
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
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 
одржано 9. фебруара 2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2012. годину 
(«Службени лист општине Косјерић»,број 9/11), врше се измене 
и допуне и то: 

 
               У члану 1. износ од 534.215.000,00 динара замењује се 
износом од 677.939.925,00 динара и износ од 254.215.000,00 
динара замењује се износом од 397.939.925,00 динара. 
 
                У члану 19. позиција 145 Фонд путева општине 
Косјерић у колони 8 износ од 235.000.000,00 динара замењује се 
износом од 378.724.925,00 динара и у колони 9 износ од 
315.045.000,00 динара замењује се износом од 458.769.925,00 
динара. 
 
                Укупно за раздео 1 и укупно распоређени трошкови 
износ од 254.215.000,00 динара замењује се износом од 
397.939.925,00 динара и износ од 534.215.000,00 динара 
замењује се износом од 677.939.925,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а 
примењиваће се од 01. јануара 2011. године. 

 
   Број : 400-5/12-01 
   У Косјерићу 9. фебруара 2012.године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                      Милан Штуловић 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2012. ГОДИНИ 
 

У В О Д Н Е     Н А П О М Е Н Е 
 

Општина Косјерић је у 2011. години инвестирала 
(директно, или индиректно преко суфинансијера) у локалну 
инфраструктуру преко 3 милиона евра. Завршено је 
(магистрални водовод друга фаза, доградња старе спортске 
хале, мини пич терен, јавне површине у неколико градских 
улица, додатни радови на реконструкцији зграде Дома 
пензионера, реконструкција секундарне водоводне мреже, 
канализације и сл.), или почело  више капиталних инвестиција 
(стамбена зграда од 2 хиљаде м2 код Цркве, нова спортска хала, 
Улица Војводе Мишића до Титан Цементаре Косјерић, трим 
стаза, реконструкција општинских путева Косјерић - Радановци, 
Л = 4 km и Луковића вила – Субјел, Л = 0,75 km и сл.). 
Истовремено је завршено (у целини или делимично) преко 100 
мањих или већих пројеката у оквиру мини буџета месних 
заједница (асфалтирано близу 10 km некатегорисаних путева).  

Овакав тренд је битно задржати и у 2012. години, 
када ће у изградњи локалне инфраструктуре доминирати 
следећи приоритети – завршетак изградње нове спортске хале 
код Дома здравља (партерно уређење и грејање), 
топлификација дела града (тзв. „јужни крак“), почетак изградње 
обилазнице за Титан Цементару (имовински односи), финални 
радови на изградњи стамбене зграде код Цркве, завршетак 
реконструкције улице Војводе Мишића (до Титан Цементаре), 
почетак комуналног опремања ТЦ „Видик“ на Дивчибарима, као и 
низ мањих пројеката у оквиру градске инфраструктуре и мини 
буџета месних заједница.  

Буџетом општине Косјерић за 2012. годину, кога је 
Скупштина усвојила 29. 12. 2011. године, у делу Расходи на 
позицији 8, планирана су средства за буџетске фондове – Фонда 
за комуналне делатности грађевинско земљиште и путеве (у 
даљем тексту – Фонд за путеве) (223,34 мил. динара) и Фонд за 
заштиту животне средине (22,3 мил. динара) у износу од 
245.645.000 динара, као и други приходи (учешће грађана и 
субвенције) од 92 милиона динара, што формира укупна 
средства ова два фонда од 337.345.000 динара, и то: Фонд за 
путеве – 315.045.000 и Фонд за заштиту животне средине - 
22.300.000 динара.  
 Имајући у виду већ започете пројекте (посебно 
капиталне инвестиције), лоше стање инфраструктуре,  као и 
захтеве грађана и месних заједница, устанављено је да су 
потребе  далеко веће, тако да је предложено да се у Буџету 
општине у делу финансирања Фонда за путеве дефинише нови 
износ од 458.769.925 динара, који би заједно са непромењеним 
износом средства за Фонд за заштиту животне средине од 
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22.300.000 динара, давао нови укупан износ од 481.069.925 
динара за ова два буџетска фонда. 

Спецификација повећаних прихода Фонда за путеве од 
143,8 мил. динара са 315,0 на 458,8) дата је у посебном 
прегледу у наставку материјала. Сматрамо да су предложени 
приходи достижни (тј. да ово није пуки „списак  лепих жеља“), 
што је и доказано претходних година, када су се, у односу на 
неке раније године, приходи Фонда за путеве повећали неколико 
пута. 

