БРОЈ 8/14, КОСЈЕРИЋ, 30. децембар 2014. 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 («Општински лист општине Косјерић», број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ЗА 2014. ГОДИНУ

-

Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2014. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 6/14), врше се измене
и допуне и то:

-

ПРИХОДИ
На позицији 713121 порез на имовину од физичких лица износ од 4.000.000,00 динара замењује
се износом од 7.000.000,00 динара,
- На позицији 733152 текући ненаменски трансвери од других нивоа власти у износу од
102.009.771,00 динара замењују се износом од
90.509.771,00 динара,
- На позицији 741534 накнада за грађевинско земљиште износ од 500.000,00 динара замењује се
износом од 4.500.000,00 динара,
- На позицији 745151 мешовити и неодређени приходи у корист општине износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 5.000.000,00 динара,
Укупни приходи у износу од 443.162.390,00 остају непромењени.

-

-

-

-

-

-

-

-

РАСХОДИ
На позицији 4. накнада за запослене Скупштине
општине износ од 60.000,00 динара замењује се
износом од 80.000,00 динара,
Иза позиције 9 отвара се нова позиција 9а остале
донације и трансвери Скупштине општине у износу од 25.000,00 динара,
На позицији 15. материјал код Председника општине и Општинског већа износ од 500.000,00
динара замењује се износом од 600.000,00 динара,
Иза позиције 15 отвара се нова позиција 15а
остале донације и трансвери Председника општине и општинског већа у износу од 30.000,00
динара,
Иза позиције 20 отвара се нова позиција 20а
остале донације и трансвери Општинског јавног
правобраниоца у износу од 12.000,00 динара,
Иза позиције 32 отвара се нова позиција 32а
остале донације и трансвери Општинске управе
у износу од 300.000,00 динара,

