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II

ПРОГРАМ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ И ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

УВОДНЕ

НАПОМЕНЕ

Општина Косјерић је у 2010. години
инвестирала (директно, или индиректно преко
суфинансијера) у локалну инфраструктуру преко 2,5
милиона евра. Завршено је (магистрални водовод,
реконструкција старе спортске хале, мерна станица
за континуални мониторинг ваздуха, неколико
градских улица, реконструкција Дома пензионера,
реконструкција секундарне водоводне
мреже,
канализације и сл.), или почело (нова спортска хала,
путеви за Делиће – Маковиште и Ђуровиће –
Брајковићи, Улица Војдове Мишића до Титан
цементаре и сл.) више капиталних инвестиција у
граду. Истовремено је завршено (у целини или
делимично) преко 100 мањих или већих пројеката у
оквиру мини буџета месних заједница. Поред
директних и индиректних издвајања из Буџета
Општине (посебна позиција у Буџету, грађевински
радови од купаца Хотела „Скрапеж” и Ресторана
„Парк“, 350 тона цемента месечно од Титан
Цементара и сл.), значајну позицију у расходима
Фонда за путеве и Фонда за заштиту животне
средине представљају и субвенције и уговори о
преузимању
дуга
од
стране
појединих
Министарстава
(Министарство
пољопривреде,
Дирекција за воде и Министарства за НИП и
Инфраструктуру).
Овакав тренд је битно задржати и у 2011.
години, када ће у изградњи локалне инфраструктуре
доминирати следећи приоритети – завршетак
изградње нове спортске хале код Дома здравља,

обилазница за Титан Цементару, изградња стамбене
зграде код цркве (груби радови), завршетак
реконструкције улице Војводе Мишића (до Титан
Цементаре), завршетак пута за Делиће (Маковиште)
(око 3,5 км), као и низ пројеката у оквиру мини буџета
месних заједница.
У претходном смислу, Буџетом општине
Косјерић за 2011. годину, у делу Расхода на позицији
8, планирана су средства за буџетске фондове Фонд за путеве и инфраструктуру (127,57 мил.
динара) и Фонд за заштиту животне средине (20,0
мил. динара) у износу од 147.570.200 динара, што
чини 38,1% укупних средстава Буџета, као и други
приходи (учешће грађана и субвенције) од
111.600.160 динара, што формира укупна средства
ова два фонда од 259.170.360 динара, и то: Фонд за
путеве - 239,170.360 и Фонд за заштиту животне
средине - 20.000.000 динара.
Имајући у виду већ започете пројекте
(посебно капиталне инвестиције), лоше стање
инфраструктуре, као и захтеве грађана и месних
заједница, потребе су далеко веће, тако да трошење
средстава мора бити строго наменско, контролисано
и унапред познато (према важећим одлука и
приоритетима из овог Програма).
Додатне потребе грађана ће се реализовати
из следећих могућих извора (о чему ће Скупштина и
Општинско веће благовремено донети одговарајуће
одлуке):
- преко прерасподеле већ планираних
средстава (у случају уштеда или делимичне
реализације неких програма);
- из додатних прихода Буџета, а посебно
субвенција Министарстава, предприступних фондова
и специјалних програма Европске Уније,
- задуживања Општине код пословних банака
или путем емитовања муниципалних обавеза
(уколико ова врста хартија од вредности заживи у
Србији).
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РЕЗИМЕ
Укупно планирана средства ових фондова су следећа:
•

Фонд за заштиту животне средине (сопствена средства)

•

Фонд за путеве и инфраструктуру (сопствена и туђа средства)

239.170.360

У К У П Н О

259.170.360

20.000.000

Средства Фонда за путеве и инфраструктуру се формирају из следећих извора:
•

Директни и индиректни приходи из Буџета

127.570.200

o

директни (расходи на позицији бр.8)

48.617.000

o

индиректни (грађевински радови, цемент, комунално опремање и сл.)

78.953.200

•

Учешће грађана

•

Субвенције Министарстава и други екстерни приходи

104.450.160

У К У П Н О

239.170.360

7.150.000

Средства Фонда за путеве и инфраструктуру ће се трошити кроз два основна сегмента:
•

•

Инфраструктуру Месних заједница (ове инвестиције ће бити веће за најмање 10
милиона динара, по основу личног учешћа грађана МЗ, који овде нису евидентирани
јер плаћања иду преко МЗ)
Инвестиције у области путне привреде и инфраструктуре

209.170.360

У К У П Н О

239.170.360

30.000.000

Средства за месне заједнице, у 2011. години, инвестираће се у складу са Одлуком о расподели
средстава месним заједница, начину финансирања изградње, реконструкције и одржавања објеката инфраструктуре, а према приоритетима утврђеним у оквиру годишњих планова које доносе Савети месних заједница.
1. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Косјерић за 2011. годину у укупном износу од 20.000.000,00 динара.
Планирана средства ће се користити за:
1.1. Инвестиционе програме или пројекте, у укупном износу од 16.650.000,00 динара,
1.2. Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном износу од 2.500.000,00 динара и
1.3. Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном износу од 850.000,00 динара.
1.1. Инвестициони програми или пројекти
Р.
број
1.

Назив инвестиционог програма или пројекта

Укупна
вредност
2.000.000,00

Учешће у изградњи регионалне депоније

2.

Санација, затварање и рекултивација сметлишта
«Пијучка чесма»

3.

Имовинско-правни односи (3. рата) и изградња
инфраструктуре за трансферстаницу

4.

Унапређење система управљања отпадом

5.

Реконструкција димњака на котларници Техничке

2

Општинска
буџетска
средства
2.000.000,00

Остали
извори
35.000.000,00
Фонд за
заштиту
животне
средине Р.
Србије

35.000.000,0
0
500.000,00
+
1.000.000,00
2.000.000,00

1.500.000,00

200.000,00

200.000,00

2.000.000,00
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школе
6.
7.
8.
9.

Имовинско-правни односи за заобилазни пут –
измештање транспорта цемента из центра града
Унапређење система одржавања зелених површина
и изградња нових
Пролећна и јесења акција чишћења и уређења града
Дератизација
УКУПНО

6.000.000,00

6.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00
450.000,00

1.000.000,00
450.000,00

51.650.000,0
0

16.650.000,00

35.000.000,00

може продати рециклажној индустрији, на пример
«Бразан пласт»-у из Баточине. Иначе, ако се ПЕТ не
пресује један шлепер може да прими само једну
тону, што није исплативо за транспорт.

1. Општина Косјерић заједно са још 8 општина
учествује у финансирању изградње регионалне
депоније.
2. У току је допуна пројектне документације Главног пројекта санације, затварања и
рекултивације (техничка и биолошка) депоније
(сметлишта) на локацији «Пијучка чесма», који се
налази у Министарству животне средине и
просторног планирања, које треба да изда
сагласност. Процењује се да је вредност радова
35.000.000,00 динара.

5. У циљу смањења емисије чаћи и пратећих
загађујућих материја у ваздуху
планирају се
средства за реконструкцију димњака на
котларници Техничке школе
6. Транспорт цемента из «Титан цементаре
Косјерић» се углавном врши камионима, који
пролазе кроз град главном улицом у дужини од 1
км. Имајући у виду да се због транспорта
повећава емисија: издувних гасова, прашине и
буке, указала се потреба да се транспорт
измести из градског подручја. Обавеза општине
Косјерић по Уговору из 2005. године, који су
потписали Општина и «Титан Цементара
Косјерић», уз гаранцију тадашњег Министарства
за капиталне инвестиције и Министарства за
науку и заштиту животне средине, је решавање
имовинско-правних односа.

3. Општина је решила имовинско – правне односе
ради прибављања локације за трансферстаницу
(преостала је исплата 3. рате) и предстоји
обезбеђење пратеће инфраструктуре (приступни
пут, струја, вода, канализација итд.).
4. Евидентан је проблем недостатка организованог
сакупљања отпада у сеоским подручјима
општине, што за последицу има велики број
дивљих депонија. У 2009. и 2010. реализована је
акција «Очистимо Србију», у току
које је
уклоњено 39 депонија на територији општине.
Нажалост, на појединим локацијама формиране
су поново дивље депоније. Како би се проблем
трајно решио потребно је обезбедити већи број
контејнера. Набавком контејнера за сеоско
подручје, смањиће се и количина смећа која сада
«оптерећује» контејнере постављене на улазима
у градско подручје.

7. Поред радова на одржавању постојећих зелених
јавних површина, планира се формирање нових
дрвореда и травнатих и цветних површина.
8. У току пролећне акција чишћења и уређења
града, предходних година, вршено је одвожење
отпада из домаћинстава, који не спада у кућно
смеће, са подручја са кога се иначе
организовано одвози кућно смеће. Услуге су
пружане домаћинствима и предузећима и
установама
која
не
поседују
сопствену
механизацију за одвожење отпада. Акцију треба
проширити просторно, у смислу да треба
очистити и уредити јавне површине које иначе
нису обухваћене планом редовног одржавања
које врши КЈП «Елан».У пракси се показало као
неопходно и организовање јесење акције
уређења града, из разлога што се у том периоду
у контејнере за кућно смеће одлаже биљни
отпад из башти и дворишта или се исти лагерује
поред контејнера, што није у складу са Одлуком
о комуналној хигијени.

У току акције „Очистимо Србију 2009”, која је
завршена у 2010-ој уклоњено је 39 депонија на
територији општине. Како на територији општине
постоји још депонија, а неке су „обновљене”
потребно је релизовати сличну акцију. Пратећи
савремене трендове у поступању са отпадом намеће
се обавеза раздвајања отпада. Планира се набавка
контејнера за пластику, папир, стакло и метал.
Контејнери ће бити постављени у градском подручју,
на бетонираном ограђеном платоу. Евидентан је
проблем неадекватног поступања са амбалажним
отпадом, посебно са ПЕТ амбалажом. Постављањем
контејнера за ПЕТ и набавком пресе знатно би се
смањила количина отпада која се сакупља у металне
контејнере и која се одлаже на депонију. Контејнери
би се спорије пунили, аутосмећар би био мање
ангажован, а што је најважније уштедео би се
простор на актуелној депонији, која је просторно
исцрпљена. Све ово ће бити још оправданије када
почне са радом ЈКП СД «Дубоко». Пресовани ПЕТ се

9. Дератизација се спроводи у градском и
приградском подручју и насељеним местима:
Ражани, Варди и Сечој Реци. Општина сноси
трошкове дератизације у домаћинствима, јавним
предузећима и установама. Приватан предузећа
и радње сносе своје трошкове дератизације.
Акције се спроводе на основу указане потребе и

3
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дератизација је спроведена 2007. године.