Права слика реалности овако повећаних прихода 
Фонда за путеве, може се сагледати почетком другог квартала, 
када ће се знати колико ће у приходима учествовати „Титан 
Цементара Косјерић“ (ми смо планирали исте износе као и до 
сада), као и реалност планираних субвенција од стране 
министарства и других донатора. 

Углавном, уколико се приходи не буду могли остварити 
у планираним оквирима, ми ћемо Скупштини општине и 
одборницима, далеко радије предложити задуживање Општине 
(обзиром да је степен задужености врло низак), преношење 
плаћања обавеза у 2013. годину или емитовање муниципалних 
обвезница, уместо одустајања од реализације битних пројеката.  

 

 

 

Р Е З И М Е 

Укупно планирана средства ових фондова су следећа: 

• Фонд за заштиту животне средине 
(сопствена средства) 

22.300.000 

• Фонд за путеве и инфраструктуру 
(сопствена и туђа средства) 

458.769.925 

У К У П Н О  481.069.925 

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

• Директни и индиректни приходи  278.643.925 

o директни приходи из Буџета 80.045.000 

o изворни приходи Фонда 198.598.925 

• Учешће грађана 17.670.000 

• Субвенције Министарстава и други 
екстерни приходи 

162.456.000 

У К У П Н О  458.769.925 

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

• Инфраструктура  Месних заједница 
(ове инвестиције ће бити веће за 
најмање 10 милиона динара, по 
основу личног учешћа грађана МЗ) 

30.000.000 

• Инвестиције у области путне 
привреде и инфраструктуре 

428.769.925 

У К У П Н О  
       

458.769.925 
  

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 
Правни основ за доношење Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић у 2011. години садржан је у члану 68. став 1. 
Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», 
број 135/04 и 36/09),  члану 5. Одлуке о оснивању буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић» број 23/09) и члану 36. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић», 
број 9/08). 
 За реализацију овог Програма планирају се средства из 
буџета Општине  Косјерић за 2012. годину у укупном износу од 
22.300.000,00 динара, субвенције из других извора (ресорно 
министарство и републички фонд за заштиту животне средине) 
планирају се у износу од  42.100.000,00 динара, тако да укупно 
планирана средства износе 64.400.000,00 динара. 

. Средства из претходног става  користиће се за: 

I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном 
износу од 57.950.000 динара (Буџет 18,45, Остали извори 39,5 
мил. дин.). 

II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укупном 
износу од 5.600.000 динара (Буџет 3,0 и Остали извори 2,6 мил. 
дин.). 

III Програме и пројекте еколошке едукације, у укупном 
износу од 850.000,00  динара (Буџет 0,85 мил. дин.). 

 

I   ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 
 

 
Р.б. 

 
Назив 

инвестиционог 
програма или 
пројекта 

укупна 
вредност 

општинска 
буџетска 
средства 

 
остали 
извори 

1 Учешће у 
изградњи 
регионалне 
депоније 

4.000.000,00 4.000.000,00  

2 Санација, 
затварање и 
рекултивација   
сметлишта 
«Пијучка чесма» 

 
35.000.000,00 

 
/ 

 

35.000.000,00 
Фонд за заш. 

жив. ср. 
РСрбије 

3 Изградња 
инфраструктуре 
за 
трансферстаницу 

1.000.000,00 1.000.000,00  

4 Унапређење 
система 
управљања 
отпадом    

2.000.000,00 1.000.000,00 

1.000.000,00 
Фонд за заш. 

жив. ср. 
РСрбије 

5. Проширење 
топловодне 
мреже-изградња 
примарног 
топловода «Јужни 
крак»  

 
10.000.000,00 

 
6.500.000,00 

3.500.000,00 
Фонд за заш. 

жив. ср. 
РСрбије 

6 Имовинско-
правни односи за 
заобилазни пут – 
измештање 
транспорта 
цемента  из 
центра града   

1.000.000,00 1.000.000,00  
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7 Унапређење 
система 
одржавања 
зелених површина 
и изградња нових   

3.500.000,00 3.500.000,00  

8 Пролећна и 
јесења акција 
чишћења и 
уређења града 

1.000.000,00 1.000.000,00  

9  Дератизација 450.000,00 450.000,00  

 

УКУПНО 57.950.000,00 18.450.000,00 39.500.000,00 

 

 

       У наставку, дајемо образложење појединих позиција. 

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. 

3. Општина је решила имовинско – правне  односе ради 
прибављања локације за трансферстаницу 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.  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. 

 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 РД «Дубоко».  

5.У циљу смањења имисије чађи  планира се 
проширење топловодне мреже у градском подручју, тј. изградња 
примарног топловода «Јужни крак», са кога би се топлотном 
енергијом снабдевао Дом здравља, две спортске хале, средња и 
основна школа, стабмена зграда (34 стана) и већи број 
индивидуалних домаћинстава.                     

