан 59.
Помоћ за санирање услова становања може
се одобрити социјално угроженим лицима, уколико
су објекти у којима станују знатније оштећени
дејством више силе (Пожар, земљотрес, поплава и
сл.) и не испуњавају основне услове за становање,
као и извођење других радова који омогућавају
безбедно коришћење стана, у износу до две
просечне зараде по запосленом у општини Косјерић
у претходном месецу.
Помоћ за побољшање услова становања
може се одобрити социјално угроженим лицима,
уколико су објекти у којима станују крајње
неповољни за становање (санирање влаге,

2.13. Ургентни породични смештај
Члан 63.
Ургентни породични смештај представља
привремени смештај у хитним ситуацијама, најдуже
до 30 дана деце до 18 година угрожене
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Члан 67.
Социјална карта може да се сачини на лични
захтев сваког појединца који има пребивалиште
односно боравиште на територији општине Косјерић.
Захтеви са доказима неопходним за
сачињавање социјалне карте подносе се у месним
заједницама..
Уз захтев корисник прилаже следећу
документацију:
фотокопије личних карата одраслих
чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве
пребивалишта;
- за расељена лица: легитимација интерно
расељеног лица, фотокопија личне карте и уверење
о боравишту;
- потврду о приходима за три месеца која
претходе месецу подношења захтева за сваког
члана заједничког домаћинства који остварује
приходе;
- уверење из Националне службе за
запошљавање за незапослене чланове заједничког
домаћинства;
- уверење Службе за катастар непокретности
о катастарским приходима у претходној години за
све пунолетне чланове заједничког домаћинства, из
места становања и места рођења;
- уверење о имовном стању из Пореске
управе за све пунолетне чланове заједничког
домаћинства из места становања и места рођења;
доказе
о
чињеницама
у
вези
непокретности, као и стамбеног простора (извод из
земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини
непокретности,
решење
о
порезу,
уверење
Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу
и откупу стана),
- потврде о редовном школовању за чланове
породичног домаћинства.
- потврде о оствареним правима из области
социјалне и дечје заштите(дечји вдодатак, ученичке
и студентске стипендије, решење о коришћењу МОПа, ТНП и сл)
Члан 68.
Све податке са документацијом секретар
месне заједнице, уз мишљење месне заједнице,
доставља Центру за социјални рад који утврђује
социјални статус породице и формира базу података
социјалних карата.
Измену података садржаних у социјалној
карти грађанин је обавезан да пријави у року од 15
дана од дана настале измене.
Документација
која
се
прилаже
при
сачињавању социјалне карте обнавља се на шест
месеци од дана подношења захтева.
Уколико у року из става 3. овог члана
документација не буде обновљена социјална карта
се брише из базе података.

злостављањем, занемаривањем или неким другим
видом насиља у породици. Трошкове привременог
смештаја сносиће буџет општине Косјерић у складу
са решењем о ценама услуга породичног смештаја
које доноси Министарство рада и социјалне
политике.
2.14. Учешће у Запошљавању приправника,
самохраних мајки, волонтера, инвалидних лица и
других категорија социјално угрожених лица
Члан 64.
Општина ће у сарадњи са заинтересованим
привредним субјектима који имају седиште на
територији општине Косјерић, учествовати у
финансирању
запошљавања
приправника,
самохраних мајки, инвалидних лица и других
категорија социјално угрожених лица.
Број, структура и учешће у финансирању
лица из претходног става ће се одеређивати
посебном одлуком председника општине, с тим да ће
се иста реализовати у сарадњи са Националном
службом за запошљавање и Центром за социјални
рад.
Општина ће омогућити незапосленим лицима
да кроз волонтерски стаж у општинској управи и
јавним предузећима чији је оснивач Општина, стекну
практична знања и оспособе се за самосталан рад у
струци.
2.15. Учешће у финансирању Јавних радова у циљу
додатног запошљавања
Члан 65.
Општина у сарадњи са јавним предузећима и
предузетницима организује јавне радове од интереса
за
општину
у
области:
комуналних,
инфраструктурних,
социјалних,
хуманитарних,
културних, еколошких и других делатности.
Конкретне одлуке о покретању јавних радова
из претходног става доноси Председник општине, у
сарадњи са Центром за социјални рад и
Националном службом за запошљавање.
Приоритет при избору јавних радова ће
имати програми који
запошљавају ризичне
категорије незапослених лица.

III
УТВРЂИВАЊЕ
ГРАЂАНА

СОЦИЈАЛНОГ

2. фебруар 2010. године

СТАТУСА

Члан 66.
За утврђивање социјалног статуса грађана
може се користити социјална карта.
Социјална карта је документован начин
мерења социјално-економског стања породице којим
се евидентирају сви подаци о приходима и укупном
социјалном статусу појединца или породице.
Подаци из социјалне карте могу бити основ
за коришћење права у социјалној заштити из
надлежности општине Косјерић, под условима из ове
Одлуке.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 69.
О захтевима за остваривање права из ове
Одлуке одлучује у првом степену Центар за
социјални рад Косјерић.
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остваривање у општини Косјерић не постоје услови,
до стварања услова за њихову реализацију,
корисници тих права упућиваће се у друге општине
где такве институције постоје, на терет средстава
намењених за финансирање социјалне заштите у
општини Косјерић.

Поступак за остваривање и заштиту права из
ове Одлуке води се по одредбама Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана и Закона у општем управном
поступку.
Ради потпунијег сагледавања социјалних
потреба корисника Центар за социјални рад када
решава у првом степену може тражити мишљење
месне заједнице, удружења грађана и других лица и
установа

Члан 75.
Средства за остваривање права по овој
Одлуци обезбеђују се у буџету општине Косјерић и
наменски се преносе на жиро рачун Центра за
социјални рад Косјерић према врстама права и
облика социјалне заштите.
У буџету општине Косјерић опредељују се и
потребна средства за финансирање радника на
обављању послова социјалног рада из надлежности
локалне самоуправе.