-

-

-

-

-

-

-

На позицији 34. накнада за социјалну заштиту из
буџета мењају се износи на апропријацијама и
то: накнада за случај незапослености са
3.200.000,00 динара на 1.500.000,00 динара; превоз ученика са 10.000.000,00 динара на
12.500.000,00 динара; родитељски додатак са
1.500.000,00 динара на 1.700.000,00 динара; новчане помоћи по одлуци Општинског већа у износу од 1.000.000,00 се бришу;а све без мењања
укупно одобреног износа.
На позицији 37. новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела износ од 1.200.000,00
динара замењује се износом од 1.400.000,00 динара,
На позицији 53. субвенције јавним нефинансиским организацијама и предузећима мењају се
износи на апропријацијама и то: ЈП информативни центар 4.200.000,00 динара на 4.500.000,00
динара ; субвенције осталим медијима са
500.000,00 динара на 200.000,00 динара без мењања укупно одобрених средстава,
На позицији 61. текуће поправке и одржавање
код Месних заједница Косјерић износ од
10.000.000,00 динара замењује се износом од
1.000.000,00 динара,
На позицији 65. основна школа Варда мењају се
износи на апропријацијама и то: накнада за запослене са 850.000,00 динара на 910.000,00 динара; стални трошкови са 1.195.000,00 динара на
1.098.500,00 динара; материјал са 828.500,00 динара на 843.500,00 динара; радничке и ученичке
награде са 25.000,00 динара на 10.000,00 динара; порези, обавезне таксе и казне са 4.000,00
динара на 10.500,00 динара, машине и опрема са
30.000,00 динара на 60.000,00 динара, а све без
мењања укупно одобрених средстава,
На позицији 71. стални трошкови Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ од
55.000,00 динара замењује се износом од
21.000,00 динара,
На позицији 72. трошкови путовања Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ
од 65.000,00 динара замењује се износом од
43.000,00 динара,
На позицији 73. услуге по уговору Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ
од 172.000,00 динара замењује се износом од
88.000,00 динара,
Позиција 74. специјализоване услуге Народне
библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ од 50.000,00 динара брише се,
позицији 75. текуће поправке и одржавање Народне библиотеке Косјерић код сопствених при-
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хода износ од 240.000,00 динара замењује се износом од 105.000,00 динара,
позицији 76. материјал Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ од
105.000,00 динара замењује се износом од
55.000,00 динара,
Иза позиције 76 отвара се нова позиција 76а
остале отплата камата осталим нивоима власти
Народне библиотеке Косјерић код сопствених
прихода у износу од 2.000,00 динара,
Иза позиције 76а отвара се нова позиција 76б
остале донације и трансвери Народне библиотеке Косјерић у износу од 34.000,00 динара,
Позицији 78. зграде и грађевински објекти Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода
износ од 60.000,00 динара замењује се износом
од 47.000,00 динара,
позицији 79. машине и опрема Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ од
80.000,00 динара замењује се износом од
31.000,00 динара,
позицији 80. нематеријална имовина Народне библиотеке Косјерић код сопствених прихода износ
од 22.000,00 динара замењује се износом од
7.000,00 динара,
На позицији 81. плате и додаци запослених у
Дечјем вртићу Косјерић код средстава из републике износ од 2.948.000,00 динара замењује се
износом од 2.825.000,00 динара,
На позицији 82. социјални доприноси на терет
послодавца у Дечјем вртићу Косјерић код средстава из републике износ од 527.600,00 динара
замењује се износом од 505.500,00 динара,
На позицији 84 . социјалне давања запосленим у
Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода
износ од 20.000,00 брише се а код средстава из
републике износ од 3.000,00 замењује се износом од 21.000,00 динара,
На позицији 87 . стални трошкови у Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода износ од
364.000,00 замењује се износом од 269.000,00
динара а код средстава из републике износ од
680.000,00 замењује се износом од 956.000,00
динара,
На позицији 89 . услуге по уговору у Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода износ од
375.000,00 замењује се износом од 334.000,00
динара,
На позицији 90. специјализоване услуге у Дечјем
вртићу Косјерић код средстава из републике износ од 150.000,00 динара замењује се износом
од 215.000,00 динара,
На позицији 92 . материјал у Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода износ од 6.266.000,00
замењује се износом од 6.256.000,00 динара а
код средстава из републике износ од 150.000,00
замењује се износом од 195.000,00 динара,
Иза позиције 92 отвара се нова позиција 92а
остале донације и трансвери Дечјег вртића Косјерић код средстава из републике у износу од
146.000,00 динара,
На позицији 93 . порез обавезне таксе и казне у
Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода
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износ од 38.000,00 замењује се износом од
17.000,00 динара,
На позицији 95 . машине и опрема у Дечјем вртићу Косјерић из сопствених прихода износ од
561.000,00 замењује се износом од 757.000,00
динара,
На позицији 99. социјална давања запосленим у
Туристичкој организацији Косјерић код прихода
из републике износ од 200.000,00 динара замењује се износом од 150.000,00 динара,
На позицији 101. стални трошкови у Туристичкој
организацији Косјерић код сопствених прихода
износ од 180.000,00 динара замењује се износом
од 197.000,00 динара,
На позицији 102. трошкови путовања у Туристичкој организацији Косјерић код сопствених прихода износ од 30.000,00 динара замењује се износом од 35.000,00 динара,
На позицији 103. услуге по уговору у Туристичкој
организацији Косјерић код сопствених прихода
износ од 1.800.000,00 динара замењује се износом од 4.170.000,00 динара и код средстава из
републике износ од 600.000,00 динара се брише,
На позицији 106. материјала у Туристичкој организацији Косјерић код сопствених прихода износ
од 100.000,00 динара замењује се износом од
154.000,00 динара,
Иза позиције 106 отвара се нова позиција 106а
остале донације и трансвери Туристичке организације Косјерић у износу од 20.000,00 динара,
На позицији 107. порези обавезне таксе и казне у
Туристичкој организацији Косјерић код сопствених прихода износ од 5.000,00 динара замењује
се износом од 40.000,00 динара,
На позицији 108. машине и опрема у Туристичкој
организацији Косјерић код сопствених прихода
износ од 10.000,00 динара замењује се износом
од 55.000,00 динара,
На позицији 111. услуге по уговору код друмског
саобраћаја износ од 4.000.000,00 динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара,
На позицији 112. специјализоване услуге код
друмског саобраћаја износ од 10.000.000,00 динара замењује се износом од 8.000.000,00 динара,
На позицији 113. текуће поправке и одржавање
код друмског саобраћаја износ од 10.000.000,00
динара замењује се износом од 6.000.000,00 динара,
Позиција 115. зграде и грађевински објекти код
друмског саобраћаја у износу од 3.000.000,00 динара брише се,
На позицији 119 зграде и грађевински објекти на
функцији 610 стамбени развој износ од
34.564.000,00 динара замењује се износом од
25.723.000,00 динара,
На позицији 120. стални трошкови на функцији
620 развој заједнице износ од 14.000.000,00 динара замењује се износом од 22.000.000,00 динара,
На позицији 127. стални трошкови код уличне расвете износ од 12.040.000,00 динара замењује се
износом од 14.040.000,00 динара,
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ду са својим овлашћењима и обавезама утврђеним овом Одлуком, сагласно расположивим средствима која се обезбеђују:
1. за израду техничке документације и изградњу депонијско консолидационих преграда на бујичним водотоковима II реда
из донаторских средстава УНДП у Србији;
2. за решавање имовинско-правних односа на локацији и траси
планираних радова, прибављање грађевинске и употребне
дозволе, као и за управљање и одржавање објеката након
изградње из буџета Општине Косјерић.