6. Транспорт цемента из «Титан Цементаре 
Косјерић» се углавном врши камионима, који пролазе кроз град 
главном улицом у дужини од 1км. 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.  

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. 

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 по налогу санитарног 
инспектора. Последња дератизација је спроведена 2007. године. 

 

II   НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 
 

 
Р.б. 

Назив научно-
истраживачког 
програма или 
пројекта 

укупна 
вредност 

општинска 
буџетска 
средства 

остали 
извори 

1 Израда Локалног 
еколошког акционог 
плана (ЛЕАП-а) 

1.200.000,00 1.200.000,00 
 

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

 
3.000.000,00 

 
400.000,00  

2.600.000,00 
Дирекција 

за воде  РС 

3 
Мониторинг ваздуха 900.000,00 900.000,00 

 

4 Мониторинг нивоа 
комуналне буке  

200.000,00 200.000,00 
 

5 Повремена циљана 
мерења у животној 
средини и остале 
специјализоване 
услуге 

200.000,00 200.000,00 

 

6 Накнада за Техничку 
комисију за оцену 
студије о процени 
утицаја на животну 
средину и стручну 
контролу и надзор у 
области животне 
средине 

100.000,00 100.000,00 

 

 

УКУПНО 5.600.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 
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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. 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. 

3. 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. 

4. Општина има законску обавезу да обезбеди 
финансирање мониторинга буке у животној средини. 

Мерење нивоа комуналне буке врши се у складу са 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини 
(«Службени гласник РС», број 52/94).  

5. 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.   

6. У поступку издавања одобрења за градњу објекта 
или постројења или одобрења за обављање делатности које 
утичу 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.   

 

III   ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

Р.б. 
Назив програма или пројекта еколошке 

едукације 
укупна 
вредност 

1 Суфинансирање еколошких програма, 
пројеката и акција невладиних организација и 
других удружења грађана која се баве 
заштитом животне средине на локалном 
нивоу 

200.000,00 

2 Образовне активности, јачање свети и 
популаризација заштите животне средине 

550.000,00 

3 Информисање и објављивање података о 
стању и квалитету животне средине 

100.000,00 

 
УКУПНО 850.000,00 

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 старосних 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.    

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. 

Средства одобрена за реализацију Програма 
распоредиће се на основу решења председника општине 
Косјерић, а у складу са одлуком Општинског већа општине 
Косјерић.  

Реализацију Програма и надзор над извршавањем 
уговорених обавеза и реализацију појединачних програма и 
пројеката спроводиће Служба за урбанизам. 

Извештај о реализацији овог Програма подносиће 
Служба за урбанизам и инфраструктуру  и Служба за финансије 
и буџет Општинске управе Косјерић, приликом усвајања 
Програма за наредну годину.     

 

2. ФОНД ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ 

2.1. Преглед планираних прихода и расхода Фонда за 
путеве 

 

На почетку материјала дајемо преглед буџетских и 
осталих прихода Фонда за комуналне делатности, грађевинско 
земљиште, путеве и инфраструктуру (у даљем тексту – Фонд за 
путеве). 

 

1. Приходи из Буџета општине 
за 2012. 

 
80.045.000 

2. Изворни приходи Фонда за 
путеве 

 
198.598.925 

2.1. Приходи од Титан Цементаре 
Косјерић - продајом цемента 

 40.000.000 
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2.2. Приходи по основу 
комуналног уређења и 
продаје плацева (Дивчибаре, 
плац код мотела Извор и др.) 60.000.000  

2.3. Продаја станова у згради код 
Цркве 68.598.925  

2.4. Неплаћена потраживања из 
2011. године („Путеви” Ужице 
– за цемент, „Интеркоп” - 
рудна рента, ЈП „Путеви 
Србије” – јавна расвета на М-
21, лично учешће грађана по 
разним основама, итд...) 20.000.000  

2.5. Локално спонзорство ФЦ 
Титан за Спортску халу 5.000.000  

2.6. Остали приходи Фонда 
5.000.000  

3. Лично учешће грађана 
 17.670.000 

3.1. Учешће грађана у радовима 
(градска инфраструктура) 7.670.000  

3.2. Учешће грађана у оквиру 
мини буџета МЗ 10.000.000  

4. Субвенције министарстава 
и других донатора за 
пројекте  162.456.000 

 
 УКУПНО:  458.769.925 

 

У наредној табели дајемо преглед свих планираних расхода 
овог Фонда, сврстаних у 8 посебних група издатака. Посебно је 
дата листа потенцијалних пројеката у укупном износу од 101,7 
милиона динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В  Р  С  Т  А 
Приходи Буџета и 
изворниприходи 