по налогу санитарног инспектора. Последња
1.2. Научно-истраживачки програми и пројекти
Р.
број
1.
2.

Назив научно-истраживачког програма или
пројекта
Израда Локалног еколошког акционог плана (
ЛЕАП-а)
Учешће у изради Регионалног плана управљања
отпадом

Укупна
вредност

Општинска
буџетска
средства

1.200.000,00

1.200.000,00

100.000,00

100.000,00

Остали
извори

3.

Израда планских аката и пројеката за изградњу
колектора за пречишћавање отпадних вода

4.

Мониторинг ваздуха

700.000,00

700.000,00

5.

Мониторинг нивоа комуналне буке
Повремена циљана мерења у животној средини и
остале специјализоване услуге
Накнада за Техничку комисију за оцену студије о
процени утицаја на животну средину и стручну
контролу и надзор у области животне средине
УКУПНО

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00
8.500.000,00

100.000,00
2.500.000,00

6.
7.

6.000.000,00

1. Локални еколошки акциони план ( ЛЕАП)
представља основни стратешки документ у области
животне средине. Његовом израдом и усвајањем
треба да се обезбеди решавање приоритетних
проблема у животној средини. Овај документ
представља услов за даљи развој град, чијом се
имплементацијом
унапређује
стање
животне
средине и здравља људи.
2. Сагласно Закону о управљању отпадом
скупштине две или више јединица локалне
самоуправе доносе регионални план управљања
отпадом, којим се дефинишу заједнички циљеви
управљања отпадом у складу са Стратегијом коју
доноси Влада.
3.
Неопходна
је
израда
Студије
изводљивости
за
изградњу
система
за
пречишћавањеотпадних вода на територији града, а
потом планско-пројектне документације за изградњу
система за пречишћавање отпадних вода.
4. Општина има законску обавезу да прати
квалитет ваздуха на својој територији. Са
инсталирањем аутоматске мерне станице престаје
потреба за појединим услугама Завода за јавно
здравље,
односно,
за
мерењем
имисије
суспендованих честица и тешких метала у њима,
SО2, NОх и чађи. Али, ради увида у квалитет
ваздуха у другим деловима града, и ради
идентификације загађујућих материја неопходно је
наставити са мерењем имисије таложних материја са
тешким металима, посебно у близини емитера.
5. Општина има законску обавезу да
обезбеди финансирање мониторинга буке у животној

/

6.000.000,00
Дирекција за
воде РС

6.000.000,00

средини. Мерење нивоа комуналне буке врши се у
складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у
животној средини («Службени гласник РС», број
52/94).
6. У случају када се на појединим локацијама
нагло дешавају драстичне промене на неком од
чинилаца животна средине, на пример: помор риба и
пчела, изненадна дефолијација и сушење већег
броја биљака на малом простору и сл. примењује се
експертиза, са циљем налажења узрока и
починиоца, а ради предузимања одговарајућих мера.
7. У поступку издавања одобрења за градњу
објекта или постројења или одобрења за обављање
делатности који утиче на животну средину спроводи
се и поступак процене утицаја на животну средину и
носилац пројекта има обавезу да изради студију
утицаја на животну средину. За оцену студије о
процени утицаја надлежни орган образује техничку
комисију. Носилац пројекта сноси, између осталог, и
трошкове рада техничке комисије.
Такође, у поступку стратешке процене
утицаја планова и програма на животну средину
израђује се извештај о стратешкој процени.
Надлежни орган врши оцену извештаја, по
прибављеном мишљењу овлашћених организација
или стручних лица за поједине области.
Наравно, сви напред наведени трошкове
финансирају се из буџетског фонда у случају када је
општина инвеститор пројекта или наручилац плана и
програма.
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1.3. Програми и пројекти еколошке едукације
Р.
број

1.

2.
3.

Назив програма или пројекта еколошке
едукације

Укупна
вредност

Суфинансирање еколошких програма, пројеката и
акција невладиних организација и других
удружења грађана која се баве заштитом животне
средине на локалном нивоу
Образовне активности, јачање свети и
популаризација заштите животне средине
Информисање и објављивање података о стању и
квалтету животне средине
УКУПНО

Општинска
буџетска
средства

500.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00

850.000,00

850.000,00

Остали
извори

одлукама у поступцима процене утицаја и стратешке
процене, у складу са законима из тих области.

И поред тога што заштита животне средине
подразумева велики број активности и мера у свим
областима друштвеног живота, још увек се
занемарује потреба за подизањем нивоа знања лица
са значајном улогом у процесу планирања и
доношења одлука у вези активности које имају
значајан утицај на животну средину, што има за
последицу доношење лоших планова и погрешних
одлука.
Један од најефикаснијих и најјефтинијих
алата за спречавање настанка проблема у животној
средини и њихово решавање је стална едукација
свих узрасних група. Сматра се да један динар
уложен у едукацију грађана штеди 10 динара које је
потребно уложити у отклањање последица.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне средине
Служба за урбанизам и инфраструктуру ће
самостално или у сарадњи са другим субјектима:
јавним комуналним предузећима и установама,
Канцеларијом за локални економски развој,
Канцеларијом за младе, Туристичком организацијом,
Удружењем
учитеља,
Планинарско-еколошким
друшвом «Субјел», УГ «Егрин» и «К-town grup» и др.,
организовати или учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима, курсевима,
манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и
догађаја као што су: дан планете Земље, светски дан
заштите животне средине, сајам екологије, сајам
туризма, сајам здраве хране, организовање
едукативних еколошких програма за децу школског и
предшколског узраста кроз еколошке школе и
кампове, као и других датума и догађаја.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о квалитету
ваздуха биће постављен дисплеј на згради општине
на коме ће се очитавати подаци добијени са
аутоматске мерне станице, а на сајту општине биће
доступни поред ових и остали подаци о стању
живоне средине.
На сајту општине, као и
у средствима
информисања (локалне радио станице и локална
телевизија)
заинтересована
јавност
биће
обавештавана и о поднетим захтевима и о донетим

2. ФОНД ЗА ПУТЕВЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1. Припремање и опремање градског
грађевинског земљишта
Инвестиције у области путне привреде и
инфраструктуре у општини Косјерића, чине улагања
у припрему и изградњу инфраструктурних објеката
од значаја за град, као и припрему и изградњу
секундарне комуналне мреже и њено одржавање.
Врсту и обим програмских задатака опредељују планирана средства, стање реализације инвестиција
и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија
реализација траје више година, стање израде
започете планске и техничке документације, као и
стање обавеза из 2010 године.
Одређене планиране, као и започете активности
за 2010. годину, преносе се као приоритетни радови
у 2011. годину.
Избор
приоритетних
објеката
комуналне
инфраструктуре и планиране активности утврђени су
по следећим основним критеријумима:
- завршетак и довођење у функцију објеката чија
је изградња у току;
- континуитет изградње комуналних објеката
значајних за развој града у целини;
- стању уговорених обавеза са корисницима
грађевинског земљишта;
- израде планске и техничке документације за
просторе и објекте чија је реализација извесна, као
припрема за реализацију Програма у наредним
годинама;
- одржавање изграђених ком. објеката значајних
за функционисање града.
Радови на уређивању грађевинског земљишта и
изградњи објеката који нису обухваћени овим
Програмом могу се изводити под условом да се
обезбеде посебна средства за финансирање и да ти
радови не утичу на извршење радова утврђених
овим Програмом.
Програм обухвата активности и радове на
припремању и опремању грађевинског земљишта за
изградњу.
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Припремање грађевинског земљишта чине:
 припремни радови - прибављање урбанистичке документације
истражни радови (анализе, студије и елаборати), геодетске и геолошке подлоге (снимање
ситуација, таксе РГЗ), урбанистички планови и урбанистички пројекти (одлуке, нацрт, план),
јавни конкурси;
 имовинска припрема
решавање имовинскоправних послова, регулација, елаборат за решавање имовине,
обезбеђење доказа, вештачење и процена, таксе РГЗ;
 техничка припрема
услови за пројектовање, сагласности, таксе ЈКП, извод из УП-а, акт о урбанистичким
условима, техничка документација (идејни и гл. пројекти), техничка контрола, одобрење за
изградњу и уговарање,
Опремање грађевинског земљишта чине - пријава за извођење радова и извођење радова,
технички преглед, употребна дозвола и укњижење.

2.2. Табеларни преглед расхода Фонда за путеве и инфраструктуру
У наредној табели дајемо преглед свих планираних расхода овог Фонда, сврстаних у 8 посебних група
издатака. Посебно је дата група – Приоритетни пројекти на листи чекања где је планирано 28 милиона динара.
УКУПНО:

1

ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

127.570.200 7.150.000
Директни и
индиректни
приходи из
Буџета
4.100.000

104.450.160

Субвенције
Министарстав
а и други
приходи
200.000
2.000.000

Учешће
грађана

800.000

239.170.360

Укупно
6.300.000
800.000

1.1

Просторни план општине Косјерић

1.2

План генералне регулације Косјерић

1.3

ПДР Ковачевићи – Рогићи

200.000

200.000

1.4

ПДР Савићи – Брајковићи

200.000

200.000

1.5

ПДР Дивчибаре - Видик

900.000

1.6

ПДР Лучића ограда

2.000.000

2.000.000

4.000.000

900.000

0

200.000

200.000

3.790.040

0

5.200.160

8.990.200

550.000

0

0

600.000

2.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

2.1
2.1.1

УЛИЦЕ
16. Нова

50.000

50.000

2.1.2

20. Нова

10.000

10.000

2.1.3

22. Нова

20.000

20.000

2.1.4

23. Нова

20.000

20.000

2.1.5

24. Нова

20.000

20.000

2.1.6

Војводе Путника

40.000

40.000

2.1.7

Улица за Савиће

80.000

80.000

2.1.8

Улица Вукашина Марковића

10.000

10.000

2.1.9

Пројекат техничког регулисања саобраћаја

300.000

300.000

2.1.1
0

Израда пројектне докуметација за спајање
улица Алексе Шантића и Војводе Мишића

50.000

50.000

2.2
2.2.1

ОПШТИНСКИ

Пут Субјел – Мушићи 6,3 км

300.000

2.2.2

Пут за Маковиште 6,6 км

250.000

2.3

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Техничко решење- фекална канализација у
Пантићима

2.3.1

ПУТЕВИ

550.000

1.690.040
30.000

0

300.000

850.000

300.000

600.000
250.000

0

4.400.160

6.090.200
30.000
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2.3.2

Фекалан канализација Крстине

50.000

50.000

2.3.3

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

20.000

20.000

40.000

40.000

2.4

Непредвиђени пројекти
Замена канализационе мреже инд.колесекжел.станица
Реконструкција фекалне мреже код Градове
монтаж.зграде
Водоводни прикључак за Брајковиће
Реконструкција водоводне мреже у улици
Вука Караџића
Главни пројекат реконструкције
Магистралног цевовода (II фаза „контрарезервоар”)
Главни пројекат и студија оправданости
прикупљања, одвођења и пречишћавања
отпадних вода
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

2.4.1

Пешачка и бициклистичка стаза Брајковићи

500.000

2.5

ОБЈЕКТИ

500.000

2.5.1

Мост преко Скрапежа

500.000

3.

