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БРОЈ 6/11, КОСЈЕРИЋ, 14. јун 2011. ГОДИНЕ

На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000,
25/02 и107/05) и члана 36. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
14. јуна 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КЈП ''ЕЛАН'', КОСЈЕРИЋ

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''
Број 023- 5 /11
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

I
Разрешава се вршилац дужности директора
КЈП ''Елан'', Косјерић.Миодраг Марковић, дипл.
грађевински инжењер, из Косјерића.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''
Број 023-10/ 10
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000,
25/02 и107/05) и члана 36. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
14. јуна 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КЈП ''ЕЛАН'',
КОСЈЕРИЋ
I
Миодраг Марковић, дипл. грађевински
инжењер, из Косјерића, именује се за директора КЈП
''Елан'', Косјерић.
II
Именовање директора врши се на период од
4 године.

Скупштина општине Косјерић, на основу
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006
– др.закон) и члана 36. Статута општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“ број 9/08), на
седници одржаној 14. јуна 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ
ЦЕВОВОДА „ТАОРСКА ВРЕЛА“ – КОСЈЕРИЋ,
ДРУГА ФАЗА
Члан 1.
Овом одлуком приступа се инвестицији –
реконструкцији објекта, магистралног цевовода
„Таорска врела“ – Косјерић, Друга фаза: од
постојећег резервоара воде за пиће на ППВ до
будућег
контра-резервоара
„Дивчевићи“
перспективне везе са регионалним системом „УвацРзав“ и до гравитирајућих насеља.
Члан 2.
Реконструкцији објекта, из члана 1. ове
одлуке приступа се са циљем обезбеђења услова за
трајно и континуирано унапређење квалитета
живљења и задовољавања потреба за пијаћом
водом становника, установа и привреде града
Косјерића и насељених места у околини Града , као
и стварања услова за перспективно прикључење на
јединствени систем водоснабдевања
и сеоских
насеља општине Косјерић.
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Члан 3.
Носилац
инвестиционих
послова
на
реконструкцији објекта магистралног цевовода
„Таорска врела“ – Косјерић, Друга фаза, је
Комунално јавно предузеће „Елан“ из Косјерића.

14. јун 2011. године

Дивчибаре, идући према истоку све регионалним
путем Каона–Дивчибаре, који је уједно граница
политичких општина Косјерић и Ваљево, укључују се
кат. пар. број 77/9, 77/10,77/11 и 77/12 КО Росићи,
затим граница прелази на територију катастарске
општине Скакавци, настављајући регионалним путем
Каона-Дивчибаре, односно катастарском границом
између политичких општина Ваљево и Дивчибаре
све до тромеђе кат. пар. број 3/3 и 3/37 КО Скакавци
и регионалног пута Каона – Дивчибаре и иде ка југу
границом кат. пар. број 3/3, 3/35 и 3/17 КО Скакавци,
до тромеђе кат. пар. бро ј 3/17, 3/29 и 3/37 КО
Скакавци, одакле граница креће ка западу границом
између кат. пар. број 3/1 и 3/37 КО Скакавци
укључујући кат. пар. број 3/37, 3/34 и 3/32 КО
Скакавци, даље се граница враћа на територију КО
Росићи идући катастарском границом (међом)
између кат. пар. број 77/1 и 77/13 КО Росићи све до
почетне тачке описа укључујући кат. пар. број 77/13
КО Росићи.“

Члан 4.
Уступање свих радова – послова на
реконструкцији објекта, магистралног цевовода
„Таорска врела“ – Косјерић, Друга фаза, вршиће се у
складу са Законом о јавним набавкама и другим
позитивним прописима.
Члан 5.
Обавезује се КЈП „Елан“ да поднесе захтев за
суфинансирање реконструкције објекта, магистралног цевовода, „Таорска врела“ – Косјерић, Друга
фаза, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије.
Члан 6.
Обавезује се Скупштина општине Косјерић,
да као оснивач Комуналног јавног предузећа „Елан“,
обезбеди средства неопходна за реализацију
пројекта реконструкције магистралног цевовода
„Таорска врела“ – Косјерић, Друга фаза (20%
сопствено учешће, 80% учешће Дирекције за воде).