Члан 70.
Поступак за остваривање права из ове
Одлуке покреће се на захтев странке, односно њеног
законског заступника или старатеља и по службеној
дужности.
Центар за социјални рад покреће поступак по
службеној дужности на своју иницијативу или
поводом иницијативе грађана или овлашћених
органа и других правних и физичких лица када је то у
интересу лица или друштвене заједнице или када
постоји интерес трећих лица.
Када се као корисник права појављује
породица за носиоца права одређује се један
пунолетан, пословно способан члан породице.

Члан 76.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о правима грађана у области
проширене социјалне заштите не територији
општине
Косјерић ("Службени лист општине
Косјерић бр 6/06од 15.12.2006.године.)
Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине
Косјерић.

Члан 71.
Исплату новчаних износа остварених по
основу права утврђених овом Одлуком врши Центар
за социјални рад.

Број 55 – 1/2010
У Косјерићу 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 72.
По жалбама на решење Центра за социјални
рад као првостепеног органа за одлучивање о
правима из ове Одлуке одлучује Општинско веће
општине Косјерић.
Жалба се предаје непосредно првостепеном
органу без прилога таксе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 73.
Центар за социјални рад је дужан да води
посебну евиденцију о признатим правима, а на
захтев Општинског већа општине Косјерић дужан је
да достави извештај о признатим правима и
утрошеним средствима.
Одељење
Општинске
управе
за
буџет,финансије, и друштвене делатности једном
годишње врши ревизију донетих решења о
остваривању права из ове Одлуке о чему на
тражење председника општине или Општинског већа
општине Косјерић сачињава ревизорски извештај.
Извештај из става 2. овог члана Одељење за
буџет, финансије и друштвене делатности је дужно
доставити и начелнику Општинске управе и
Управном одбору Центра за социјални рад.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама системе образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић,
на седници одржаној 2. фебруара 2010. 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, испред
локалне самоуправе, Бобан Милутиновић, из
Косјерића,

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
За остваривање права из ове Одлуке, која се
односе на све наведене видове институционалног и
ванинституционалног збрињавања, а за чије
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обвезници, висина, олакшице, рокови
плаћања локалне комуналне таксе.

и

начин

Члан 2.
Број 022 – 44/09
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник
права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења
права, предмета или услуге, за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе, и
траје док траје коришћење права, предмета или
услуге.
Члан 4.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић,
на седници одржаној 2. фебруара 2010. године,
донела је

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре
коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе, прибави решење надлежног Одељења
Општинске управе, осим обвезника за локалну
комуналну таксу из члана 6. тачка 1. и 3. .ове
Одлуке.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ''
КОСЈЕРИЋ
I
Именује
се за члана Школског одбора
Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић, испред
локалне самоуправе Дејан Јовановић, из Косјерића
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга, од стране
државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе.
Члан 6.

Број 022 – 45 /09
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1.
Истицање фирме на пословном простору;
2.
Истицање и исписивање фирме ван
пословног
простора
на
објектима
просторима
који
припадају
јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и слично);
3.
Држање моторних друмских и прикључних
возила осим пољопривредних возила и
машина;
4.
Коришћење витрина ради излагања робе
ван пословних просторија;
5.
Коришћење
простора
на
јавним
површинама
или
испред
пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје
штампе,
књига
и
других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности;
6.
Држање средстава за игру («забавне
игре»);
7.
Држање музичких уређаја и приређивања
музичког
програма
у
угоститељским
објектима;
8.
Коришћење рекламних паноа;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Скупштина општине Косјерић, на седници од 2.
фебруара 2010.године, на основу члана 11. и члана
18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(«Службени гласник РС» бр.62/06) и члана 36.
Статута општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић « бр. 9/08), донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на
територији општине Косјерић и утврђују се
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Члан 10.

Коришћење
слободних
површина
за
кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења;
Заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова;

Утврђивање, наплату као и послове контроле
наплате локалне комуналне таксе, врши Општинска
управа
Одељење
за
локалну
пореску
администрацију..

Члан 7.

Члан 11.

Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта
плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.

Таксеном тарифом која је саставни део ове одлуке,
утврђују се локалне комуналне таксе у различитој
висини, зависно од врсте делатности, површине и
техничко-употребних карактеристика објеката по
зонама у којима се налазе објекти, предмети или
врше услуге за које се плаћају таксе.

Члан 8.

Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој
висини зависно од врсте делатности и зоне у којој се
налазе објекти, односно предмети или врше услуге,
утврђеним Одлуком о грађевинском земљишту
(“Службени лист општине Косјерић” број 29/04).

Члан 12.

Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне
таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у
години за коју се врши утврђивање комуналне таксе,
односно у року од 15 дана од дана коришћења
права, предмета и услуга за које је уведена
комунална такса.

Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
Општинска управа- Одељење за локалну пореску
администрацију.

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу
промену пријави надлежном органу у року од 15 дана
од дана настанка промене.

Послове инспекцијског надзора над применом
одредаба ове одлуке врши Општинска управа
Косјерић.

У случају да обвезник не поднесе пријаву у
наведеним роковима надлежни орган ће донети
решење на основу акта органа који врши упис у
регистар, као и на основу података других
надлежних органа.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».

Члан 9.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:434-1/10-02
Дана: 2. фебруара 2010. године
Косјерић

Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 30.000,00
динара казниће се таксени обвезник физичко лице
који у прописаном року не пријави постојање основа
за плаћање таксе и не плати таксу.

Председник
Милан Штуловић

Правно лице - таксени обвезник казниће се за
прекршај новчаном казном у износу од 6.000,00 до
90.000,00 динара ако не пријави постојање основа за
плаћање таксе и не плати таксу предвиђену
таксеном тарифом.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.

За прекршај из става 2. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 3.000,00 динара до 30.000,00 динара.