РАДОВИ

3.1

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9

536.000

2.144.000

2.680.000

564.040

2.256.160

2.820.200

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

0

500.000

500.000

0
0

500.000

23.570.000 2.050.000

14.500.000

40.120.000

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

9.450.000 2.050.000

9.500.000

21.000.000

3.1.1

Бјеловац

1.500.000

3.1.2

Николе Грбића 150 м

1.500.000

1.500.000

3.1.3

650.000

650.000

1.000.000

500.000

1.500.000

3.1.5

М. Младеновића 65 м
Алексе Шантића (крак код Црепане) 80 м +
прелаз преко пруге
19. Нова 100 м

850.000

150.000

1.000.000

3.1.6

20. Нова 60 м и 22 Нова 125 м

1.450.000

400.000

1.850.000

3.1.7

23. Нова 100 м

1.000.000

3.1.8

24. Нова 100 м

1.000.000

3.1.9
3.1.1
0
3.1.1
1
3.1.1
2

Део Војводе Путника 200 м

0

2.000.000

2.000.000

Рада Ђорђевића 250 м

0

2.500.000

2.500.000

3.1.4

Максима Марковића крак од хале до моста
100 м

500.000

500.000

2.000.000

1.000.000
1.000.000

500.000

1.000.000

Довршетак започетих радова у 2010. години

0

3.2

АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГА И ИГРАЛИШТА

1.500.000

3.2.1

Паркинг код фудбалског стадиона-други део

500.000

500.000

3.2.2

Паркинг поред базена

1.000.000

1.000.000

3.3

ПРОСЕЦАЊЕ И НАСИПАЊЕ УЛИЦА

2.000.000

3.3.1

Школска башта

500.000

500.000

3.3.2

16. Нова

500.000

500.000

3.3.3

Просецање улице поред Лимца

1.000.000

1.000.000

3.4

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

3.000.000

3.4.1

Косјерић – Субјел 850 м

2.000.000

2.000.000

3.4.2

Радановци - Грмић 1.000 м

2.000.000

2.000.000

3.5

ВОДОВОД
Секундарна мрежа – Карађорђева (од
Маркета до сквера)
Водоводни прикључак за Брајковиће

2.800.000

3.5.1
3.5.2

7

0

0

0

0

5.000.000

5.000.000

0

1.500.000

0

0

0

2.000.000

3.000.000

2.800.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000
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3.5.3

Водоводна мрежа у улици Милунке Савић

500.000

500.000

3.5.4

Водоводна мрежа у улици Школска башта

600.000

600.000

3.6

ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

820.000

3.6.1

М-21 (од мотела Извор до Пупића виле)

3.6.2

Субјелски пут (од М-21 до пруге)

320.000

320.000

3.6.3

Остало (Полигон)

500.000

500.000

3.7

КАНАЛИЗАЦИЈА

4.000.000

3.7.1

Атмосферска канализација Пантићи

1.000.000

1.000.000

3.7.2

Атмосферска каналиазција Рогићи

500.000

500.000

3.7.3

Фекална канализација у улици поред Лимца
Фекална канализација у кругу предузећа
Град
Реконструкција фекалне канлизације код
жел. станице
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
Одржавање општинских путева и улица

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

3.7.4
3.7.5
4.
4.1
4.2

Зимско одржавање

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1

0

22.399.960

0

5.000.000

5.820.000

5.000.000

5.000.000

0

4.000.000

7.000.000

29.399.960

7.000.000

10.000.000

3.500.000

3.500.000

Комунална хигијена

6.399.960

6.399.960

Одржавање јавне расвете
Трошкови електричне енергије за јавну
расвету града и делимично насељених
места
Одржавање реквизита у парковима
Одржавање саобраћајне сигнализације и
опреме
Одржавање атмосферске канализације и
канала
Санација клизишта
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
10.760.200

1.000.000
7.500.000

18.260.200

2.500.000

2.500.000

5.000.000

800.000

1.000.000

1.800.000

5.3

2.000.000

5.4

Нова спортска хала (аванс 10 %)

4.160.200

5.5

Израда дренаже за нову спортску халу
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

1.300.000

6.
6.1

0

3.000.000

Доградња спортске хале
Реконструкција Дома пензионера - наставак
радова
Стамбена зграда код Цркве (аванс 10 %)

5.2

0

0

37.950.000 4.900.000

2.000.000
4.000.000

8.160.200
1.300.000

53.250.000

96.100.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.500.000

6.3

Решавање имовинских односа
Трошкови инсталирања и одржавања
паркинг система
Електроенергетски објекти, НН мрежа

6.4

Учешће у инвестицијама КЈП Елан

5.000.000

5.000.000

6.5

Радови на градском гробљу
Пројекти код НИП-а (Зарићи - Божинац;
реконструкција старе школска зграда;
Обилазница према ТЦК; 2. фаза дечијег
вртића; Реконструкција водовода у улици
Карађорђевој - од пруге до мотела Извор)
Реконструкција приоритетних
некатегорисаних путева (Делићи Маковиште; Ђуровићи - Брајковићи)

2.600.000

2.600.000

6.2

6.6

6.7

3.000.000 3.000.000

16.850.000

2.000.000 1.900.000
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500.000

Проширење моста на Лимцу
Непредвиђени радови
ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2010 ГОДИНЕ
Плаћање обавеза из 2010 године
МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

500.000

3.500.000
5.000.000
5.000.000

0

5.000.000
5.000.000

3.500.000
10.000.000
10.000.000

20.000.000

0

10.000.000

30.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗРАДА ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.
2.

4.100.000

200.000

2.000.000

6.300.000

3.790.040

0

5.200.160

8.990.200

3.

РАДОВИ

23.570.000

2.050.000

14.500.000

40.120.000

4.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

22.399.960

0

7.000.000

29.399.960

5.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА

10.760.200

0

7.500.000

18.260.200

6.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

37.950.000

4.900.000

53.250.000

96.100.000

5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

20.000.000

0

10.000.000

30.000.000

127.570.200

7.150.000

104.450.160

239.170.360

28.000.000

0

0

287.000.000

ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2010.
ГОДИНЕ
МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
(ПРЕМА ПОСЕБНОЈ ОДЛУЦИ)

7.
8.

УКУПНО

9.1

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ НА
ЛИСТИ ЧЕКАЊА
Дечије игралиште Бели Гај

9.2

9.

1.000.000

1.000.000

Косјерић-Маковиште 1,0 km

8.000.000

8.000.000

9.3

Субјел-Мушићи 1,0 km

8.000.000

8.000.000

9.4

Уређење Кеја на Скрапежу

11.000.000
11.000.000
- имовинска припрема,
изградња
недостајуће
комуналне
инфраструктуре у постојећим насељима,
- изградња објеката магистралне и
примарне мреже инфраструктуре,
- изградња објеката који се финансирају из
средстава Републике.
Радови на припреми, опремању и
изградњи објеката који нису обухваћени овим
Програмом могу се изводити под условом да
финансирање истих не утиче на извршење
радова утврђених овим Програмом, и да се за
финансирање истих обезбеде средства.
Обавезе по овом Програму могу се
преузимати само до износа планираних и
остварених средстава за поједине намене
предвиђене Програмом.

2.3. Мере и принципи за спровођење
Програма Фонда за путеве
Реализација овог Програма дефинисаће се
динамичким термин плановима на кварталном и
месечном нивоу (где ће се утврђивати рокови,
носиоци и командна и непосредна одговорност).
Приоритет у реализацији поглавља Програма
имаће:
- одржавање изграђених комуналних
објеката,
- наставак изградње започетих објеката и
сервисирање финансијских обавеза на њима,
- извршење обавеза према инвеститорима
који су испунили обавезу плаћања накнаде за
уређивање градског грађевинског земљишта,
- израда документације,
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радова и истовремено паркинг комплетно довео у
функцију.
Просецање
и
насипање
(тачка
3.3.)
предвиђено је за улице које су већ добрим делом
насељене, чиме би се обезбедио приступ већ
изграђеним стамбеним објектима.
Поред
завршене
реконструкције
магистралног водовода као капиталне инвестиције у
2010.
години,
Програмом
су
предвиђене
реконструкције делова градске водоводне мреже у
циљу елиминсања губитака воде, односно наставка
радова на комплетирању реконструкције градске
водоводне мреже. Овим планом су обухваћени
делови мреже у улицама Карађорђевој, Милунке
Савић и Школској башти (тачка 3.5.).
У програму за 2011. годину планирана је
изградња јавне расвете на делу Субјелског пута и на
Полигону, док је за средства за изградњу јавне
расвету на делу магистралног пута М-21 од мотела
Извор до Пупића виле конкурисано код ЈП «Путеви
Србије» (тачка 3.6.).
Предложени радови на атмосферској и
фекалној канализацији условљени су до сада
уоченим проблемима у функционисању и недостатку
мреже на појединим најугроженијим локалитетима
(тачка 3.7.) .
За одржавање инфраструктурних објеката
(тачка 4.) предвиђена су минимална средства,
неопходна за очување употребне вредности тих
објеката, а самим тим и продужење века њиховог
трајања.
Средства из тачке 5 програма, намењена су
за завршетак већ започетих радова на изградњи
наведених објеката. Доградња старе спортске хале
односи се на наставак радова на северној (доњој)
страни – теретана, канцеларије и санитарни чвор.
Наставак радова на дому пензионера односи се на
завршне радове (настрешница, санитарни чвор и
унутрашње уређење за дневни боравак старих
особа), што поред Општине финансира и
Министарство рада. Груби радови на стамбеној
згради код цркве треба да се финансирају преко
програма
Владе
за
поспешивање
развоја
грађевинарства – од укупно 20 милиона динара,
Општина треба да уплати аванс од 10 процената.
Исти је случај и код изградње Нове спортске хале, с
тим да аванс Општине од 10% износи 8,16 милиона
динара, при чему је планирано да 50% ове суме
финансира Титан Цементара Косјерић. Као посебан
издатак Општине планирана је дренажа за нову
спортску халу (због подводног тла).
У тачки 6. дат је план посебних активности на
разним пројектима. У тачки 6.2. планирани су
расходи на систему СМС наплате паркинга
(имплементација програма, зараде 2 контролора и
сл.), док је на позицији прихода, по овом основу
планирано 3 милиона динара. У тачки 6.3, сагласно
Стратегији економског развоја и плановима локалне
електродистрибуције, планирани су радови на
изградњи
електроенергетсих
објеката
(25%
Општина;
25%
учешће
грађана
и
50%
електродистрибуција). У тачки 6.5. планирана су
средства за проширење и ограђивање гробља,