Члан 2.
У члану 24. после става 1. додаје се нови став
који гласи:
“Грађевинско земљиште из става 1. овог члана
може се дати у закуп за период до 10 година и тада
се почетна цена умањује за 50% од цене прописане
за почетну у поступцима отуђења грађевинског
земљишта.”

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Косјерић''.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Косјерић”.

Број: 352-28/11-04
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:463-5/10 од 14. јуна 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић
Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 14. јуна 2011 . године, на основу чл. 82.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС» број 72/09, 81/09 и 24/11) и чл. 36. Статута
општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић», бр. 9/2008), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
14. јуна 2011. године, на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС»),
број 72/09 и 24/2011) и члана 36. Статута општине
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број
9/08), донела је

Члан 1.
У
Одлуци
о
грађевинском
земљишту
(“Службени лист општине Косјерић” број 5/10), у
члану 6. после става 4. додаје се нови став који
гласи . мења се и гласи:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП«СУВО ВРЕЛО»
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

„И урбанистичка зона обухвата и део простора
туристичког места Дивчибаре који почиње у КО
Росићи, на северозападу, на тромеђи кат. пар. бр.
77/1, 77/13 КО Росићи и регионалног пута Каона
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На основу члана 61.Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
9/08) Општинско веће општине Косјерић на седници
одржаној 31. маја 2011. године, доноси

Члан 1.
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за
површински коп «Суво врело» општини Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић» број 11/10) у
члану 2. после речи «1297, све у КО Галовићи» ,
додаје се: «кп. бр. 1194 и део кп. бр. 1536 КО
Галовићи, у површини од 45.36.95 ха», а брише се
«46.16 ха».

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ЈЕДНОКРАТНОГ НОВЧАНОГ
ДАВАЊА ЗА ПОРОДИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, поред редовне исплате а
ради стимулисања наталитета, утврђује се право на
једнократно новчано давање
за сваку жену,
породиљу. која се породила после 1. јануара 2010.
године.
Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».
Број: 350 -11/10-02
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Новчано примање остварује мајка за своје
рођено дете, под условом да има пребивалиште на
територији општине Косјерић, и да се непосредно
брине и стара о новорођеном детету.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић

Члан 3.
Једнократно новчано давање из члана 1. ове
Одлуке утврђује се у износу од 8.000,00 динара, а
наведени износ ће председник општине лично
уручивати породиљама у оквиру прославе Дана
општине, за предходну календарску годину.
Члан 4.

Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној 14. јуна 2011. године, на основу члана 46.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС»), број 72/09) и члана 36. Статута општине
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број
9/08), донела је

Захтев
за
остваривање
једнократног
новчаног давања подноси се Општинској управи
Косјерић.
Уз захтев се прилаже:
копија извода из матичне књиге
рођених за дете,
копија личне карте породиље и
изјава породиље да се непосредно
брине и стара о малом детету, која се даја у Центру
за социјални рад Косјерић.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ВИДИК»
ДИВЧИБАРЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Члан 5.

Члан 1.

Породиљама које су се породиле током 2010.
године биће исплаћено једнократно новчано давање
до 28. јуна 2011. године.

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за
подручје «Видик» Дивчибаре у општини Косјерић
(«Службени лист општине Косјерић» број 1/11) у
члану 2. после речи 28.35.88 ха, додаје се: «и кат.
пар. број 77/9, 77/10, 77/11, 77/12 KO Росићи и 3/32,
3/34 КО Скакавци».

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге
Одлука број 55 – 2/11 од 4. априла 2011. године

Члан 2.

Члан 7.

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

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Косјерић“, а примењиваће се ретроактивно почев од
01.јануара 2010. године.

Члан 6.

Број: 350 -8/11-02
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број 55 – 4/11
У Косјерићу, 31. мај 2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Вујадиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић
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На основу члана 61. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број
9/08), члана 17. Одлуке о Општинском већу општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
10/08) и члана 7 Одлуке о јавним паркиралиштима (''
Службени лист општине Косјерић'' број 3/11)
Општинско веће општине Косјерић на седници од 31.
маја 2011 године, доноси

14. јун 2011. године

Члан 2.
Наплата паркирања у зонско тарифном
систему: радним даном од 07 -16 часова.
Предвиђено плаћање СМС порукама, паркинг
картама зонским и дневним, као и уговореним
повлашћеним
станарским
и
предузетничким
претплатним картама за правна и физичка лица на
месечном нивоу, као и резервисана места на
годишњем нивоу, са посебним условима за доделу
резервације.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ ЗОНСКО-ТАРИФНОГ СИСТЕМА
Члан 1.