1. За заузимање тротоара и других простора на
јавним површинама
испред пословних просторија у пословне
сврхе, за све време
трајања заузећа, плаћа се комунална такса
по 1 м2 заузете површине:

Новчаном казном у висини од 3.000,00 динара до
30.000,00 динара казниће се таксени обвезник предузетник ако у прописаном року не пријави
постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.

-месечно
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1. Предузећа која врше екплоатацију
природних добара - производња цемента
1.200.000,00 динара

2. За заузимање простора на вашарима
пазарним даном ради продаје робе и
пружање услуга грађанима плаћа се
комунална такса по 1 м2 заузете површине
- дневно

2. Грађевинске и друге фирме
експлоатацију
минералних
400.000,00 динара

200,00 динара

3. За заузимање простора за време одржавања
културних и спортских манифестација (Чобански
дани, Турнир у малом фудбалу и др.)
организованих
од стране општине Косјерић
плаћа се комунална такса по 1 м2 заузете
површине
- дневно

2. фебруар 2010. године

које врше
сировина

3. Пословне банке, пословне јединице банака
350.000,00динара
4. Осигуравајућа друштва, пословне јединице
осигуравајућих друштава и предузећа за
путеве ван седишта Општине 300.000,00
динара
5. Предузећа за дистрибуцију и продају
електричне енергије, предузећа у области
телекомуникација
и
ЖТП
1.000.000,00
динара.

500,00 динара

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју, под редним
бројем 1. утврђује се и наплаћује приликом
добијања
дозволе
за
заузимање
јавних
површина.
Такса под редним бројем 2.и 3. наплаћује се на
лицу места, а наплату врши комунална
инспекција.

6. Предузећа ПТТ саобраћаја и предузећа за
газдовања шумама 500.000,00 динара
7. Предузећа у области производње електропроводника и предузећа за производњу
бетонских цеви 200.000,00 динара

Тарифни број 2.
8. Предузећа за производњу челичних и
поцинкованих
лимова
и
трака,
сателитских антена, бакарних елемената и
боја и лакова 100.000,00 динара

1. За држање средстава за игру – електронских
рулета плаћа се комунална такса по средству
за игру у месечном износу од 6.000,00
динара
2.

9. Предузећа за производњу црепа, обуће,
технички прегледи возила, прераде дрвета,
млекаре, стовариште на велико и мало,
пекаре
производња
алкохолних
пића,
расадници
и
транспортна
предузећа
50.000,00 динара

За држање средстава за игру – покер
апарата плаћа се комунална
такса по
средству за игру у месечном износу од
1.500,00 динара

3. За држање средстава за игру (билијар,
флипер, средства за видео и ТВ игру)
плаћа се комунална такса по средству за
игру у месечном износу од 500,00 динара

10. Откупне станице- хладњаче:
• Капацитета до 500 т 50.000,00 динара
• Капацитета од 501т до 1.000 т 100.000,00
динара
• Капацитета преко 1.001т 150.000,00 динара

4. За организовање
томболе
плаћа
се
комунална такса по одржаној томболи
500,00 динара

11. Трговинска предузећа у области велепродаје
30.000,00 динара

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја под редним бројем
1, 2, и 3 плаћа лице које приређује игру, односно
држи средства за игру, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке на основу Решења
Општинске пореске администрације, а под
редним бројем 4. до 5 у месецу за протекли
месец.

12.

Кланице,
предузећа
у
области
грађевинарства
и
радње
у
области
грађевинарства са најмање 5 радних машина
(укључујући и камионе) 100.000,00 динара

13. Предузећа за промет нафте и нафтних
деривата 140.000,00 динара

Тарифни број 3.

14. Остала предузећа, представништва, бирои,
агенције за осигурање, пословне и друге
услуге из области привреде и непривреде
(приватна
предузећа и др.), рибњаци,
фарме,
производња
конфекције
12.000,00 динара
.

За истицање фирме на пословном простору
утврђује се локална комунална такса по врсти
делатности:
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25. Самосталне занатске радње приватних
занатлија 5.000,00 динара
26. Ауто-превозници:
– превоз робе 10.000,00 динара
– превоз путника (аутобус) 10.000,00 динара
– превоз путника (такси) 5.000,00 динара
27. Остали приватни предузетници
5.000,00 динара

15. Спортске кладионице 200.000,00 динара.

•
•

•
•

•
•

16. Пословне јединице и самосталне радње из
области угоститељства:
хотели и мотели 50.000,00 динара
кафане, ресторани и други угоститељски
објекти у којима се служи храна и точе
алкохолна
и
друга
пића
по
објекту
30.000,00 динара
објекти за продају хране без пића 5.000,00
динара
угоститељски објекти у којима се точе и
продају алкохолна пића по објекту (кафићи)
15.000,00 динара
бифеи, клубови, друштва и слично 3.000,00
динара
ноћни клуб - бар 40.000,00 динара

17.

НАПОМЕНА
Таксу из овог тарифног броја плаћа лице
(приватни и правно) као и грађанин- грађанско
правно лице (носилац фирме), с тим што се
такса плаћа онолико пута колико има истакнутих
фирми на различитим објектима, продавницама
и слично, ''с тим што се такса за сваку наредну
истакнуту фирму умањује за 70%''.
Под истакнутом фирмом у смислу овог тарифног
броја подразумева се свако обележје или натпис
који означава да обвезник има делатност за коју
је по закону дужан да истакне фирму без обзира
да ли се обележје или натпис налази са улице, у
ходнику, у дворишту, на степеништву, на улазним
вратима или на било ком другом месту зграде у
којој се налази пословни простор обвезника.
Висина таксе и рок за плаћање сваког обвезника
утврђује се решењем Општинске пореске
администрације.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни
органи, органи локалне самоуправе и јавна
предузећа и установе чији је оснивач општина
Косјерић.