На позицији 130. стали трошкови буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
износ од 7.000.000,00 динара замењује се износом од 18.000.000,00 динара,
- На позицији 132. специјализоване услуге буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине износ од 3.000.000,00 динара замењује
се износом од 6.000.000,00 динара,
- На позицији 133. земљиште буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине износ од
500.000,00 динара замењује се износом од
600.000,00 динара
- На позицији 134. набавка домаће нефинансијске
имовине буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине износ од 3.950.000,00 динара замењује се износом од 8.950.000,00 динара.
Укупни сопствени приходи и расходи корисника
буџета у износу од 20.586.600,00 динара замењују се износом од 22.323.500,00 динара.
Укупни расходи у износу од 443.162.390,00 динара
остају непромењени.
-

Члан 3.
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја и
Општина Косјерић закључиће по хитном поступку Споразум о заједничкој изградњи депонијско - консолидационих преграда на
бујичним водотоковима II реда, у кориту реке Лимац, Сечица и
Стојићке реке.
Сагласно обавезама по закљученом споразуму из првог
става ове одлуке, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених
подручја и Општина Косјерић, реализоваће пројекат изградње
депонијско - консолидационих преграда у кориту реке Лимац, Сечице и Стојићке реке.
Уколико се не обезбеде средства за финансирање хитних радова предвиђених овом одлуком, односно уколико наступи
застој или други проблеми у финансирању изградње депонијско
- консолидационих преграда, потписници су дужни да о томе писменим путем обавесте другог потписника Споразума из става 1.
ове одлуке, при чему немају међусобних потраживања по основу
извршених улагања.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број : 400-101/14-01
У Косјерићу, 30. децембра 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 4.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Сагласно обавезама по закљученом споразуму из члана 3.
ове одлуке, Општина Косјерић се обавезује да у складу са законом, спроведе поступак решавања имовинско - правних односа
по траси дефинисаној техничком документацијом (откуп земљишта, службеног пролаза, одлагања материјала, смештај материјала и радника и слично).
Члан 5.

На основу чл. 143. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ број 72/09 и 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и
98/2013 – одлука УС) члана 36 и члана 17 став 1 тачка 19 Статута Општине Косјерић („Сл. лист Општине Косјерић“ број 9/08),
Скупштина Општине Косјерић, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, донела је

Општина Косјерић се обавезује да достави прецизне податке о локацијама депонија за одлагање вишка неквалитетног материјала, као и да да писмену сагласност за привремено коришћење приступних и помоћних путева за потребе напред наведених радова.
Члан 6.