У случају да за реализацију појединих
позиција из Програма не буду искоришћена
планирана средства, део тих средстава може
се преусмерити на друге позиције из Програма,
у оквиру исте економске класификације, а за
које су планирана средства недовољна.
За објекте из Програма који се
финансирају из удружених средстава грађана
Општина ће обезбедити сразмерни износ у
односу на средства која ће бити обезбеђена из
тих извора.
Уколико се прилив средстава остварује
у мањем обиму од планираног, сразмерно ће
се смањити и планирани физички обим
Програма.
Овај Програм примењује се до
усвајања новог Програма за 2012. годину, а
најкасније до 31.12.2011. године.
2.4. Образложење појединих позиција у
Програму Фонда за путеве
Приликом израде плана буџета, планска
документација (просторни план општине Косјерић и
План генералне регулације) је обавеза општине по
важећем закону о Планирању и изградњи, са тачно
дефинисаним роковима њене израде. У току је јавни
увид Просторног плана општине Косјерић а за План
генералне регулације одабран је обрађивач и израда
овог плана тече паралелно са израдом Просторног
плана.
Израда планова детаљне регулације од 1.3 1.6 односи се на пословне и стамбене зоне, које до
сада нису урбанистички разрешене.
Израда пројектне документације за улице и
општинске путеве (тачка 2.) у сагласности је са
Стратегијом економског развоја општине Косјерић за
период 2010.-2014. године и истовремено је у
функцији припреме за извођење радова планираних
у наредном периоду.
Израда пројектне документације за мрежу
водовода и канализације (део тачке 2.) планирана је
у складу са програмом ЈКП Елан.
Имајући у виду да се несеље Брајковићи
добрим делом налази уз магистралном путу М-21, и
има тенденцију даљег развоја, ради безбедности
саобраћаја у овом делу града планским актом
предвиђена је изградња пешачке и бициклистичке
стазе. Први корак у реализацији израда пројектно
техничке документације (тачка 2.4.).
Мост преко Скрапежа (тачка 2.5.) - у складу
са планском документацијом предвиђена је изграднја
моста преко реке Скрапеж којим би се центар града
повезао са улицом Николе Теселе чиме би се у већој
мери побољшали услови саобраћаја у граду.
Изградња
и
реконструкција
улица
и
општинских путева (тачке 3 и 4) предвиђена
програмом радова, у складу је са Стратегијом
економског развоја за период од 2010.-2014.године.
Други део паркинг простора код фудбалског
стадиона и паркинг простора (тачка 3.2.) поред
базена захтева неодложни завршетак радова, чиме
би се спречило даље пропадање до сада изведених
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ,
КОСЈЕРИЋ

према плану КЈП „Елан“. У тачки 6.6. планирани су
пројекти за које се конкурисало код Министарства за
НИП, при чему је планирано да, поред овог
министарства, ове пројекте подржи и Министарство
Инфраструктуре. У тачки 6.7 планирана су средства
за приоритетне некатегорисане путеве, који су, као
посебно значајни, издвојени из мини буџета МЗ. У
тачки 6.8 планирани су радови који се у овом
моменту не могу предвидети, а везани су за позиције
планиране овим Програмом (допунски, изненадни и
др. радови).
Грађанима се пружа могућност да кроз
повећано сопствено учешће могу кандидовати
изградњу инфраструктурних објеката за које су
заинтересовани, чиме изградња или реконструкција
таквих објеката постаје приоритет у финансирању.

I
Разрешава
се
заменик
председника
Управног одбора Народне биолиотеке из Косјерића,
Вера Глигоријевић, из Косјерића, на сопствени
захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном листу општине
Косјерић''.
Број 022 – 12/10
У Косјерићу, 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

2.5. Инфраструктура месних заједница у
Програму Фонда за путеве (укупно 30
милиона динара)

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Средства за месне заједнице, у 2011. години,
инвестираће се у складу са Одлуком о расподели
средстава месним заједница, начину финансирања
изградње, реконструкције и одржавања објеката
инфраструктуре, а према приоритетима утврђеним у
оквиру годишњих планова које доносе Савети
Месних заједница, а на које даје сагласност Општина
Косјерић. Ради се само о директним инвестицијама
месних заједница, с тим што се значајан део
инфраструктурних објеката на територији МЗ
финансира у оквиру тачака 2.1.1. и 2.1.2.
Програми Месних заједница из претходног
става, могу се реализовати само уколико грађани
испуне своје обавезе у складу са претходно
поменутом одлуком.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91), члана
9. Одлуке о организовању – трансформисању Дома
културе Косјерић у Народну библиотеку Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 28.
децембра 2010. године, донела је

Посебни капитални пројекти који имају значај
за више месних заједница, могу се, уколико се
обезбеде додатна средства, финансирати ван ове
Буџетске позиције предвиђене за месне заједнице.
Косјерић,

28. децембар
2010. године

28. децембар 2010. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ
КОСЈЕРИЋА

Служба за урбанизам и инфраструктуру

Снежана Ранковић – Максимовић
Председник Општине
Мр Драган Вујадиновић

I
За заменика председника Управног одбора
Народне библиотеке из Косјерића именују се Милан
Ђорђевић, из Косјерића.
II

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91), члана
9. Одлуке о организовању – трансформисању Дома
културе Косјерић у Народну библиотеку Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 14/02 ) и
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној децембра
28. децембра 2010. године, донела је

Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном листу општине
Косјерић''.
Број 022 - 39 / 09
У Косјерићу, 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана
36. Статута општине Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић», број 9/08) на
предлог Општинског већа, Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној 28. децембра
2010.године, донела је

-

-

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

28. децембар 2010. године

праћење реализације радова који се
финансирају из мини буџета месних
заједница;
прати рад зимске службе за одржавање
саобраћајница;
прати рад на редовном одржавању
саобраћајница;
геодетски послови.''
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Косјерић''

Члан 1.

Број 021-4/09-03
У Косјерићу, 28. децембра 2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

У Одлуци о организацији Општинске управе
општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић», број 17/09) члан 14. мења се и гласи:
''У Општинској управи основне организационе
јединице су:
1. Служба за опште, заједничке и
скупштинске послове;
2. Служба за финансије и буџет;
3. Служба за урбанизам;
4. Служба за инфраструктуру;
5. Канцеларија за Локални економски
развој.''

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић

Члан 2.
На основу члана 89. Закона о локалној
самоуправи и члана 36.Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и
члана 5. Статута Сталне конференције градова и
општина-Савеза градова и општина Србије,
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
28. децембра 2010. године, донела је

Члан 17. мења се и гласи:
''Служба за урбанизам врши послове:
-

спроводи комплетан поступак набавке (израду
одлука, уговора, решења и др.);
прати изградњу мале спортске дворане;
оперативно води све заједничке послове на
релацији Општинска управа-КЈП ''Елан'';
имовинско правни послови;
управно правни и нормативно правни послови;
послови из области урбанизма;
инспекцијски послови ( комунални, еколошки,
грађевински, саобраћајни, просветни );
вођење и одржавање возног парка.''

ОДЛУКУ
о потврђивању чланства општине Косјерић у
Сталној конференцији градова и општина Савезу градова и општина Србије

1. Скупштина општине Косјерић потврђује да је
општина Косјерић члан Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и
општина Србије, са седиштем у Београду,
Македонска 22.( у даљем тексту: СКГО)
2. Скупштина општине Косјерић потврђује да
прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7.
децембра 2010. године.
3. Скупштина општине Косјерић потврђује да у
складу са Статутом СКГО, општина Косјерић
преузме обавезу:

Иза члана 17. додаје се нови члан 17 а који
гласи:
''Служба за инфраструктуру врши послове:
-

-

-

заједно са Службом за урбанизам учествује у
изради пројектног задатка за израду пројектне
документације;
припрема предмер и предрачун за поступак
набавке;
учествује у комисијама за спровођење поступка
јавне набавке за извођење радова (предлаже
најмање једног члана за рад у комисији);
предлаже надзорне органе;
прати извођење радова;
контрола и овера рачуна;

-
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да активно доприноси остваривању циљева
СКГО,
да учествује, у складу са интересовањем, у
активностима СКГО,

Број 13/10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

28. децембар 2010. године

величини привременог објекта, периоду закупа
локације, року у коме објекат мора бити постављен,
разлоге за измену и раскид уговора .

да обезбеди да њени представници обављају
функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина .
- да плаћа чланарину СКГО у складу са
одлуком Скупштине СКГО
- и да обавља друге активности које му повере
Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном
листу општине Косјерић''
-

У случају да уговор не буде благовремено закључен,
гарантни износ учеснику лицитације се не враћа, а
лицитација се понавља.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“

Број 016 – 10/10-03
У Косјерић, 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:351-574/10
Косјерић, 28. децембра 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Скупштина општине Косјерић, на седници од 28.
децембра 2010. године, на основу члана 146. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09 и 81/09), члана 32. став 1. тачка 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), члана 25. став 4. тачка 4. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“
број 16/97 и 42/98) и члана 36. Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број
9/08), донела је

Општинско веће општине Косјерић, на седници од
10. децембра 2010. године, на основу члана 61.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић'', број 9/08) и члана 3. став 4. Одлуке о
постављању
мањих
монтажних
објеката
на
површинама јавне намене у пословне сврхе
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/10,
доноси
П Р О Г Р А М
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ЗА ПЕРИОД 2010 - 2014. година НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПОСЛОВНЕ
СВРХЕ

Члан 1.
Овим Програмом утврђују се локације за
постављање мањих монтажних објеката, број
објеката на свакој локацији и појединачне могућности
делатности у оквиру истих.