Пословне
јединице,
откупне
станице,
магацини и друго за откуп пољопривредних
производа чије је седиште предузећа на
подручју општине Косјерић 3.000,00 динара

18. Пословне јединице, откупне станице, магацини
и друго за откуп пољопривредних производа
чије је седиште предузећа ван подручја
општине Косјерић 6.000,00 динара
19. Занатске, стамбене, производно услужне
омладинске задруге 12.000,00 динара

2. фебруар 2010. године

и

20. Продавнице и остали пословни објекти правних
лица и предузетника:
- продавнице мешовите и прехрамбене робе
12.000,00 динара
- бутици и комисиони 5.000,00 динара
- продавнице сточне хране, 10.000,00 динара
млинови,
пољопривредне
апотеке
и,
продавнице новина, часописа и дувана 6.000,00
динара
- продавнице пољопривредних
машина,
пољопривредних алата и намештаја 15.000,00
динара
- специјализоване продавнице безалкохолних и
алкохолних пића (дисконти) 15.000,00 динара
- остале трговине, радње и продавнице
5.000,00 динара
21. Приватна професионална делатност:
- адвокати, ауто школе, мењачнице 20.000,00
динара
- лекари 30.000,00 динара
- стоматолози 30.000,00 динара
- геометри 18.000,00 динара
- ветеринарске станице 30.000,00 динара
- ветеринарске амбуланте 18.000,00 динара
- остали 10.000,00 динара
22. Апотеке 40.000,00 динара
23. Каменоресци 60.000,00 динара
24. Самосталне занатске радње у области
грађевинарства 10.000,00 динара

Тарифни број 4.
За држање моторних друмских возила и
прикључних возила плаћа се комунална такса у
једнократном годишњем износу:
1. Мотоцикли према радној запремини мотора
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

до 125цм3 400,00 динара
преко 125 до 250цм3 700,00 динара
преко 250 до 500цм3 1.200,00 динара
преко 500 до 750цм3 1.800,00 динара
преко 750 до 1.100цм3 2.800,00 динара
преко 1.100 цм2 4.000,00 динара

2. Путнички аутомобили према радној запремини
мотора:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

до 1.150цм3 500,00 динара
преко 1.150 до 1.300цм3 650,00 динара
преко 1.300 до 1.600цм3 1.000,00 динара
преко 1.600 до 2.000цм3 1.500,00 динара
преко 2.000 до 2.500цм3 2.300,00 динара
преко 2.500 до 3.000цм3 3.200,00 динара
преко 3.000 цм3 4.200,00 динара

3. Аутобуси и комбибуси по регистрованом
седишту 150,00 динара
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4. Трактори:
- који служе за обављање делатности превоза
1.300 динара
- који служе за сопствене потребе 500 динара

2. фебруар 2010. године

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор пре
одобрења за градњу.
Орган управе надлежан за издавање одобрења за
изградњу грађевинских објеката, као и за
раскопавање јавних површина може да изда
одобрење ако подносилац захтева поднесе доказ о
плаћеној такси за време које означава почетак и
завршетак.

5. Друмска теретна возила за сваку тону
носивости 200,00 динара
6. Прикључна возила-теретне приколице и
полуприколице за сваку тону носивости
180,00 динара
7. Тегљачи:
7.1 до 96КВ 1.400,00 динара
7.2 до 132КВ 1.600,00 динара
7.3 до 177КВ 1.900,00 динара
7.4 преко 177КВ 2.100,00 динара
7.5. радне машине и возила која се не региструју
сваке године
(дампери, утоваривачи, булдозери, багери и
др.) :
• Лаке радне машине (скип, виљушкар и сл)
6.000,00 динара
• Тешке радне машине (остале машине)
10.000.00 динара

Тарифни број 6.
1.За истицање рекламних паноа на јавним
површинама плаћа се
комунална такса по једном паноу у износу од:
- годишње 2.000,00 динара
- месечно 200,00 динара
- дневно 100,00 динара
2. За истицање рекламних паноа на
билбордима плаћа се комунална такса по једном
билборду у дневном износу од 100,00 динара

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налог за
уплату даје орган надлежан за издавање одобрења
за истицање рекламних паноа.

8. Путничка возила којима се обавља превоз
путника (такси возила) 1.200,00 динара
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се у моменту
регистрације возила унапред за 12 месеци, изузев за
радне машине за које се такса плаћа по решењу
Локалне пореске администрације .
Надлежни орган за унутрашње послове може да
региструје друмско возило само ако ималац возила
поднесе доказ о плаћеној такси.
Комунална такса за друмска моторна возила не
плаћа се:
- за путничка возила војних инвалида, цивилних
инвалида и инвалида рада са 50% и више
телесног оштећења или код којих постоје телесна
оштећења која имају за последицу неспособност
доњих екстремитета (ногу) од 60% и више ако
возила служе за њихов превоз;
- за возила хитне помоћи и Црвеног крста,
- за друмска возила за вршење комуналних
делатности (возила за изношење смећа и
цистерна за прање), ватрогасна возила, возила
СУП-а, ВС и локалних органа управе.
Такса за радне машине плаћа се по Решењу
Општинске пореске администрације.

Тарифни број 7.
За држање витрина ради излагање робе ван
пословних просторија плаћа се комунална такса по
једној витрини у износу од:
- годишње 2.000,00 динара
- месечно 200,00 динара
- дневно 100,00 динара
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налог за
уплату даје орган надлежан за издавање одобрења
за држање витрина.
Тарифни број 8.
За коришћење јавних површина за шатре
2
плаћа се комунална такса по 1 м заузете површине
дневно у износу од 30,00 динара
За заузимање јавних површина за шатре за
време
одржавања
културних
и
спортских
манифестација организованих од стране општине
2
Косјерић плаћа се комунална такса по 1 м заузете
површине дневно у износу од 100,00 динара.

Тарифни број 5.

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налог за
уплату даје орган надлежан за издавање одобрења
за заузимање јавних површина.

