II БРОЈ 2/11, КОСЈЕРИЋ, 7. март 2011. ГОДИНЕ
На основу члана 61. Статута општине
На основу члана 12. Статута општине
Кос јерић („Службени лис т општине Косјерић, број
Кос јерић (''Службени лис т општине Косјерић'', број
9/08) Општинс ко веће општине Кос јерић, на седници
9/08) и Одлуке о установљењу општинске награде
одржаној 25. фебруара 2011. године, донело је
(''Службени лис т општине Косјерић'', број 5/01)
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7.
Р ЕШЕ ЊЕ
марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
Члан 1.
ОПШТИНСКА НАГРАДА Скупштине општине
Кос јерић у 2011. години, додељује с е:
1.Привредном друштву за производњу,
трговину и саобраћај ''ИНТЕР-КОП'' д.о.о. Мишар, из
Шапца, - каменолом Дивчибаре,
2.КУД- у ''Макс им Марковић'', из Косјерића,
3.Удружењу пензионера општине Косјерић,
из Кос јерића,
4.Планинарском-еколошком друштву
''Субјел'', из Косјерића,
5.Др. Љиљани Кос орић, педијатру, из
Кос јерића,
6.Огњену Марићу, ученику, из Косјерића,
7.Ранку Јовановићу, приватном
предузетнику, из Годечева.
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ''ЗЛАТНА
ПОВЕЉА КОСЈЕРИЋА'' у 2011. години, на предлог
предс едника општине, додељује се:
1. Радмилу Јевтовићу – Мићку, приватном
предузетнику, из Кос јерића.
2. Стевану Милићевићу, генералном
директору Електродис трибуције Београд, из
Београда.
Члан 2.
Одлука с тупа на с нагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном лис ту општине Косјерић''.
Број 17 – 1/11 - 03
У Косјерићу, 7. марта 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

I Разрешава се члан Организационог одбора за
организовање Турис тичке манифес тације „Чобански
дани 2011“, Милијан Стојанић, на с опс твени захтев.
II Именуј е се за члана Организационог одбора за
организовање Турис итчке манифес тације „Чобански
дани 2011“, Милорад Рогић.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Кос јерић“.
Број 332 - 1/11-03
У Косјерићу, 25. фебруара 2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Вујадиновић

На основу члана 36. Статута општине
Кос јерић («Службени лис т општине Косјерић», број
9/08) и на ос нову члана 179. Пос ловника Скупштине
општине Косјерић («Службени лис т општине
Кос јерић», број 10/08), Скупштина општине Косјерић
је на с едници одржаној 7. марта 2011. године донела
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
У члану 64. с тав 1. Пословника Скупштине
општине Косјерић, с тав 1. с е брише а нови с тав 1.
глас и:
''Савет
за месне заједнице покреће
инисијативе, даје мишљење и учес твује с војим
закључцима у припреми аката и одлука везаних за
рад мес них заједница.''
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Члан 3.
Трошкове рада месних заједница чине
с редс тва предвиђена за рад админис трације
мес них заједница :

Ова
Одлука
о
промени
Пос ловника
Скупштине општине Кос јерић с тупа на с нагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном лис ту
општине Кос јерић».

• бруто зараде с екретара месних
заједница
• материјални трошкови за рад
канцеларије
електрична
енергија,
ПТТ
трошкови,
Интернет, огрев, канцеларијски
материјал и други материјални
трошкови.

Број: 020-9/08-03
У Косјерићу, 7. марта 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

За ове трошкове предвиђа се фиксни
износ на годишњем нивоу, једнак за с ве месне
заједнице, уз стриктну контролу и превентивно
одобравање с вих врс та трошкова по процедури
предвиђеној за општинску управу.

Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 7. марта 2011. године, на ос нову
члана 32. Закона о локалној с амоуправи (Службени
глас ник број 129/2007 ) и члана 36. с тав 1. тачка 6.
Статута Општине Кос јерић
(''Службени лис т
општине Кос јерић'' број 9/08) донос и:

Члан 4.
Укупна
средства
намењена
за
инвес тициону изградњу, одржавање и друге
трошкове
инфраструктурних објеката
МЗ,
рас подељују с е на поједине мес не заједнице на
с ледећи начин :

ОДЛУКУ
о рас подели с редс тава мес ним заједница и начину
финанс ирања изградње, реконс трукције и
одржавања објеката инфрас труктуре

• 30%
с редс тава
с размерно
површини територије МЗ
• 70 % с редс тава сразмерно броју
с тановника месне заједнице,
што даје с ледећа процентуална учешћа
појединих месних заједница (Мини буџети МЗ):

Члан 1.
Овом Одлуком
утврђује се
распоред
буџетс ких средстава општине Кос јерић, месним
заједницима као корис ницима и начин финанс ирања
изградње,
реконструкције,
одржавања
и
финанс ирања
других
трошкова
објеката
инфрас труктуре на подручју општине Кос јерић.