Члан 3.
На основу чланова 7, 8, и 9. Одлуке о јавним
паркиралиштима Скупштине општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/11) уводи
се следећи зонски систем.

Саставни део зонско тарифног система је
ценовник паркирања у Косјерићу.
Члан 4.

ЗОНА I
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањa у ''Службеном листу општине
Косјерић''.

1. Ул. Карађорђева, са десне стране на
коловозу од кружног тока до раскрснице са
улицом Радише Петронијевића;
2. Ул. Олге Грбић:
• са леве стране на коловозу, између
улица Радише Петронијевића и
Карађорђеве,
• са десне стране на коловозу, од
Карађорђеве до Максима Марковића
• са десне стране, на тротоару између
Радише Петронијевића и
Карађорђеве;

Број: 352-2/11-02
У Косјерићу, дана 31. маја 2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Драган Вујадиновић

На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему
("Службени гласник Р.С." број 54/2010 ) и члана 36.
Статута општине Косјерић ( "Службени лист општине
Косјерић", број 9/08) Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној 14. јуна 2011. године 2011 године
донела је,

ЗОНА II
1. Уређени паркинг простор у улици Николе
Тесле преко пута КЈП „Елан“;
2. Уређени паркинг простор у ул. Радише
Петронијевића преко пута стамбених зграда,
паркинг простор са леве стране поред Тржног
центра и зграде поште и на тротоару са
десне стране од моста на Лимцу до улице
Олге Грбић;
3. Паркинг поред Спортске хале у ул. Рада
Ђорђевића;
4. Ул. Миће Зарића (код зелене пијаце), са леве
стране
коловоза
од
раскрснице
са
Карађорђевом до раскрснице са ул.
Светозара Познановића;
5. Десном страном ул. Максима Марковића од
раскрснице са улицом Олге Грбић до
раскрснице
са
Скрапешком
улицом.делимично
на
тротоару-делимично
на
коловозу;
6. Уређеном паркинг простору код фудбалског
стадиона са леве стране у улици Војводе
Мишића;
7. Ул. Војводе Мишића на тротоару са десне
стране од раскрснице са Карађорђевом до
уласка у спортски полигон;
( I - II )
19.139.000

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2010 ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и
извршени текући расходи и издаци у завршном
рачуну буџета општине Косјерић у 2010. години
износе у динарима:
I Укупно остварени текући приходи, примања и
пренета средства
430.872.000
II Укупно извршени терући расходи и издаци
411.733.000
III Разлика укупних примања и укупних издатака
Члан 2.
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Члан 2
У Билансу стања на дан 31. децембар 2010.
године утврђена је укупна актива у износу од
21.420.000 динара и укупна пасива у износу од
21.420.000 динара.
АКТИВА:
О11ООО основна средства
14.580.000
О14ООО природна имовина
1.289.000
121ООО новчана средства, пл.метали и хартије од
вредности
13.762.000
СВЕГА АКТИВА :
29.631.000
ПАСИВА:
291ООО Пасивна временска разграничења 1.168.000
311ООО Извори капитала
15.869.000
321121 Вишак прихода – суфицит
12.594.000
СВЕГА ПАСИВА:
29.631.000
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од
01. јануара до 31. децембра 2010. год. утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи и примања
остварена по основу продаје нефинансијске имовине
415.329.000
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине
411.733.000
3. Вишак прихода - Буџетски суфицит ( 1-2) 3.596.000
4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит
(увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка
прихода из предходне године који се користио за
покриће расхода текуће године)
19.139.000
ОПИС
1.

Економска
класификација
2.