За извођење грађевинских радова према врсти
радова, односно објектима, плаћа се комунална
такса по дужном метру:
а) за радове на подземним и надземним
објектима, који изискују раскопавање јавне површине
50,00 динара
б) ако се раскопавање врши у периоду од
1.октобра до 1. априла наредне године такса је
100,00 динара

Тарифни број 9.
За коришћење јавних површина плаћа се
комунална такса:
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2

а) за постављање шатора по 1 м заузете
површине дневно 15,00 динара
б) за постављање и заузимање слободних
2
површина на други начин по 1 м
дневно
50,00 динара

Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 2.
фебруара 2010. године, на основу чл. 2. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
16/97 и 42/98), члана 30. Закона о прекршајима ("Сл.
гласник РС", бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и чл.
36. Статута општине Косјерић («Службени лист
општине Косјерић», бр. 9/08), донела је

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налог за
уплату даје орган надлежан за издавање одобрења
за заузимање јавних површина.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Тарифни број 10.
За приређивање музичког програма у угоститељском
објекту плаћа се комунална такса дневно:

Члан 1.
- шатре 3.000,00 динара
- мотели, хотели и остали1.000,00 динара

У Одлуци о одржавању комуналне хигијене на
територији општине Косјерић (“Службени лист
општине Косјерић” број 18/09) у члану 81. после
става 1 додају се нови ставови:

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник
простора у коме се приређује музички програм.
Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја
обрачуна сваког петог дана у месецу и уплати на
одговарајући рачун, Служби за платни промет и
финансијски надзор, најкасније седмог дана у
месецу.

“ За прекршаје прописане овом Одлуком
надлежни инспектор може да наплати мандатну
казну:
- одговорном лицу у правном лицу у износу од
5.000,00 динара
- физичком лицу у износу од 1.000,00 динара.
Ако надлежни инспектор није у могућности да
наплати мандатну казну из било ког разлога,
инспектор ће прекршиоцу издати налог за уплату
мандатне казне, коју је прекршилац дужан
уплатити у року од 3 дана од дана изрицања
казне.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
I.. Комунална такса из Тарифног броја 3. за
истицање фирми умањује се за 50% за фирме
истакнуте ван града Косјерића, изузев за фирме из
тачке 2., 10., 12 и 13. тог Тарифног броја .

Ако прекршилац у остављеном року не достави
доказ инспектору о уплаћеној мандатној казни,
инспектор ће поднети захтев за покретање
прекршајног поступка.”

II. Овлашћује се Општинско веће општине Косјерић
да комуналне таксе из ове Одлуке усклађује сваке
године са процентом раста цене на мало у
претходној години.
III. Средства која се остваре наплатом локалних
комуналних такса су изворни приход буџета
Општине и 10% тог прихода издваја се за додатно
финансирање
спорта.
Дискреционо
право
располагања
издвојеним
средствима
има
председник Општине који их расподељује спортским
клубовима зависно од
постигнутих резултата и
потреба клубова.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић» .
Скупштина општине Косјерић
Број: 352-3/10-02
У Косјерићу, дана 2. фебруара 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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животну средину (у даљем тексту:
активност) и
3. Ако је једно лице обвезник плаћања
накнаде по више основа, највиши
износ накнаде коју тај обвезник плаћа
не може бити већи од 0,4%
оствареног прихода на годишњем
нивоу, у предходној години.

На основу члана 18. став 1. тачка 9. и члана 78.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 9/02, 33/04, 135/04 и
62/06), члана 6. тачка 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
број 62/06), члана 83. и 87. Закона о заштити
животне средине («Службени гласник РС», број
135/04 36/09), Уредбе о критеријумима за
утврђивање наканде за заштиту и унапређивање
животне средине и највишег износа наканде
(«Службени гласник РС», број 111/09) и Уредбе о
одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину («Службени гласник РС», број
109/09) и члана 36. Статута општине Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић», број 9/08),
Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 2. фебруара 2010. године, донела је

Члан 4.
Обвезници плаћања наканде по основу из
члана 3. става 1. тачка 1. су имаоци права својине на
непокретности,
односно
закупци,
ако
се
непокретности користе по основу права закупа, а
висина накнаде се одређује према површини
непокретности и плаћа се месечно, и то за
заузимање земљишта у износу до 0,5 динара/m² за
обављање следећих делатности:
- продаја половних возила (ауто отпад),
- складиштење грађевинског материјала и
- складиштење секундарних сировина.
Земљиште из става 1. овог члана је
земљиште на коме није изграђен објекат или на коме
постоји привремена грађевина.

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком утврђују се извори из којих се
обезбеђују средства за финансирање заштите
животне средине, начин наплате и коришћења тих
средстава, а ради стварања материјалних услова за
остваривање права и дужности општине Косјерић у
области заштите и унапређења животне средине.

Посебна накнада за обављање активности
које утичу на животну средину обрачунава се на
основу оствареног прихода на годишњем нивоу, а
највише до 0,4% оствареног прихода у предходној
години (у даљем тексту: оствареног прихода).
Остварени приход је износ који правно лице,
односно предузетник оствари од продаје сировине,
полупроизвода и производа у земљи и иностранству.
Уколико правно лице, односно предузетник
обавља активност на територији више јединица
локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно
оствареном приходу на територији јединице локалне
смоуправе на којој се активности обављају.
Активности из става 1. овог члана прописане
су Уредбом о одређивању активности чије
обављање утиче на животну средину («Службени
гласник РС», број 109/09).

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Oдлуке обезбеђују се
oд:
1. Накнаде за заштиту и унапређење
животне средине,
2. Од наплате мандатних и прекршајних
казни у складу са важећим прописима у
области заштите животне средине и
3. Из других прихода: донација, кредита,
средстава
међународне
помоћи,
средстава страних улагања намењених
за заштиту животне средине, средства из
инструмената, програма фондова ЕУ, УН
и међународних организација.