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката
на површинама јавне намене у пословне сврхе
(„Службни лист општине Косјерић“ број 9/10) у члану
4. после става 1. додаје се нови став који гласи:

Члан 2.
Постављање објеката из става 2. и 3. члана
2. Одлуке, вршиће се по овом Плану, а по поступку
који је утврђен Oдлуком о постављању мањих
монтажних на површинама јавне намене у пословне
сврхе на следећим локацијама:
1. Локација у улици Вука Караџића, кат. пар.
број 1430/1, КО Варош Косјерић (у дворишту
Техничке школе)
•
Планира се постављање једног монтажног
2
објекта, површине до 12 м , са наменом продаје
прехрамбених
производа
(пецива,
виршли,
хамбургера, млечних и воћних напитака и сл).

„На основу предлога Комисије, председник Општине
доноси решење о давању предметне локације у
закуп, на одређено време, на период од 5. година.
Против решења председника Општине може се
изјавити, Општинском већу, приговор на решење.
Одлука Општинског већа по приговору је коначна.
По коначности одлуке Већа, року од 3 дана од дана
достављања, са лицем које је понудило највећу
цену, Општина закључује уговор о давању локације у
закуп који садржи податке о локацији, намени и
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општине одлучује о коришћењу средстава сталне
резерве буџета за намене утврђене у члану 49.
Закона о буџетском систему у појединим случајевима
до износа од 10% планираног износа у Одлици о
буџету.
За прописане намене изнад 10% одлуку о
коришћењу средстава сталне резерве буџета доноси
Скупштина општине Косјерић.

Локација у улици Вука Караџића, кат.
пар. број 1435, КО Варош Косјерић (уз
паркинг Дома здравља)
•
Планира се постављање једног монтажног
2
објекта, површине до 50 м , са наменом продаје
прехрамбених
производа
(пецива,
виршли,
хамбургера, млечних и воћних напитака и сл).
Извод из нацрта Програма постављања
мањих монтажних објеката за период 2010-2014.
године, на територији града Косјерића, који обухвата
и предметну локацију.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву планирају се
средства у износу од 200.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се
за непланиране сврхе за које нису извршене
апропријације или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве доноси председник општине.
Одобрена
средства
по
овом
основу
представљају повећања апропријације директних
корисника за одређене намене и исказује се на конту
намене за коју су средства усмерена.

Члан 3.
Овај Програм стаупа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу Општине
Косјерић''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 351 – 574/10-02, дана 10. децембра 2010.
године
Косјерић

Члан 5.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је
председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је
председник општине.
Члан 6.
За
законито
и
наменско
коришћење
средстава распоређених буџетом одговоран је шеф
службе за буџет и финансије.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Мр Драган Вујадиновић

Члан 7.
Распоред остварених прихода врши се
тромесечним плановима, које доноси надлежни
орган за финансије.
Директни корисник средстава буџета може
вршити плаћање у границама прописаних квота за
свако тромесечје.
Члан 8.
Средства распоређена за финансирање
програма корисника буџета, корисницима се преносе
на основу њиховог захтева и у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 9.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом Одлуком само за
намене за које су им, по њиховим захтевима,
средства одобрена и пренета.

На основу члана 32.
Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС”, број 54/2009) , и члана 36. Статута
општине Косјерић (“Службени лист општине
Косјерић” ,број 9/08) Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 28. децембра 2010.године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ЗА 2011. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупна средства буџета општине Косјерић за
2011.годину утврђују се у износу од 426.980.360,00
динара и састоје се од :
- приходи из буџета: 222.752.000,00
- приходи од осталих извора : 204.228.360,00

Члан 10.
На терет буџетски средстава корисник може
преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлике користиће
се за финансирање јавних расхода преко
консолидованог рачуна трезора.

Члан 11.
Председник општине може донети одлуку о
промени у апропријацијама у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се
средства у износу од 400.000,00 динара. Председник
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Члан 12.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
службе за финансије и буџет ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да
достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду.
Буџетски корисници (директни и индиректни)
су дужни да обевесте Скупштину општине о свим
променама.
Члан 13.
Председник општине подноси извештај
Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету,
као и о стању коришћења средстава сталне резерве,
најмање два пута годишње.
Члан 14.
Средства
распеређена
овом
Одлуком
преносе се сразмерно оствареним приходима
буџета.
Ако се у току године примања буџета смање,
издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и
то: обавезе утврђене законским прописима-на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника
средстава буџета.
Члан 15.
Јавне набавке се врше у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС, број 39/2002, 43/2003, 55/2004,116/2008).
Набавком мале вредности сматра се набавка
чија је процена вредности од 200.000,00 до
3.000.000,00 динара.
Члан 16.
У случају да за извршење одређеног расхода
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 17.
У случају недовољног прилива средстава
буџета, за редовно измирење обавеза могу се
користити краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмица доноси
председник општине.
који не може бити већи од 20% укупно остварени
прихода буџета у 2010.год.
Члан 18.
Скупштина општине доноси одлуку
задуживању за капиталне инвестиције, до износа

о

Члан 19.
Јавни приходи по врстама и јавни расходи по
основним наменама утврђују се у следећим
износима:
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28. децембар 2010. године

1.
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
1. ПРИХОДИ
КОНТО
1.

711000
713000
714000
716000
733000
741000
742000
743000
745000

НАЗИВ КОНТА
2.
ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи

ПЛАНИРАНО
3.

74.000.000
16.500.000
31.900.000
11.000.000
49.640.000
14.712.000
21.000.000
1.500.000
2.500.000

УКУПНИ ПРИХОДИ:

222.752.000

УКУПНА СРЕДСТВА:

222.752.000

1.
ПРИХОДИ
КОНТО
1.

НАЗИВ КОНТА
2.
ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

711000
711111

Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приход од самосталне делатности према стварно
оствареном нето приходу
Порез на приход од самосталне делатности према
паушално одређеном нето приходу
Порез на приход од непокретности
Порез на земљиште
Порез на друге приходе
УКУПНО 711000
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
УКУПНО 713000
Порез на добра и услуге
Средства за противпожарну заштиту
Комуналне таксе на држање друмских, моторних и
прикључних возила

711121
711122
711143
711147
711191
713000
713120
713311
713420
714000
714441
714513

ПЛАНИРАНО
3.

56.000.000
6.000.000
2.800.000
1.500.000
1.200.000
6.500.000
74.000.000
10.000.000
500.000
6.000.000
16.500.000
100.000
4.000.000

Број 13/10

28. децембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

714514
714547
714549
714552
714562
714573
716000
716111
733000
733151
733152
741000
741151
741511
741522
741534
742000
742152
742351
743000
743351
745000
745151

Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и
прикључна возила
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за емисију СО2 и НО2
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Комунална такса за коришћење витрина ради излагања
робе ван пословних просторија
УКУПНО 714000
Други порези
Комунална такса на фирму
УКУПНО 716000
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти (за буџет)
Други текући трансвери
УКУПНО 733000
Приходи од имовине
Приходи буџета општине од камате на средства буџета
укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
УКУПНО 741000
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од закупа
Приходи од општинских органа управе (локално
спонзорство Цементаре Косјерић)
УКУПНО 742000
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни у корист општине
УКУПНО 743000
Мешовити и неодрђени приходи
Остали општински приходи
УКУПНО 745000
УКУПНИ ПРИХОДИ:

Економска
класиф.
1.

5.000.000
1.500.000
500.000
600.000
20.000.000
200.000
31.900.000
11.000.000
11.000.000
47.140.000
2.500.000
49.640.000

1.000.000
5.000.000
100.000
8.612.000
14.712.000
1.000.000
20.000.000
21.000.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
2.500.000
222.752.000

Средства из
буџета
3.

ОПИС
2.
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000

Расходи за запослене
Плата и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
УКУПНО 410000

420000
421000
422000
423000

Коришћење робе и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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Средства из
дод. прихода
4.

Укупна
средства
5.

48.820.000
8.738.000
100.000
1.540.000
600.000
2.550.000
62.348.000

297.000
53.000
0
30.000
100.000
50.000
530.000

49.117.000
8.791.000
100.000
1.570.000
700.000
2.600.000
62.878.000

9.867.000
325.000
3.252.000

931.000
134.000
842.000

10.798.000
459.000
4.094.000
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424000
425000
426000

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УКУПНО 420000

1.040.000
2.593.000
2.642.000
19.719.000

200.000
425.000
4.096.000
6.628.000

1.240.000
3.018.000
6.738.000
26.347.000

450000
451000

Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
УКУПНО 450000

91.895.000
91.895.000

196.553.360
196.553.360

288.448.360
288.448.360

Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
УКУПНО 460000

22.500.000
22.500.000

0

22.500.000
22.500.000

470000
472000

Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 470000

14.200.000
14.200.000

0

14.200.000
14.200.000

480000
481000
482000

Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, таксе и казне наметнуте од једног
органа власти другом
УКУПНО 480000

9.200.000

0

9.200.000

220.000
9.420.000

232.000
232.000

452.000
9.652.000

600.000
600.000

0

600.000
600.000

1.880.000
120.000
2.000.000

235.000
50.000
285.000

2.115.000
170.000
2.285.000

70.000
70.000

0

70.000
70.000

222.752.000

204.228.360

426.980.360

460000
463000

490000
499000

Административни трансфери
Средства резерви
УКУПНО 499000

510000
512000
513000

Основна средства
Машине и опрема
Остала основна средства
УКУПНО 510000

610000
611000

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО 610000
УКУПНИ РАСХОДИ:

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класиф.

II ПОСЕБАН ДЕО

ОПИС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

1.1
130
1
2

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на терет
послодавца

18

Средства
из буџета

Средства
из
додатних
прихода

Укупна
средства

7.

8.

9.