Члан 2.
Укупни рас ходи мес них заједница деле се
на:
• Трошкове рада месних заједница
и
• Трошкове изградње,
реконструкције и одржавања објеката
инфрас труктуре и трошкове утрошене
електричне енергије за јавну рас вету
на подручју месних заједница.
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Површина
МЗ (km2)

Број
становни
ка

Дужина
некатегори
саних
путева I
реда ( km)

Припад ајућа
средства
према број у
становника

Припад ајућа
средства
према
површини
МЗ

Проценат у
ук упној
расподели
средстава за
МЗ

1

ТУБИЋИ

22,8

987

43

8,49%

6,42%

7,87%

2

МУШИЋИ

9,24

486

26

4,18%

2,60%

3,72%

3

СУБЈЕЛ

13,35

587

25

5,05%

3,76%

4,66%

4

БРАЈКОВИЋИ

13,16

758

21,5

6,52%

3,71%

5,67%

5

СЕЛО
КОСЈЕРИЋ

17,2

1120

41,5

9,63%

4,84%

8,19%

6

ГАЛОВИЋИ

14,34

466

16,5

4,01%

4,04%

4,02%

7

СЕЧА РЕКА

42,44

1535

53

13,20%

11,95%

12,82%

8

ГОД ЕЧЕВО

17,22

730

36

6,28%

4,85%

5,85%

9

ВАРД А

21,75

639

20,5

5,49%

6,13%

5,68%

10

РАД АНОВЦИ

28,52

650

20,5

5,59%

8,03%

6,32%

11

42,72

993

38

8,54%

12,03%

9,59%

12

Д ОЊА
РАЖАНА
ГОРЊА
РАЖАНА

59,21

1140

54,5

9,80%

16,68%

11,86%

13

МАКОВИШТЕ

36,68

1044

30,5

8,98%

10,33%

9,38%

14

ГОДЉЕВО

16,4

496

8,5

4,26%

4,62%

4,37%

355,04

11.631

435

100%

100%

100%

УКУПНО

1. Изградња, реконс трукција и одржавање
општинских путева I реда и улица – 100% из буџета
Општине.

Члан 5.
Изузетно, при изградњи објекта који имају
пос ебан значај за једну или више с уседних села
и/или месних заједница (капитални објекти за
мес ну
заједницу),
учешће
Општине
у
финанс ирању може се додатно увећати на
основу пис меног захтева однос не
месне
заједнице, при чему коначну одлуку, на предлог
Службе
инфрас труктуре
и
сагласности
предс едника општине, доноси Општинс ко веће.
Укупна средс тва из става 1.овог члана не
могу бити већа од 5 милиона динара на
годишњем нивоу.
Додатна с редс тва из става 2. овог члана
могу с е користити с амо ако се учешће грађана за
однос ни инфрас труктурни објекат, предвиђено у
члану 6. ове одлуке, увећа за додатних 10%, при
чему ће с е посебно фаворизовати асфалтирање
некатегорисаних путева као облик трајног
решавања с татуса ових објеката.

2. Изградња, реконс трукција и одржавање
коловоза на општинским путевима II реда - 100% из
буџета Општине.
3. Изградња и реконструција с ис тема за
одводњавање на општинским путевима II реда и
некатегорисаним путевима I реда - 60% Мини буџет
МЗ и 40% лично учешће грађана.
4. Одржавање путног појас а и сис тема за
одводњавање на општинс ким путевима II реда и
некатегорисаним путевима – 100% лично учешће
грађана, у с кладу са одредбам општинс ке одлуке о
путевима.
5. Изградња, реконс трукција и одржавање
објеката и објеката у трупу пута на општинским
путевима и улицама – 100% из буџета Општине.

Члан 6.

6. Изградња и реконс трукција мостова и
објеката у трупу пута на некатегорис аним путевима 60% Мини буџет МЗ и 40% лично учешће грађана.

Рас поред
финанс ирања
појединих
инфрас труктурних објеката (између Буџета Општине,
Мини буџета мес них заједница из члана 4. ове
Одлуке и личног учешћа грађана) утврђује се на
с ледећи начин:

7. Изградња и реконструкција сеоских
водовода и канализационе мреже ван урбаног
подручја - 60% Мини буџет МЗ и 40% лично учешће
грађана.
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8. Изградња, реконс трукција и одржавање
асфалтног коловоза на некатегорис аним путевима 60% Мини буџет МЗ и 40% лично учешће грађана.