Члан 6.
Средства из члана 5. ове Одлуке обезбеђују
се наплатом накнаде за обављање следећих
активности:
1. Производња цемента и цементног
клинкера у износу од 0,4% оствареног
прихода,
2. Производња боја и лакова у износу од
0,15% оствареног прихода,
3. Површинска обрада метала и пластичних
материјала
коришћењем
електролитичких или хемијских поступака
у износу од 0,15% оствареног прихода,
4. Прерада, обраду и оплемењивање
дрвета, у износу од 0,02% оствареног
прихода,

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине су:
1. Површина за коришћење стамбених и
пословних
зграда,
станова
и
пословних просторија за становање,
односно
обављање
пословне
делатности, као и за коришћење
земљишта за обављање редовне
делатности привредних субјеката (у
даљем тексту: непокретност);
2. Остварени приход од обављања
одређених активности које утичу на
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5. Захватање и прерада подземних вода,
пуњење и паковање у износу од 0,02%
оствареног прихода и
6. Производња алкохолних пића капацитета
преко 10.000 l дневно, у износу од 0,04%
оствареног прихода.

2. фебруар 2010. године

На основу члана14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000) и
члана 36. Статута општине Косјерић ( ''Службени
лист општине Косјерић, број 9/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 2. фебруара
2010. године, донела је

Члан 7.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП ''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
КОСЈЕРИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
Разрешава се вршиоца дужности директора
ЈП
''Информативни
центар
Косјерић'',
Иван
Стефановић, из Косјерића.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''

Накнаде из члана 4. и 6. ове Одлуке
дефинишу се као наменска примања буџетског
фонда и користе се наменски за заштиту и
унапређивање животне средине према усвојеним
програмима коришћења средстава буџетског фонда,
односно, локалним акционим и санационим
плановима, у складу са стратешким документима
донетим на основу закона.
Члан 8.

Број 023 – 28/09-03
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Одељење локалне пореске администрације
Општинске управе Косјерић решењем ће утврђивати
обавезу плаћања наканде прописане овом Одлуком.
Жалба не одлаже извршење решења из
става 1. овог члана.
Обрачун наканде врши се у годишњем
износу, а плаћа се у једнаким месечним ратама до 5.
у текућем месецу за предходни месец.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 9.
У погледу начина утврђивања накнаде,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администарција.

На основу члана14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000) и
члана 36. Статута општине Косјерић ( ''Службени
лист општине Косјерић, број 9/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 2. фебруара
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП ''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
КОСЈЕРИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
Именује се за вршиоца дужности директора
ЈП ''Информативни центар Косјерић'', Милутин
Арсић, из Косјерића.
II
Именовање се врши до избора директора а
најдуже до годину дана.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''

Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
општински инспектор заштите животне средине, а
утврђивање, наплату и контролу врши Одељење
локалне пореске администрације.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о обезбеђењу средстава за заштиту и
унапређење животне средине («Службени лист
општине Косјерић», бр. 9/01, 27/04 и 8/05).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».

Број 023 – 29/09-03
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 501-1/10-02
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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- Прикупљање и ажурирање података који су од
интереса за безбедност саобраћаја, које треба
доставити Агенцији, на начин како то пропише
Агенција, односно други надлежни орган.

Општинско веће општине Косјерић, на седници
одржаној 25. јануара 2010. године, на основу члана
8. став 2. Закон о безбедности саобраћаја на
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) и члана 61.
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине
Косјерић” број 9/08), донело је

Члан 4.
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Служба за урбанизам, и
инфраструктуру општинске управе Косјерић.

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНЦИЈУ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 5.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном општине Косјерић”.

Овом
Одлуком,
ради
усклађивања
послова
безбедности саобраћаја на путевима у општини
Косјерић, оснива се Комисија за координцију послова
безбедности саобраћаја на путевима општине
Косјерић, ближе се уређују задаци, организација и
начин рада Комисије и обављање стручних послова
за Комисије.
Члан 2.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:434-2/10-02
Дана: 25. јануара 2010. године
Косјерић
Председник
Мр. Драган Вујадиновић

Комисија има председника и шест члана које именује
Општинско веће општине Косјерић.
Мандат председника и чланова Комисије траје 4
године
Члан 3.
Задаци Комисије су:

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 2.
фебруара 2010. године, на основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“. Бр. 9/2002,
33/2004, 135/2004, и 62/2006 – др. закон) и члана 36.
Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ број 9/08), донела је

- Израда предлога стратегије плана безбедности
саобраћаја на путевима општине Косјерић у складу
са националном стратегијом.
Стратегија
безбедности
садржи
најзначајнија
обележја постојећег стања безбедности саобраћаја,
дугорочне и краткорочне циљеве, смернице, кључне
области рада и рокова за доношење одговарајућег
Општинског плана;

О Д Л У К У
О ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА
НА БРДУ ГРАД
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак, носиоци активности и
начин финансирања пројектовања и изградње водовода
на брду Град у Косјерићу.

- Доношење предлога Годишњег плана безбедности
саобраћаја на путевима општине Косјерић;
На основу стратегије безбедности саобраћаја на
предлог Комисије, Општинско веће општине Косјерић
доноси Годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима, у складу са Националним планом.
Годишњи план безбедности треба да садржи
нарочито: задатке, мере по приоритетима одговорне
субјекте, рокове и финансијска средства у кључним
областима рада;

Члан 2.
Изградњи објекта, водовода на брду Град, приступа са са
циљем обезбеђења услова за трајно и континуирано
водоснабдевање брда Град и задовољавања потреба
власника
објеката
на
брду
Град
у
области
водоснабдевања.
Члан 3.
За носиоца инвестиционих послова на изградњи водовода
одређује се Служба за урбанизам и инфраструктуру
општинске управе Косјерић.

- Припремање извештаја о стању безбедности
саобраћаја на путевима. Надлежни извршни орган
јединице локалне самоуправе, Општинско веће
подноси Скупштини извештај о стању безбедности
саобраћаја на подручју општине Косјерић, најмање
два пута годишње;

Члан 4.
Уступање радова на пројектовању и изградњи објекта
водовода вршиће
у складу са Законом о јавним
набавкама.
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Члан 5.
Средства за пројектовање и изградњу водовода
обезбедиће грађани и буџет општине Косјерић у складу са
Одлуком о расподели средстава месним заједница, начину
финансирања изградње, реконструкције и одржавања
објеката инфраструктуре

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева
за извршење тих радњи.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у Службеном листу општине Косјерић.