28.833.000

28.833.000

5.161.000

5.161.000
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3
4
5
6

413
414
415
416

7
8
9
10
11
12
13
14

421
422
423
424
425
426
482
499

15
16

512
611
01

410
451

17
18
19
20
21
22
23
01
04
160
481
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Средства резерве
стална (400.000)
текућа (200.000)
Машине и опрема
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада
Субвенције јавним нефинансијским
организацијама и предузећима
Ова апропријација се користи за:
- регрес за вештачко осемењавање
- накнада за стрелце
- пољопривредни сајам
-Фонд за развој пољопривреде
-реализација програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
-Дом здравља Косјерићинвес.одржавање
-ЈКП Дубоко Ужице
Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 410:
Опште јавне функције које нису
класификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација се користи за:
МЗ материјални трошкови
МЗ Село Косјерић( зараде радника)
МЗ Горња Ражана( зараде радника)
МЗ Субјел (зараде радника)
МЗ Варда (зараде радника)
МЗ Сеча Река (зараде радника)
ОО Црвени крст Косјерић
Удружење ратних војних инвалида 1990
ОО Савез бораца Косјерић
Удружење ратника и потомака 19121918
Удружење југословенске војске у
отаџбини
Црквене општине Косјерић

19

50.000
1.500.000
600.000

50.000
1.500.000
600.000

2.500.000
6.896.000
300.000
2.800.000
480.000
2.340.000
2.470.000
200.000
600.000

2.500.000
6.896.000
300.000
2.800.000
480.000
2.340.000
2.470.000
200.000
600.000

1.700.000
70.000

1.700.000
70.000

56.500.000
56.500.000

11.600.000
2.000.000
1.000.000
100.000
5.000.000

6.000.000

17.600.000

6.000.000

1.000.000
2.300.000
200.000
11.600.000
6.000.000
17.600.000

9.200.000
500.000
660.000
660.000
660.000
660.000
660.000
1.800.000
30.000
30.000
30.000
30.000
200.000

9.200.000
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36
37
38
39
40
41
42
43
01
090
463

44
45
46
47
48

472
49
50
51
52
53
54
55
56
57
01
820
451

58
59
60
61
62
63
64

Политичке странке Косјерић
Стална конференција градова и
општина
ОО слепих Косјерић
Удружење пензионера Косјерић
Удружење за церебралну и дечју
парализу
ТО регије Западне Србије
Регионална развојна агенција Ужице
Остале организације (по програмима)
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Дотације и трансфери осталим нивоима
власти
Ова апропријација се користи за:
Центар за социјални рад Косјерић
Једнократне и друге социјалне помоћи
Остале социјалне помоћи
Помоћ у кући (проширено право)
Посебани програми основних и
проширених права (по одлуци
скупштине)
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација се користи за:
Општинске стипендије
Субвенције за отвар.нових радних места
Превоз ученика
Дом здравља - поступак
утв.мртвоморства
Родитељски додатак (по одлуци)
Пружање услуга деци са посебним
потребама
Специјалне школе за децу ометену у
развоју
Лекарске комисије
Сигурна кућа Ужице
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Услуге културе
Субвенције јавним нефинансијским
организацијама и предузећима
Ова апропријација се користи за:
КУД Максим Марковић Косјерић
КУД Дукат Косјерић
КУД Водопад-Ражана
Историјски архив Ужице
Програми за младе (канцеларија за
младе)
Услуге медија ( на ТВ и радију)

Субвенције за културу
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
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450.000
60.000
270.000
200.000
120.000
50.000
210.000
1.920.000
9.200.000
9.200.000

5.400.000

5.400.000

14.200.000

14.200.000

400.000
1.300.000
1.000.000
700.000

2.000.000

1.500.000
4.000.000
5.200.000
500.000
2.000.000
600.000
300.000
70.000
30.000
19.600.000
19.600.000

3.678.000
600.000
120.000
48.000
90.000
500.000
1.320.000
1.000.000
3.678.000

3.678.000
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Укупно за функцију 820:

912

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

912

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

920

3.678.000

ОСНОВНА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
Основно образовање
463 Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Радничке и ученичке награде
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
ОСНОВНА ШКОЛА ВАРДА
Основно образовање
463 Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Радничке и ученичке награде
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
Средње образовање
463 Донације и трансфери осталим нивоима
власти
88
Социјална давања запосленим
89
Накнаде за запослене
90
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
91
Стални трошкови
92
Трошкови путовања
93
Услуге по уговору
94
Специјализоване услуге
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10.600.000

10.600.000

100.000
1.040.000
270.000
5.517.000
100.000
832.000
240.000
400.000
1.436.000
400.000
65.000
200.000
10.600.000
10.600.000

2.600.000

2.600.000

50.000
260.000
100.000
915.000
30.000
145.000
78.000
275.000
652.000
80.000
15.000
2.600.000
2.600.000

3.900.000
50.000
450.000
100.000
1.420.000
100.000
310.000
90.000

3.900.000
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95
96
97
98
99

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Радничке и ученичке награде
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:

2.1.
820
100 411
101 412
102
103
104
105
106
107
108
109
110

421
422
423
424
425
426
482
512
513
01
04

2.2.
830
111 411
112 412
113
114
115
116
117
118
119

421
422
423
424
425
426
482
01
04

2.3.
810

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Остала основна средства
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
Услуге емитовања и издаваштва
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 830:

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
120 451 Субвенције јавним нефинансијским
организацијама и предузећима
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

2.4.
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ДЕЧЈИ ВРТИЋ КОСЈЕРИЋ
911
Предшколско образовање
121 411 Плате и додаци запослених

410.000
578.000
150.000
42.000
200.000
3.900.000
3.900.000

2.815.000

2.815.000

504.000
989.000
10.000
0
160.000
122.000
60.000
0
80.000
120.000

504.000
1.074.000
30.000
70.000
190.000
272.000
135.000
20.000
80.000
170.000

50.000

4.860.000
500.000
5.360.000

3.286.000

3.286.000

588.000
381.000
54.000
37.000
10.000
50.000
71.000
172.000

588.000
381.000
54.000
37.000
10.000
50.000
71.000
172.000

3.874.000
775.000
4.649.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000
8.000.000

12.000.000
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122 412 Социјални доприноси на терет
послодавца
123 413 Накнаде у натури
124 414 Социјална давања запосленим
125 415 Накнада за запослене
126 416 Награде, бонуси и остали посебни
расходи
127 421 Стални трошкови
128 422 Трошкови путовања
129 423 Услуге по уговору
130 424 Специјализоване услуге
131 425 Текуће поправке и одржавање
132 426 Материјал
133 482 Порези, обавезне таксе и казне
134 512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 911:
2.5.
473
135 411
136 412
137
138
139
140
141
142
143
144

421
422
423
424
425
426
482
512
01
04

2.6.
620
145 451
146 451
01
04

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 473:
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ КОСЈЕРИЋ
Развој заједнице
Фонд путева општине Косјерић
Фонд за заштиту животне средине
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 620:
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2.148.000
50.000
40.000

50.000
1.982.000
15.000
252.000
100.000
131.000
112.000
20.000
100.000

53.000
30.000
100.000

2.201.000
50.000
70.000
100.000

50.000
335.000
40.000
695.000
100.000
205.000
3.890.000
10.000
195.000

100.000
2.317.000
55.000
947.000
200.000
336.000
4.002.000
30.000
295.000

17.000.000
6.000.000
23.000.000

1.886.000

1.886.000

337.000

200.000
300.000

130.000
20.000
40.000
60.000
20.000
60.000
30.000
40.000

337.000
130.000
20.000
240.000
360.000
20.000
60.000
30.000
40.000

2.723.000
400.000
3.123.000

48.617.000 190.553.360 239.170.360
20.000.000
20.000.000
68.617.000
190.553.360
259.170.360

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.

222.752.000 204.228.360 426.980.360

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ ТРОШКОВИ

222.752.000 204.228.360 426.980.360
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ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Члан 1
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату
амортизацију средстава за рад у 2011. години
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

У Одлуци о радном времену у одређеним
делатностима и на одређеним пословима на
територији општине Косјерић (Службени лист
општине Косјерић број 4/07 од 11.септембра 2007
године) у члану 8. став 1. после тачке 4. додаје се
тачка 5. која гласи:

Члан 21.
Приходи који су погрешно уплаћени или су
уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се
на терет погрешно или више уплаћених прихода.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на
основу решења надлежног органа.

''За дане државних и верских празника (Божић и
Ускрс) као и у време трајања туристичких
манифестација (Чобански дани, АРТ камп и Дани
сеоског туризма) од 05,00-03,00 часа (наредног
дана).''
Члан 2

Члан 22.
Начелник Општинске управе Косјерић, уз
сагласност Општинског већа, утврђује стимулативни
део зараде за запослене раднике Општинске управе
у износу до 25% обрачунате зареде.
Стимулативни део зараде утврђује се по
основу квалитета рада, ефикасности у извршавању
послова и задатака, остварене продуктивности и
уштеда у коришћењу средстава за материјалне
трошкове.
Члан 23.
Ову
одлуку
доставити
Министарству
финансија и објавити у ''Службеном листу општине
Косјерић''.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број:130-5/07
У Косјерићу, дана 28. децембар 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић

Број : 400-154/10-01
У Косјерићу,28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Скупштина општине Косјерић на основу члана
13. став 1. и члана 20. став 1. Закона о
управљању отпадом («Службени гласник РС»,
број 36/09) и члана 36. Статута општине Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић», број 8/09),
на седници одржаној 28. децембра 2010. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа са изради Локалног
плана управљања отпадом на територији општине
Косјерић (у даљем тексту: Локални план управљања
отпадом).

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 32.
став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и 36. Статута
општине Косјерић (Службени лист општине
Косјерић» број 9/08), на седници одржаној дана 28.
децембра 2010 године, донела је

Члан 2.
Локалним планом управљања отпадом
неопходно је да се дефинишу циљеви управљања
отпадом на територији општине Косјерић у складу са
Националном стратегијом управљања отпадом.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА И НА ОДРЕЂЕНИМ
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Члан 3.
Локални план управљања отпадом доноси се
за период од 10 (десет) година, а поново се
разматра сваких 5 (пет) година.
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институција, невладиних и других организација које
се баве заштитом животне средине, укључујући и
организације потрошача.
Члан 6.
Задатак радне групе за припрему Локалног
плана управљања отпадом је:
1) да
дефинише
регулативни
оквир
припреме Плана;
2) да
прикупи
и
обради
основне
информације о територији, садражајима и
становништву општине,
3) да прикупи и обради податке о
економским активностима у општини;
4) да прикупи податке и изврши анализу
постојећег
институционалног
оквира
управљања отпадом у општини;
5) да прикупи и обради податке о
постојећем
начину
сакупљања,
транспорта и одлагања отпада;
6) да прикупи и обради податке о
постојећим количинама и врстама отпада
који се сакупљају;
7) да прикупи и обради податке о
развијености селекције и рециклаже
отпада у општини;
8) да
на
основу
истраженог
стања
дефинише специфичне циљеве Локалног
плана управљања отпадом и прецизира
садржај тог Плана;
9) да анализира стање, прогнозира развој
ситуације, испита варијантана решења и
дефинише најбоље опције за уступање у
појединим
аспектима
управљања
отпадом;
10) да на основу свих предходних активности
елаборира планске поставке у области
управљања отпадом, укључујући и
стратегију
имплементације
локланог
плана управљања отпадом;
11) да најкасније до 31.12.2010. године
поднесе Скупштини општине извештај и
предложи усвајање Локалног плана
управљања отпадом.
Радна
група
је
дужна
да
поднесе
Општинском већу извештај о раду на Локалном
плану, постигнутим резултатима и проблемима на
које се наилази у току рада, као и да предложи
начине решавања таквих проблема.