трошкова из Мини буџета МЗ, повећањем личног
учешћа грађана и/или из с опс твених прохода (закуп
и с л.).

9. Поправка коловоза на путевима без
асфалтног коловозног застора:
- на општинским путевима и улицама – 100%
из буџета Општине
- на некатегорис аним путевима I реда и II реда
- 70% Мини буџет МЗ и 30% лично учешће грађана

2.Трошкове утрошене електричне енергије за
јавну рас вету на подручју мес них заједница ван
нас ељених мес та – из Мини буџета МЗ 50% и лично
учешће грађана 50%, при чему Савет односне МЗ
може с војом одлуком с мањити или сас вим укинути
финанс ирање ових трошкова из Мини буџета МЗ,
повећањем личног учешћа грађана.

10. Адаптација и санација задружних домова
и
канцеларија
месних заједница може с е
финанс ирати из Мини-буџета на с ледећи начин:
-80% Буџет месне заједнице, а 20% лично
учешће грађана у раду или новцу, а највише 20%
планираних с редс тава у Мини буџету за мес ну
заједницу где с е налази задружни дом.

3.Трошкове редовног одржавања
рас вете финанс ира Општина у пуном износ у.

јавне

Месне заједнице преузимају одговорност за
функционис ање јавне рас вете на с војој територији у
погледу с тања објекта и редовног измирења обавеза
према ис поручиоцу електричне енергије.

11.
Реконс трукција
електро-енергетс ких
објеката - 25% из буџета Општине, 50% ЕД Косјерић
и 25% лично учешће грађана.

Члан 9.
Одлуком о одржавању комуналне хигијене на
територији општине Косјерић (Сл. лист општине
Кос јерић број 18/09) ближе је уређено плаћање
изношења с мећа које је обавеза грађана и не може
с е плаћати из Буџета Општине или Мини буџета МЗ.
У с кладу с а ставом 1. овог члана, с вака МЗ је
дужна да из прикупљених срадстава грађана плаћа
обавезе изношења с мећа по фактурама које им
испоставља КЈП „Елан“, при чему Општина нема
никакве обавезе по овом ос нову.
Куповина пос уда за с меће (контејнера) Месне
заједнице могу 100% финанс ирати из средстава
Мини буџета, стим да Савет месне заједнице може
донети одлуку да и гађани учествују у одређеном
проценту.

12. Израда потребне пројектно-техничке
документације и трошкови с тручног надзора, на
изградњи и реконс трукцији објеката који с е налазе
ван урбаног подручја (осим за радове предвиђене
чланом 6 тачка 12 ове Одлуке, где је то обавеза ЕД
Кос јерић) - 60% Мини буџет МЗ и 40% лично учешће
грађана.
13. Проширење и ограђивање с еос ких
гробаља (у ову групу не спада уређивање и
раскресивање с еоских гробаља што се ис кључиво
финанс ира из личних средстава грађана) - 50% из
буџета Општине и 50% лично учешће грађана.
Члан 7.

Члан 10.

Лично учешће грађана, поред учешћа у
новцу, може бити и у :

Средс тва за с уфинанс ирање радова из
члана 6 oве Одлуке, планирају с е буџетом Општине
за текућу годину и расподељена с у по с вим месним
заједницама на територији општине Косјерић, у
складу с а чланом 4. ове Одлуке.

1.
Набавци
материјала
из локалног
позајмишта према ценама које плаћа општина
2. Набавци материјала (шљунак, јаловина,
тампон) из донација и по другим основама по ценама
које плаћа општина
3. Ис копу канала
4. Другим
радовима из предмера и
предрачуна који могу да обаве грађани на начин и по
пос тупку из ове одлуке.

У циљу ефикаснијег финансирања и
реализације радова мес на заједница је обавезна,
да након доношења програма рада, а најкасније до
01. марта текуће године, закључи предуговоре за
планиране радове и почне са прикупљањем
аконтација личног учешћа грађана.

Члан 8.
Финансирање
трошкова
одржавања
и
утрошене електричне енергије јавне рас вете у
мес ним заједницама, регулише се на с ледећи начин:

Непосредно пре почетка извођења радова
с леди потпис ивање коначног уговора и корекција
рас пореда финанс ирања (на Мини буџет МЗ и лично
учешће грађана), која је утврђена предуговором из
с тава 2 овог члана.