ОДЛУКУ
О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА У КОРИТУ И НА СЛИВУ
РЕКЕ ЛИМАЦ, СЕЧИЦА И СТОЈИЋКЕ РЕКЕ

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја обавезује се да се у реализацији послова придржава прописа у
области изградње и усвојених техничких решења хитних радова,
услова које су прописале надлежне институције, као и да обезбеди извршење прописаних мера ради заштите људи и материјалних добара и да након завршетка изградње изврши примопредају изграђеног објекта Општини Косјерић на управљање и редовно одржавање.

Члан 1.
Приступа се извођењу хитних радова у кориту и на сливу
реке Лимац, Сечице и Стојићка реке и изградњи депонијско консолидационих преграда, ради отклањања штетних последица
након мајских поплава 2014. године.

Члан 7.

Члан 2.

Општина Косјерић се обавезује да благовремено поднесе
захтев свим надлежним органима и институцијама у циљу при-

Радове из претходног члана спровешће Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја и Општина Косјерић, у скла3
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30. децембар 2014. године

Члан 5.

бављања грађевинске и употребне дозволе за депонијско - консолидационе преграде.

Овлашћује се Општинско веће општине Косјерић да
може доносити решење о коришћењу привремене позајмице из
средстава сталне буџетске резерве до висине тих средстава.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Косјерић“.
Број 325 – 78 / 2014
У Косјерићу, дана 30. децембра 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Члан 6.
Општинско веће општине Косјерић може вршити распоред нераспоређених средстава до износа утврђеног овом Одлуком.
Члан 7.
Приходи који се остваре и распореде у току привременог финансирања, до висине из члана 3. ове Одлуке, чине саставни део укупног износа који ће бити утврђен Одлуком о Буџету општине Косјерић за 2015. годину.
Члан 8.

На основу члана 46. Закона о Буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 ) и члана 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић '', број 9/08), Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаноj30. децембра 2014. године, донело је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'', а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
Број: 400-104/2014
У Косјерићу, 30. децембра 2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТСКИХ
ПОТРЕБА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ
2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

Члан 1.
Привремено финансирање потреба за које се средства
обезбеђују у буџету општине Косјерић вршиће се до доношења
Буџета, а најдаље до 31. марта 2015. године.

На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне
средине («Службени гласник РС», број 135/04 и 36/09), члана 5.
Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број
23/09) и члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист
општине Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној 30. децембра 2014. године, донела је

Члан 2.
Привремено финансирање вршиће се на основу тромесечног плана прихода и распореда прихода који доноси Општинско веће општине Косјерић.
Члан 3.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ

Тромесечни план прихода и распореда прихода за период јануар – март 2015. године, садржи:
динара

-укупне приходе
-укупне распоређене приходе
- нераспоређене приходе

Члан 1.

72.500.000,00
72.300.000,00
200.000,00

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Косјерић за 2014. годину (у
даљем тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2014. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.

Члан 4.
Привремено финансирање по овој Одлуци вршиће се
из прихода буџета општине косјерић остварених у периоду привременог финансирања, као и из пренетих средстава неутрошених по буџету за 2014. годину.
У случају неравномерног остваривања прихода у току
привременог финансирања, може се користити позајмица из
средстава сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић.

За реализацију овог Програма планирају се реални
приходи из буџета Општине Косјерић за 2014. годину у укупном
износу од 13.500.000,00 динaра.
Преглед планираних прихода Фонда:
4
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транспорта комуналног отпада по цени од 1.665,00 динара без
ПДВ-а или 1998,00 динара са ПДВ-ом за тону отпада.
Општина Косјерић плаћа накнаду ЈКП „Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 1.372,80 динара без ПДВ-а или 1.510,08
динара са ПДВ-ом. за тону одложеног отпада. Обавеза општине
Косјерић је да у „Дубоко“ испоручи 198 тона комуналног отпада
месечно, и на ту количину плаћа накнаду за одлагање, без обзира на количину отпада која се месечно одложи.
Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних
површина, планира се формирање нових дрвореда и травнатих
и цветних површина.
У току пролећне акција чишћења и уређења града,
претходних 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.