Члан 4.
Локални план управљања отпадом обавезно
садржи:
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног
отпада на територији;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада
који ће бити искоришћен или одвожен у
оквиру територије обихваћене планом;
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада
који ће се отпремити у друге јединице
локалне самоуправе;
4) циљеве које треба остварити у погледу
поновне употребе и рециклаже отпада у
области која је обухваћена планом;
5) програм сакупљања отпада из домаћинстава;
6) програм сакупљања опасног отпада из
домаћинстава;
7) програм сакупљања комерцијалног отпада;
8) програм управљања индустријским отпадом;
9) предлоге за поновну употребу и рециклажу
компонената комуналног отпада;
10) програм смањења количина биоразградивог
и амбалажног отпада у комуналном отпаду;
11) програм развијања јавне свести о управљању
отпадом;
12) локацију постројења за сакупљање отпада,
третман и одлагање отпада, укључујући
податке о урбанистичко-техничким условима;
13) мере за спречавање кретања отпадом који
није обухваћен планом и мере за поступање
са отпадом који настаје у ванредним
ситуацијама;
14) мере санације неуређених депонија;
15) надзор и праћење планираних активности и
мера;
16) процену трошкова и изворе финансирања за
планиране активности;
17) могућности сарадње између две или више
јединица локалне самоуправе;
18) рокови за извршење планираних мера и
активности;
19) друге податке, циљеве и мере од значаја за
ефикасно управљање отпадом.

Члан 7.
Стручне и административне послове за
Радну групу за припрему Локалног плана управљања
отпадом обављаће Служба за урбанизам и
инфраструктуру Општинске управе Косјерић.

Члан 5.
Носилац израде Локалног плана управљања
отпадом је Радна група за припрему Локалног плана
управљања отпадом коју чине председник, заменик
председника и чланови.
Радну групу из става 1. овог члана образује
Општинско веће посебним решењем, и исту чине:
представници
јединице
локалне
самоуправе
надлежне
за
послове
управљања
отпадом,
представници других органа надлежних за послове
привреде, финансија, заштите животне средине,
урбанизма, комуналних делатности, привредних
друштава, односно, предузећа, удружења, стручних

Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета Општине, буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Косјерић и других извора
финансирања.
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- На позицији 5. накнаде за запослене у Општинској
управи Косјерић, износ од 600.000,0 динара
замењује се износом од 442.874,00 динара,
- На позицији 6. награде, бонуси и остали посебни
расходи у Општинској управи Косјерић износ
2.500.000,00 динара замењује се износом од
2.823.462,00 динара,
- На позицији 7. стални трошкови у Општинској
управи Косјерић, износ од 6.150.000,00 динара
замењује се износом од 6.650.379,83 динара ,
- На позицији 8. трошкови путовања у Општинској
упави Косјерић, износ од 300.000,00 динар
замењује се износом од 256.997,00 динара,
- На позицији 9. услуге по уговору у Општинској
управи Косјерић, износ од 2.700.000,00 динара
замењује се износом од 2.974.518,23 динара,
- На позицији 10. специјализоване услуге у
Општинској управи Косјерић износ од 480.000,00
динара замењује се износом од 454.759,83 динара,
- На позицији 11. текуће поправке и одржавање у
Општинској управи Косјерић, износ од 2.640.000,00
динара замењује се износом од 2.412.134,65
динара,
- На позицији 12. материјал у Општинској управи
Косјерић, износ од 1.770.000,00 динара замењује се
износом од 1.877.447,73 динара,
- На позицији 13. порези, обавезне таксе и казне у
Општинској управи Косјерић, износ од 200.000,00
динара, замењује се износом од 211.905,90 динара,
- Позиција 14. средства резерви у Општинској управи
Косјерић, у износу од 600.000,00 динара, брише се,
- На позицији 15. машине и опрема у Општинској
управи Косјерић, износ од 3.200.000,00 динара
замењује се износом од 2.826.417,04 динара,
- На позицији 17. регрес за вештачко осемењавање у
Општини Косјерић, износ од 1.500.000,00 динара
замењује се износом од 1.827.800,12 динара,
- На позицији 18. накнаде за стрелце у Општини
Косјерић, износ од 620.000,00 динара замењује се
износом од 960.920,00 динара,
- На позицији 19. пољопривредни сајам, износ од
100.000,00 динара, замењује се износом од
24.324,12 динара,
- На позицији 20. интервенције у пољопривреди
износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом
од 5.300.000,00 динара,
- Позиција 21. ревитализација пољопривредног
земљишта у износу 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 2.615.551,08
динара,
- На позицији 24. МЗ материјални трошкови износ од
500.000,00 динара замењује се износом од
750.619.64 динара,
- На позицији 25. Месна заједница село Косјерић,
износ од 600.000,00 динара замењује се износом од
538.536,00 динара,
- На позицији 26. Месна заједница Горња Ражана
износ од 600.000,00 динара замењује се износом од
565.485,00 динара,

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 501-53/10-02
у Косјерићу, 28. децембра 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

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 («Општински лист општине
Косјерић», број 9/08) Скупштина општине Косјерић,
на седници одржаној 28. децембра 2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за
2010.годину («Службени лист општине
Косјерић»,број 24/09), врше се измене и допуне и то:
ПРИХОДИ
На позицији 716111 комунална такса на фирму износ
од 10.000.000,00 динара замењује се износом од
11.402.149,00 динара,
- На позицији 741151 трансверна средства од других
нивоа власти (за фонд) износ од 1.850.000,00 динара
замењује се износом од 9.197.851,00 динара,
Укупни приходи у износу од 228.550.000,00 динара
замењују се износом од 237.300.000,00 динара.
РАСХОДИ
- На позицији 1. плате и додаци запослених у
Општинској управи Косјерић износ од 27.780.000,00
динара, замењује се износом од 25.986.223,41
динара,
- На позицији 2. социјални доприноси на терет
послодавца у Општинској управи Косјерићу износ
од 4.972.000,00 динара замењује се износом од
4.651.533,88 динара,
- На позицији 4. социјална давања запослених у
Општинској управи Косјерић, износ од 2.500.000,00
динара замењује се износом од 2.410.166,92
динара,
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- На позицији 71. накнаде за запослене у ОШ
Косјерић износ од 1.040.000,00 динара замењује се
износом од 968.007,85 динара,
- На позицији 72. награде, бонуси и остали посебни
расходи у ОШ Косјерић, износ од 270.000,00 динара
замењује се износом од 173.886,00 динара,
- На позицији 73. стални трошкови у ОШ Косјерић,
износ од 5.401.000,00
- динара, замењује се износом од
5.670.052,78
динара,
- На позицији 74. трошкови путовања у ОШ Косјерић,
износ од 106.000,00 динара замењује се износом,
од 24.944,00 динара,
- На позицији 75. услуге по уговору у ОШ Косјерић,
износ од 832.000,00 динара замењује се износом од
995.028,62 динара,
- На позицији 76. специјализоване услуге у ОШ
Косјерић, износ од 250.000,00 динара замењује се
износом од 57.780,00 динара,
- На позицији 77. текуће поправке и одржавање у ОШ
Косјерић износ од 400.000,00 динара замењује се
износом од 415.541,58 динара,
- На позицији 78. материјал у ОШ Косјерић износ од
1.436.000,00 динара замењује се износом од
1.114.477,88 динара,
- На позицији 79. радничке и ученике награде у ОШ
Косјерић, износ од 500.000,00 динара , замењује се
износом од 255.957,55 динара,
- На позицији 80. порези, обавезне таксе и казне у
ОШ Косјерић, износ од 65.000,00 динара замењује
се износом од 24.971,13 динара,
- На позицији 81. машине и опрема у ОШ Косјерић
износ од 200.000,00 динара замењује се износом од
334.555,96 динара,
- Позиција 82. социјална давања запосленим у ОШ
Варда у износу од 50.000,00 динара брише се,
- На позицији 83. накнаде за запослене у ОШ Варда,
износ од 250.000,00 динара замењује се износом од
286.939,46 динара,
- На позицији 84. награде, бонуси и остали посебни
расходи у ОШ Варда износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 43.360,55 динара,
- На позицији 85. стални трошкови у ОШ Варда износ
од 830.000,00 динара замењују се износом од
824.236,71 динара,
- На позицији 86. трошкови путовања у ОШ Варда
износ од 30.000,00 динара замељује се износом од
10.074,00 динара,
- На позицији 87. услуге по уговору у ОШ Варда
износ од 145.000,00 динара замењују се износом од
25.754,00 динара,
- На позицији 88. специјализоване услуге у ОШ
Варда, износ од 190.000,00 динара замењује се
износом од 19.250,00 динара,
- На позицији 89. текуће поправке и одржавање у ОШ
Варда износ од 225.000,00 динара замењује се
износом од 375.902,38 динара,
- На позицији 90. материјал у ОШ Варда у износу од
652.000,00 динара замењује се износом 849.568,25
динара,
- На позицији 91. радничке и ученичке награде у ОШ
Варда износ од 80.000,00 динара замењује се
износом од 54.500,00 динара,