Структура текућих прихода и текућих расхода:
71ОООО порези
127.097.000
73ОООО донације и трансфери
51.610.000
74ОООО други приходи
236.622.000
УКУПНИ ПРИХОДИ:
415.329.000
41ОООО расходи за запослене
57.507.000
42ОООО коришћење услуга и роба
192.129.000
45ОООО субвенције
119.248.000
46ОООО донације и трансфери
19.964.000
47ОООО права из социјалног осигурања 11.700.000
48ОООО остали расходи
8.077.000
УКУПНИ РАСХОДИ:
408.625.000
Утврђивање резултата пословања
• примања по основу продаје нефинансијске
имовине текући приходи и примања
415.329.000
• издаци за набавку нефинансијске имовине
3.108.000
• текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине 411.733.000
• буџетски суфицит 3.596.000
• део нераспоређеног вишка прихода из
претходне године 15.543.000
• кориговани суфицит 19.139.000
Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит
укупни фискални резултат Буџета утврђени су:

Буџетска
средства
3.

Додатна
средства
4.

3+7+8+9

249.587.000

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.1. камате
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

7+8+9
7
7411
8

235.189.000
235.189.000
1.487.000

180.140.000
180.140.000

415.329.000
415.329.000
1.487.000

3

14.398.000

1.145.000

15.543.000

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

4+5+6

236.993.000

174.740.000

411.733.000

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
4.1. отплате камата
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

4
44
5

233.885.000

174.740.000

408.625.000

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ

6

I УКУПНА СРЕДСТВА

181.285.000

Укупна
средства
5.
430.872.000

9
92

62

3.108.000

3.108.000
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ИМОВИНЕ
V УКУПНИ СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(1+2) – (4+5)
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
(VI-(1.1-4.1))
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ
(VI+(3.1-6.1)

14. јун 2011. године

(3+7+8+9)(4+5+6)
(7+8)-(4+5)

12.594.000

6.545.000

19.139.000

-1.804.000

5.400.000

3.596.000

(7-7411+8) –(444+5)

-3.291.000

5.400.000

2.109.000

(7+8)(4+5)+ (92-62)

-1.804.000

5.400.000

3.596.000

73ОООО донације и трансвери
51.610.000
74ОООО други приходи
236.622.000
92ОООО примања од продаје финансијске имовине

Буџетски суфицит, као разлика између укупног
износа текућих прихода, примања остварених по
основу продаје нефинасиске имовине и пренетих
средстава, и укупног износа терућих расхода и
издатака за набавку нефинансиске имовине утврђен
је у износу од
3.596.000 динара.
Примарни суфицит, односно буџетски суфицит
коригован за износ нето камате (разлика између
укупног износа наплаћених камата и укупног износа
плаћених камата) утврђен је у износу од 2.109.000
динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит
коригован за нето разлику између примања по
основу отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине и одлива по основу датих кредита и набавке
финансиске имовине утврђен је у износу од
3.596.000 динара.
Члан 5.

Структура новчаних одлива:
41ОООО расходи за запослене
57.507.000
42ОООО коришћење услуга и робе
192.129.000
45ОООО субвенције
119.248.000
46ОООО донације и трансфери
19.964.000
47ОООО права из социјалног осигурања 11.700.000
48ОООО остали расходи
8.077.000
51ОООО основна средства
3.108.000
Вишак новчаних средстава
салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи
Кориговани одливи
салдо готовине на крају године

3.596.000
15.543.000
430.872.000
411.733.000
19.139.000

Члан 8.

Остварен вишак прихода - буџетски суфицит из
члана 3. ове Одлуке, у износу од 4.162.000 динара
преноси се у наредну годину и настоји се из
нераспоређеног 19.139.000 динара преноси се у
наредну годину и састоји се из нераспоређеног
вишка прихода у целокупном износу.

Средства сталне буџетске резерве буџета општине
Косјерић 31.12.2010. године износе 1.168.000
динара.
Члан 9.
Завршни рачун буџета општине Косјерић за
2010.годину са свим својим прилозима саставни је
део ове одлуке.

Члан 6.
У
Извештају о капиталним издатцима и
финансирању у периоду од 01.јануара до 31.
децембра 2010 године утврђени су укупни извори
финансирања у износу од 0 динара и укупни издатци
у износу од 3.108.000 динара.
Структура извора финансирања:
92ОООО примања од продаје финансиске имовине 0
Структура издатака:
51ОООО основна средства
3.108.000

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном листу општине Косјерић".
Број 400-20/11-01
У Косјерићу, 14. јуна 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2010 године утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 430.872.000
динара и укупни новчани одливи у износу од
411.733.000 динара и салдо готовине на крају године
у износу од 19.139.000 динара.
Структура новчаних прилива:
71ОООО порези
127.097.000
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