Реални приходи Фонда
1.1.

Посебна накнада за заштиту
и унапређење животне средине

13.000.000,00

1.2.

Накнада за емисију СО2 и
NO2

500.000,00

Укупно планирани приходи
Фонда

13.500.000,00

30. децембар 2014. године

Средства из става 2. користиће се за:
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном износу од 12.400.000,00 динара,
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном
износу од 1.050.000,00 динара и
III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном
износу од 50.000,00 динара.
I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ

II НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
Р.б. Назив инвестиционог проукупна вредност
грама или пројекта
1 Захтеви за плаћање и тран4.000.000,00
сфере према регионалној депонији
2 Транспорт отпада у ЈКП „Дубо2.000.000,00
ко“
3 Накнада за депоновање комуналног отпада у ЈКП „Дубоко“
3.000.000,00
4 Унапређење система одржавања зелених површина и из3.200.000,00
градња нових
5 Пролећна и јесења акција чи200.000,00
шћења и уређења града
УКУПНО

Р.б. Назив научно-истраживачког
програма или пројекта
1 Мониторинг ваздуха
2 Накнада за Техничку комисију за
оцену студије и стратешке процене
утицаја на животну средину и
стручну контролу и надзор у области животне средине
УКУПНО

укупна вредност
1.000.000,00

50.000,00

1.050.000,00

Општина има законску обавезу да прати квалитет ваздуха на својој територији. Са инсталирањем аутоматске мерне
станице престала је потреба за појединим услугама Завода за
јавно здравље из Ужица, односно, за мерењем имисије SО2,
NОх и чађи. Али, ради увида у квалитет ваздуха у другим деловима града, и ради идентификације загађујућих материја настављена су мерења имисије таложних материја са тешким металима и суспендованих честица и тешких метала у њима, посебно у
близини емитера.
У поступцима издавања одобрења за градњу објеката
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.

12.400.000,00

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ основано је ради трајног решавања проблема одлагања чврстог комуналног отпада на територији која обухвата 9 локалних
самоуправа Златиборског и Моравичког округа, где живи више
од 350 000 становника. Регионална депонија са линијом за сепарацију на локацији „Дубоко“ пуштена је у рад 2011. године. Студија изводљивости предвидела је изградњу депоније са седам
етажа за коју је урађена пројекција коришћења за време од 12 до
15 година. Резултати прве године рада овог регионалног система показују одступања од претпоставки из Студије изводљивости, што ће као последицу имати брже попуњавање прве четири
изграђене етаже тела депоније. Предвиђено трајање је 7 година.
КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комуналног
отпада из Косјерића у ЈКП „Дубоко“. Општина сноси трошкове
5
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Извештај о реализацији овог Програма подносиће Одељење за привреду и финансије и Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, пре усвајања Програма за наредну годину.

Наравно, сви напред наведени трошкове финансирају
се из буџетског фонда у случају када је општина инвеститор пројекта или наручилац плана и програма.
III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Члан 5.
Овај Програм објавити у «Службеном листу општине
Косјерић».

укупна вредност
Р.б. Назив програма или пројекта еколошке едукације
1 Суфинансирање еколошких програма, пројеката и акција невладиних организација и других удружења грађа50.000,00
на која се баве заштитом животне
средине на локалном нивоу
УКУПНО

30. децембар 2014. године

Број: 501-34/2014
у Косјерићу, 30. децембар 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

50.000,00
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

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 Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 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 друштвом «Субјел», УГ «Егрин»
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.
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
одлукама у поступцима процене утицаја и стратешке процене, у
складу са законима из тих области.
Члан 3.
Средства одобрена за реализацију Програма распоредиће се на основу решења председника општине Косјерић, а у
складу са одлуком Општинског већа општине Косјерић.
Члан 4.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић.
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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