1. Трошкови утрошене електричне енергије
јавне рас вете у нас ељеним мес тима (Варда, Сеча
Река и Ражана) – из Буџета Општине 50%; Мини
буџета МЗ 25% и лично учешће грађана 25%, при
чему Савет однос не МЗ може с војом одлуком
с мањити или с ас вим укинути финанс ирање ових

Износ
с редс тава
планираних буџетом
Општине основ је за формирање годишњег плана
рада месних заједница у погледу радова у којима с е
предвиђа с уфинансирање.
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Поред финансијс ке обавезе предвиђене
буџетом, Општина ће и на други начин помагати у
с ледећем:
1.Обезбеђивање геодетских радова, где је то
неопходно за извршење пос ла
2.Спровођење поступка набавки радова и ус луга
3.Набавка бодљикаве жице за ограђивање
парцеле до пута се врши у с лучају када је влас ник
ус тупио део парцеле без накнаде за проширење
пута. Да би с е грађанима на одређеној деоници
извршила додела жице, прос ечно проширење путног
појаса мора бити веће од једог метра.
4.Гориво за потребе зимског одржавања
некатегорисаних путева I реда, у количини која је
с размерна дужини некатегорисаних путева I реда на
подручју мес не заједнице, а одређује се с ваке године
у оквиру Плана зимског одржавања путева и улица
на територији општине Кос јерић.
Служба за инфраструктуру урадиће накнадно
категоризацију путева у мес ним заједницама.

7. март 2011. године

годишњих планова општине Косјерић и мес них
заједница .
Изузетно, уколико грађани обезбеде 1/3
с редс тава за изградњу објеката који с е комплетно
финанс ирају из Буџета Општине или 1/3 средстава
која с у овом Одлуком планирана као учешће Мини
буџета МЗ, прис тупа с е изградњи тих објеката и ако
нис у предвиђени као приоритети планом Општине и
мес не заједнице.
Члан 14.
Некатегорис ани путеви који нис у обухваћени
катас тарским оператом него с у нас тали у складу с а
потребама становника мес них заједница и налазе с е
у јавној употреби третираће с е као некатегорисани
путеви II реда.
Месне заједнице ће дефинис ати такве путеве
одлуком Савета мес не заједнице, уз с агласнос т
Општинског већа, након чега ће с е извшити потребна
геодетска снимања и прикупити друга прописима
предвиђена документација која ће с е дос тавити у
катас тарски операт ради евидентирања.

Члан 11.
Техички предуслови за реализацију пројеката из
члана 6. ове Одлуке, с у:

Члан 15.

1. Да с у радови предвиђени годишњим
планом рада мес не заједнице
2. Одлука Савета мес не заједнице о
приступању радовима
3. Решени имовинс ки однос и на прос тору
на ком с е изводе радови
4. Извр шена уплата одговарајућег учешћа
грађана
5. Формиран грађевински одбор за радове
реконструкције или изградње.
6. Урађена пројектно- техничка
документација и издато одобрење за
изградњу за с ве објекте за које је законом
прописано издавање одобрења за
изгадњу.

Изве штај о спровођењу ове Одлуке поднос и
с е заједно са извештајем о реализацији Програма
буџетс ког
Фонда
за
комуналне
делатности,
грађевинс ко земљиште и путеве.

За одређене врс те инфрас труктурних радова, не
мора се радити пројектно-техничка документација, уз
ус лов да Савет МЗ донес е такву одлуку и да
предс едник МЗ пис мено преузме с ву одговорнос т за
пос ледице које евентуално могу нас тати на ос нову
овакве одлуке.
За редовно одржавање инфраструктурних
објеката потребни с у само технички предус лови из
тачака 1. 2. и 4. овог члана.

Ова Одлука с тупа на с нагу ос мог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине
Кос јерић“.

Члан 16.
Ступањем на с нагу ове Одлуке прес таје да
важи Одлука о рас подели с редс тава месним
заједницима,
начину финанс ирања
изградње,
реконструкције
и
одржавања
објеката
инфрас труктуре број 400-111/09 од 28.12.2009.
године.
Члан 17.

Број: 400-1/11-02
У Косјерићу, 7. марта 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Милан Штуловић

Члан 12.
Средс тва предвиђена чланом 6 ове Одлуке
не могу се пренос ити у наредну годину.
Члан 13.
Изградња реконс трукција и одржавање
објеката из Члана 6. ове Одлуке, обављаће с е у
складу са планом инвестирања у инфраструктурне
објекте и према приоритетима утврђеним у оквиру
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