IV - НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА

Члан 5
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе,
ако овом одлуком није друкчије прописано.

дана

Члан 6
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа према
вредности предмета, основица за обрачун таксе је
вредност назначена у предмету, односно захтеву или
поднеску којим се покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву,
односно поднеску или је назначена мања вредност
од стварне, вредност предмета из става 1. овог
члана утврдиће решењем орган Општинске управе
Косјерић који води поступак.

Број 325-1/10
У Косјерићу, 2. фебруара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 7
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву,
односно у поступку издаје решење, исправа,
документ или писмено у више примерака, за други и
сваки следећи примерак плаћа се такса као за
препис, која не може бити већа од таксе за први
примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева или
поднесака обвезника састављају, односно издају за
потребе органа односно организационе јединице
Општинске управе, такса се не плаћа.

Скупштина општине Косјерић, на седници од 2.
фебруара 2010. године, на основу члана 7. Законао
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 62/2006) и члана 36. Статута општине Косјерић
(“Службени лист општине Косјерић” број 9/08),
донела је
ОДЛУКУ
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1
Овом одлуком уводе се локалне административне
таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у
изворним пословима које обавља Општина на
територији општине Косјерић.

Члан 8
Ако у поступку један или више обвезника поднесу
више захтева који имају исти правни основ, а доноси
се једно решење, такса се плаћа за сваки
појединачни захтев, ако тарифом није друкчије
одређено.
V - НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 2
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина
такса утврђују се Таксеном тарифом, која је саставни
део ове одлуке (у даљем тексту: тарифа).

Члан 9
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да
је таксу платио.

II - ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 10
У решењу или другој исправи за коју је такса
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ
таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса
плаћена.

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте
подносилац захтева, односно поднеска којим се
поступак покреће, односно врши радња прописана
тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из
става 1. овог члана, за који се плаћа такса, обвезник
је давалац изјаве на записник.

Члан 11
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или
недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно
лице органа надлежног за пријем захтева или
поднеска затражиће од обвезника да плати
прописану таксу у року од десет дана од дана
подношења захтева или поднеска и упозорити га на
последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом
захтеву, односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или
поднесак, односно други спис стигне поштом,
одговорно лице органа односно организационе
јединице
Општинске
управе,
надлежног
за
одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће
обвезника писменом опоменом да, у року од десет

III - НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 4
Ако тарифом није друкчије прописано, таксена
обавеза настаје:
1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за
захтеве дате на записник - када се записник састави;
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку
подношења захтева за њихово издавање;
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смањења катастарског прихода због елементарних
непогода, биљних болести, штеточина и других
ванредних догађаја, као и списе и радње за
остваривање
законом
прописаних
пореских
подстицаја и ослобођења код плаћања јавних
прихода;
5) списе и радње у вези са остваривањем права из
социјалног осигурања, друштвене бриге о деци,
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата;
6) списе и радње у вези са школовањем ученика и
студената,
стручним
усавршавањем,
односно
преквалификацијом;
7) списе и радње у вези са регулисањем војне
обавезе;
8) списе и радње у поступку за сахрањивање;
9) поднеске упућене органима и службама за
представке;
10) списе и радње у вези са заснивањем радног
односа и остваривањем права по том основу;
11) списе и радње за које је ослобођење од плаћања
таксе уређено међународним уговором.

дана од дана пријема опомене, плати прописану
таксу и таксу за опомену и упозорити га на
последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог
члана, сматра се да је захтев, односно поднесак од
почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог
члана наплата таксе и опомене из става 2. овог
члана врши се пре уручења затраженог решења или
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да
је радња извршена.
Члан 12
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе
који нетаксирани или недовољно таксирани из
иностранства стигну поштом, врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре
саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 13
Таксе се уплаћују се на прописани уплатни рачун
Општинске административне таксе: број 840745151843-03, у позиву на број: модел 97, контролни
број и шифра општине Косјерић или према упутству
Локалне пореске администрације Општинске управе
којим се уређује начин уплаћивања и евидентирања
одређених јавних средстава и праћења укупних
јавних средстава буџета општине Косјерић.

Члан 17
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника,
од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у
том поступку плаћа обвезник који није ослобођен
плаћања таксе.

Члан 14
У погледу начина плаћања таксе преко дипломатскоконзуларног представништва Републике Србије,
сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује плаћање републичких административних
такси.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није посебно прописано
овом одлуком, сходно се примењују прописи којима
се
уређује
порески
поступак
и
пореска
администрација.

Члан 18
Страни држављани, под условом узајамности, имају
иста права у погледу плаћања таксе као и
држављани Републике Србије.
Члан 19
У решењу, исправи, документу или писменом, који се
издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха
издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20
За списе и радње у управним стварима и за друге
списе и радње органа Општинске управе, за таксене
обавезе које су настале, а нису плаћене до ступања
на снагу ове одлуке, такса се плаћа у складу са
прописима који су били на снази у време настанка
таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

VI - ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 15
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи и организације Републике Србије,
аутономне покрајине и локалне самоуправе;
2) организације обавезног социјалног осигурања;
3) установе основане од Републике Србије,
аутономне покрајине и локалне самоуправе;
4) Црвени крст Србије;
5) дипломатско-конзуларна представништва стране
државе, под условом узајамности.

Члан 21
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о општинским административним таксама
("Службени лист општине Косјерић", бр. 4/04).
Члан 22
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном општине Косјерић”.