- На позицији 27. Месна заједница Субјел, износ од
600.000,00 динара замењује се износом од
599.239,00 динара,
- На позицији 28. Месна заједница Варда, износ од
600.000,00 динара замењује се износом од
563.309,00 динара,
- На позицији 29. Месна заједница Сеча Река, износ
од 600.000,00 динара замењује се износом од
585.519,00 динара,
- На позицији 30. ОО Црвеног крста Косјерић, износ
од 1.400.000,00 динара замењује се износом од
1.842.000,00 динара,
- Позиција 47. Невладине организације у износу од
40.000,00 динара брише се,
- На позицији 50. Центар за социјални рад Косјерић
износ од 400.000,00 динара замењује се износом од
409.558,87 динара,
- На позицији 51. једнократне социјалне помоћи по
одлуци Центра износ од 1.300.000,00 динара
замењује се износом од 1.227.689,00 динара,
- На позицији 52. остале помоћи по одлуци Центра
износ од 1.150.000,00 динара замењује се износом
од 685.056,38 динара,
- На позицији 53. помоћ у кући (проширено право)
износ од 700.000,00 динара замењује се износом од
478.062,29 динара,
- На позицији 54. посебни програми основних и
проширених права износ од 3.800.000,00 динара
замењује се износом од 384.580,00 динара,
- На позицији 55. студентске стипендије у Општини
Косјерић, износ од 1.300.000,00 динара, замењује
се износом од 1.222.301,48 динара,
- На позицији 56. субвенције за отварање нових
радних места износ од 2.200.000,00 динара
замењује се износом од 2.849.884,81 динара,
- На позицији 57. превоз ученика у општини Косјерић
у износу од 5.500,000,00 динара замењује се
износом од 5.999.783,01 динара,
- На позицији 58 Дом здравља Косјерић – поступак
утврђивања мртвоморства износ од 500.000,00
динара замењује се износом од 438.206,00 динара,
- На позицији 59. Родитељски додатак (по одлуци)
износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом
од 980.000,00 динара,
- На позицији 60. специјализоване школе, износ од
300.000,00 динара, замењује се износом од
229.907,00 динара,
- Позиција 61. лекарске комисије у износу од
80.000,00 динара, брише се,
- Позиција 62. Сигурна кућа Ужице у износу од
30.000,00 брише се,
- На позицији 67. Програми за младе ( канцеларија за
младе) износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 816.507,20 динара,
- На позицији 68. услуге медија на регионалној
телевизији износ од 1.200.000,00 динара замењује
се износом од 1.312.000,00 динара,
- На позицији 69. Субвенције за културу износ од
1.350.000,00 динара замењује се износом од
1.389.683,00 динара,
- На позицији 70. социјална давања запосленим у
ОШ Косјерић износ од 100.000,00 динара замењује
се износом од 90.000,00 дсинара,
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- На позицији 113. материјал у Народној библиотеци
Косјерић износ од 48.000,00 динара замењује се
износом од 11.727,65 динара,
- На позицији 115. машине и опрема у Народној
библиотеци Косјерић износ од 80.000,00 динара
замењује се износом од 79.239,36 динара,
- На позицији 116. остала основна средства у
Нардној библиотеци Косјерићм, износ од 100.000,00
динара, замењује се износом од 97.798,91 динара,
- На позицији 117. плате и додаци запослених у
Информативном центру Косјерић, износ од
3.390.000,00 динара замењује се износом од
3.405.627,00 динара,
- На позицији 118. социјални допринос на терет
послодавца у Информативном центру Косјерић,
износ од 606.000,00 динара замењује се износом од
610.497,00 динара,
- На позицији 127. субвенције за физичку културу у
Општини Косјерић, износ од 8.000.000,00 динара
замењује се износом од 8.701.181,61 динара,
- На позицији 128. плате и додатци запослених у
Дечијем вртићу Косјерић износ од 9.672.000,00
динара замењује се износом од 9.800.000,00
динара,
- На позивији 129. социјални доприноси на терет
послодавца у Дечијем вртићу Косјерић износ од
1.740.000,00 динара замењује се износом од
1.760.000,00 динара,
- Позиција 130. накнаде у натури у Дечијем вртићу
Косјерић у износу од 134.000,00 динара брише се,
- На позицији 131. социјална давања запосленим у
Дечијем вртићу Косјерић износ од 40.000,00 динара
замењује се износом од 145.575,00 динара,
- На позицији 133. награде ,бонуси и остали посебни
расходи у
Дечијем вртићу Косјерић износ од
50.000,00 динара замењује се износом од
182.258,00 динара,
- На позицији 134. стални трошкови у Дечијем вртићу
Косјерић, износ од 1.134.000,00 динара замењује се
износом од 1.194.125,44 динара,
- Позиција 135.трошкови путовања у Дечијем вртићу
Косјерић у износу од 15.000,00 динара брише се,
- На позицији 136. услуге по уговору у Дечијем
вртићу Косјерић, износ од 252.000,00 динара
замењује се износом од 1.990,00 динара,
- На позицији 137. специјализоване услуге у Дечијем
вртићу Косјерић, износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 140.265,20 динара,
- На позицији 138. текуће поправке и одржавање у
Дечијем вртићу Косјерић, износ од 131.000,00
динара замењује се износом од 144.107,52 динара,
- На позицији 139. материјал у Дечијем вртићу
Косјерић, износ од 112.000,00 динара замењује се
износом од 125.600,49 динара,
- Позиција 140. порези, обавезне таксе и казне у
Дечијем вртићу Косјерић у износу од 20.000,00
динара брише се,
- На позицији 141. машине и опрема у Дечјем вртићу
Косјерић износ од 100.000,00 динара замењује се
износом од 34.869,30 динара,
- На позицији 142. плате и додаци запослених у
Туристичкој организацији Косјерић износ од

- Позиција 92, порези, обавезне таксе и казне у ОШ
Варда, у износу од 15.000,00 динара брише се,
- На позицији 93. социјална давања запосленим у ТШ
Косјерић износ од 50.000,00 динара замењује се
износом од 936,00 динара,
- На позицији 94. накнаде за запослене у ТШ
Косјерић, износ од 550.000,00 динара замењује се
износом од 383.797,18 динара,
- На позицији 95. награде, бонуси и остали посебни
расходи у ТШ Косјерић износ од 100.000,00 динара
замењују се износом од 87.134,00 динара,
- На позицији 96. стални трошкови у ТШ Косјерић,
износ од 1.439.000,00 динара замењује се износом
од 1.522.639,45 динара,
- На позицији 97. трошкови путовања у ТШ Косјерић,
износ од 45.000,00 динара замењује се износом од
104.696,20 динара,
- На позицији 98. услуге по уговору у ТШ Косјерић,
износ од 310.000,00 динара замењује се износом од
214.486,90 динара,
- На позицији 99. специјализоване услуге у ТШ
Косјерић износ од 90.000,00 динара замењује се
износом од 76.852,00 динара,
- На позицији 100. текуће поправке и одржавање у
ТШ Косјерић, износ од 362.000,00 динара замењује
се износом од 614.815,58 динара,
- На позицији 101. материјал у ТШ Косјерић износ од
562.000,00 динара замењује се износом од
678.974,68 динара,
- На позицији 102. радничке и ученичке награде у ТШ
Косјерић, износ од 150.000,00 динара, замењује се
износом од 103.000,00 динара,
- На позицији 103. порези, обавезне таксе и казне у
ТШ Косјерићм, износ од 42.000,00 динара замењује
се износом од 2.370,00 динара,
- На позицији 104. машине и опрема у ТШ Косјерић,
износ од 400.000,00 динара, замењује се износом
од 168.779,53 динара,
- На позицији 105. плате и додаци запослених у
Народној
библиотеци
Косјерић,
износ
од
2.605.000,00 динара,
замењује се износом од
2.555.097,64 динара,
- На позицији 106. социјални доприноси на терет
послодавца у Народној библиотеци Косјерић, износ
од 465.000,00 динара замењује се износом од
457.362,45 динара,
- На позицији 107. награде,бонуси и остали посебни
расходи у Народној библиотеци Косјерић износ од
23.000,00 динара замењује се износом од 23.817,20
динара,
- На позицији 108. стални трошкови у Народној
библиотеци Косјерић, износ 1.079.000,00 динара
замењује се износом од 802.845,14 динара,
- На позицији 109. трошкови путовања у Народној
библиотеци Косјерић, износ од 10.000,00 динара
замењује се износом од 8.421,00 динара,
- На позицији 111. специјализоване услуге у
Народној библиотеци Косјерић износ од 166.000,00
замењује се износом од 206.295,62 динара,
- На позицији 112. текуће поправке и одржавање у
Народној библиотеци Косјерић износ од 35.000,00
динара замењује се износом од 10.844,00 динара,

28

Број 13/10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

28. децембар 2010. године

III. Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''
Образложење

1.740.000,00 динара замењује се износом од
1.994.776,78 динара,
- На позицији 143. социјални доприноси на терет
послодавца у Туристичкој организацији Косјерић,
износ од 310.000,00 динара замењује се износом од
357.065,05 динара,
- На позицији 146. услуге по уговору у Туристичкој
организацији Косјерић износ од 200.000,00 динара
замењује се износом од 100.000,00 динара,
- На позицији 147. специјализоване услуге у
Туристичкој организацији Косјерић износ од
300.000,00 динара замењује се износом од
160.000,00 динара,
- На позицији 152. Фонд путева општине Косјерић
износ од 61.912.000,00 динара замењује се износом
од 76.000.000,00 динара,
Укупни расходи у износу од 228.550.000,00
динара, замењује се износом од 237.300.000,00
динара.
Члан 2.

На основу Уверења број 013 – 2/09 од 19.
новембра 2010. године добијених од стране
Општинске изборне комисије која су предочена
председнику Скупштине општине, председник
Скупштине општине је констатовао да су се стекли
услови за верификацију мандата одборнику
Продановић Жељку, са листе ''Демократска странка
Србије – Др. Восислав Коштуница'', што су
одборници
Скупштине
општине
Косјерић
изјашњавањем прихватили.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може
се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења овог решења.
Број 06 - 38 /10
Косјерић, дана 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Косјерић,
а примењиваће се од 01.јануара 2010.године.
Број : 400-171/10-01
У Косјерићу 28. децембра 2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић

Скупштина општине Косјерић на основу
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), а у вези са
чланом 4. Одлуке о установљењу општинске награде
(''Општински службени гласник'', број 13/2000) на
седници одржаној 28. децембра 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 48. и члана 56. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'' број 9/08),
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
28. децембра 2010. године, донела је

I Разрешавају се чланови Комисије за доделу
општинске награде, и то:

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

1. Миленко Ковачевић,
2. Славица Петровић,
3. Милић Милићевић.

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника
Скупштине општине Косјерић, Продановић Жељка,
изабраном на изборима одржаним 7. и 18. јуна 2009.
године.
II. Мандат новог одборника Продановић
Жељка почиње да тече даном потврђивања мандата
и траје до истека времена на које би трајао мандат
одборника Стојковић Мирка, који је престао пре
истека времена на који је изабран а уместо којег је
Изборна комисија општине Косјерић доделила
одборнички мандат.

II Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''
Број 17 – 2/04
У Косјерићу, 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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Скупштина општине Косјерић на основу
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), а у вези са
чланом 4. Одлуке о установљењу општинске награде
(''Општински службени гласник'', број 13/2000) на
седници одржаној 28. децембра 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I Формира се Комисија за доделу општинске
награде, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Штуловић Милан, Косјерић, председник
Ковачевић Миленко, Косјерић, члан
Милутиновић Бобан, Косјерић, члан
Матић Бранка, Косјерић, члан
Милићевић Милић, Косјерић, члан

II Мандат председника и чланова Комисије
траје четири године.
III Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''
Број 17 – 3/10-03
У Косјерићу, 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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