Члан 16
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се воде по
службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или
погрешно плаћених јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака
у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних
прихода, списе и радње у вези са утврђивањем

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:434-2/10-02
Дана: 2. фебруара 2010. године
Косјерић
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
динара
1.Попуњавање формулара за регистрацију, обнову и пререгистрацију пољопривредних
газдинстава
2. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије
прописано
3. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа

100
200
500

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије (подстицаје
пољопривредне производње).
Тарифни број 2
За списе и радње из области општих послова које доносе органи и организационе јединице Општинске
управа плаћа се такса и то:
300
1. Увид у списе предмета који се налазе у архиви
2. Увид у пројектну документацију која се налази у архиви
300
3. Издавање оверене фотокопије из архива, по сваком листу
100
Тарифни број 3
1. За уложене ванредне правне лекове
2. За жалбе против решења која доносе органи, односно организационе јединице
Општинске управе, ако овом одлуком није другачије прописано

1.000
300

НАПОМЕНА:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица обвезника
таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
Тарифни број 4
1. За сва решења која доносе органи, односно организационе јединице Општинске
500
управе ако овом одлуком није другачије прописано
2. За сва уверења и потврде које издају органи, односно организационе јединице
300
Општинске управе , ако овом одлуком није другачије прописано
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
300
4.Пријава склапања брака у просторијама Општине
1.500
5. Пријава склапања брака ван просторија Општине
5.000
5. Излазак службеног лица на терен
бесплатно
НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица, такса по овом
тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, уверење или потврда уручује.
Тарифни број 5
За списе и радње из области саобраћаја које обављају организационе јединице Општинске управе, или
други субјект у чијој надлежности су послови управљања, заштите и одржавања општинских путева, плаћа се
такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови за изградњу објеката
1.200
2. Саобраћајно-технички услови за израду плана детаљне регулације
2.400
3. Саобраћајно-технички услови програма за израду плана детаљне регулације
2.400
4. Саобраћајно-технички услови за урбанистички пројекат
2.400
5. Решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима саобраћаја
500
6. Решење о заузећу јавне површине, тезгама и другим привременим објектима
1.500
7. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средства за оглашавање
1.500
8. Потврда о даљој важности сагласности за заузеће јавне површине
1.000
9. Пријава на конкурсу из области јавног превоза
1.000
Тарифни број 6
За списе и радње из области привреде и ауто-такси превоза које обавља организациона јединица Општинске
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управе плаћа се такса и то:
1. Издавање сагласности испуњености услова за обављање делатности такси превоза
за предузетника
2. Издавање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза
за правно лице
3. Издавање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза
за запослено лице у правном лицу

500
500
500

Тарифни број 7
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова које обављају организационе јединице
Општинске управе плаћа се такса и то:
1. Увид у урбанистичке планове
2. Извод из урбанистичког плана или издавање локацијске дозволе за стамбене,
2
помоћне и пословне објекте, динара по м :
2
40 динара по м2
до 30 м
2
од 31 - 100 м
1.200 динара + 35 динара за површину преко 30м2
2
од 101 - 200 м
4.700 динара + 30 динара за површини преко 100м2
2
од 201 - 500 м
7.700 динара + 25 динара за површини преко 200м2
2
15.200 динара + 20 динара за површини преко 500м2
од 501 – 1.500 м
2
преко 1.500 м
35.200 динара + 18 динара за површини преко 1.500м2

900

3. Извод из урбанистичког плана или издавање локацијске дозволе за остале објекте,
по објекту,:
- трафостанице, црпне станице, телефонске централе, по објекту,
- стубне трафостанице, пропусти, мостови до 10м распона, по објекту,
4. Извод из урбанистичког плана или издавање локацијске дозволе за остале објекте,
по дужном метру,:
- улице, путеви, индустријски и други колосеци, регулација водотока,
по дужном метро,

5.000
3.000
20

- фекална и кишна канализациона мрежа

15

- фекална и кишна канализација- колектор

20

- водовод – магистрални вод

20

- водовод – мрежа
- електроенергетика - магистрални вод
- електроенергетика – мрежа
- тт мрежа

15
20
15
10

- партерно уређење

10

5. Потврда о извршеној исправци граница суседних парцела

3.000

6. Потврда Урбанистичког пројекта у циљу парцелације и препарцелације

5.000

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
до 1,0 ха
од 1,0 до 2,0 ха
преко 2,0 ха

4.000
7.000
10.000

8. Такса за умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова
НАПОМЕНА:
Такса из овог Тарифног броја умањује се за 50% за објекте на сеоском подручју.
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Тарифни број 8
За списе и радње из области давања у закуп пословног простора Општине, које обавља организациона
јединица Општинске управе плаћа се такса и то:
1. Пријава на конкурс за учешће на јавном надметању за давање у закуп пословног
простора и грађевинског земљишта
1.000
Тарифни број 9
За списе и радње из комунално-стамбене, имовинскоправне и грађевинске области, које доносе органи и
организационе јединице Општинске управа, плаћа се такса и то:
1. Решење о исељењу бесправно усељених лица
500
2. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)
600
3. Учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих
1.000
монтажних објеката на јавним површинама
4. Решење о привременом заузећу јавних површина (летње баште, забавни паркови,
3.000
циркуси и слично)
5. Решење о сечи и орезивању стабала
1.000
6. Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
1.500
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Садржај

страна

Одлуку о првом допунскоm Буџету општине Косјерић за 2009.годину....................
Одлуку о правима грађана у области социјалне заштите на територији општине
Косјерић ........................................................................................................................
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Мито
Игумановић'', Косјерић ................................................................................................
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Мито
Игумановић'' Косјерић .................................................................................................

1
5
13
14

Одлука о локалним комуналним таксама ..................................................................

14

Одлука о изменама и допунама одлуке о одржавању комуналне хигијене на
територији општине Косјерић .....................................................................................

19

Одлука о обезбеђењу средстава за финасирање заштите животне средине .......

20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП ''Информативни центар
Косјерић'', Косјерић ......................................................................................................
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП ''Информативни центар
Косјерић'', Косјерић ......................................................................................................
Одлука о образовању Комисије за координцију послова безбедности саобраћаја
на путевима општине Косјерић ...................................................................................

21
21
22

Одлука о изградњи водовода на Брду Град ..............................................................

22

Одлука о локалним административним таксама ......................................................

23

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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