Фонда 

Учешће 
грађана 

Субвенције 
Министарстава 

и други 
приходи 

Укупно 

1.   ИЗРАДА  ПЛАНСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.914.000 0 0 4.914.000 

1.1   ПДР Лучића ограда 614.000     614.000 

1.2   ПДР Брдо Град 4.200.000     4.200.000 

1.3   Урбанистички пројекат за Градско гробље 100.000     100.000 

2.   ИЗРАДА  ПРОЈЕКТНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 7.644.000 0 4.956.000 12.600.000 

2.1   УЛИЦЕ 600.000 0 0 600.000 

2.1.1   16. Нова 60.000     60.000 

2.1.2   20. Нова 20.000     20.000 

2.1.3   Војводе Путника 40.000     40.000 

2.1.4   Улица за Савиће 80.000     80.000 

2.1.5   Наставак улице Кнеза Алексе Поповића 50.000     50.000 

2.1.6   Продужетак улице Вукашина Марковића на Белом гају 150.000     150.000 

2.1.7  Улица Жупана Мркше (Дуско поље) 200.000   200.000 

2.2   ОПШТИНСКИ    ПУТЕВИ 759.000 0 156.000 915.000 

2.2.1   Пут Субјел – Мушићи  6,3км 444.000,00   156.000 600.000 

2.2.2   Пут за Маковиште  4 км 200.000     200.000 

2.2.3   Радановци - Грмић 1 км  75.000     75.000 

2.2.4   Мрчићи - Дреновци 0,5 км 40.000     40.000 

2.3   ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  1.180.000 0 2.400.000 3.580.000 

2.3.1   Водоводна мрежа у улици Лимац 50.000     50.000 

2.3.2   Водоводна мрежа у насељу Крстине 30.000     30.000 

2.3.3   Реконструкција водоводне мреже у насељу Дивчевићи 70.000     70.000 

2.3.9   Реконструкција водоводне мреже у насељу Лугови 100.000     100.000 

2.3.5   Пројекат водоснабдевања са изворишта Палеж 50.000     50.000 
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2.3.6   
Идејни пројекат главног колектора за пречишћавање 
отпадних вода  600.000   2.400.000 3.000.000 

2.3.7   Пројекат фекалне канализације за насеље Крстине 30.000     30.000 

2.3.8   Пројекат фекалне канализације за насеље Ковачевићи  50.000     50.000 

2.3.9   Непредвиђени пројекти  200.000     200.000 

2.4   ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 720.000 0 0 720.000 

2.4.1   Пешачка и бициклистичка стаза Брајковићи 500.000     500.000 

2.4.2   Уређење пешачких стаза у граду 100.000     100.000 

2.4.3   Пројекат паркинга код Базена 40.000     40.000 

2.4.4   
Пројекат партерног уређења за стамбену зграду код 
Цркве 

80.000 
    80.000 

2.5   ОБЈЕКТИ 4.385.000 0 2.400.000 6.785.000 

2.5.1   
Наставак улице Олге Грбић са мостом преко реке 
Скрапеж 

500.000 
    500.000 

2.5.2   Израда пројекта изведеног објекта спортске хале 300.000 
    300.000 

2.5.3   Главни пројекат  реконструкције ППВ 600.000   2.400.000 3.000.000 

2.5.4   Главни пројекат  објекта на зеленој пијаци 30.000     30.000 

2.5.5   Пројекат уређења сточне пијаце 60.000     60.000 

2.5.6 
  

Пројекат објекта за продају млечних и осталих 
производа  животињског порекла 45.000     45.000 

2.5.7   Израда пројекта дела градског гробља 150.000     150.000 

2.5.8   Регулација реке Кладоробе (1.7 км) 1.700.000     1.700.000 

2.5.9   Регулација реке Скрапеж (око ушћа Кладоробе) 1.000.000     1.000.000 

3.   РАДОВИ 83.975.925 1.670.000 84.500.000 170.145.925 

3.1   ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  УЛИЦА 19.330.000 1.670.000 23.500.000 44.500.000 

3.1.1   Улица Живојина Мишића (Р-263 према ТЦК)     20.000.000 20.000.000 

3.1.2   Алексе Шантића (крак код Црепане) 80 м 1.000.000 250.000   1.250.000 

3.1.3   Улица Софије Благојевић и улица Ивље 185 м 3.350.000 400.000   3.750.000 

3.1.4   Николе Грбића  150 м     3.500.000 3.500.000 

3.1.5   Улица Миодрага Матића 200 м 3.730.000 270.000   4.000.000 

3.1.6   Део Војводе Путника 200м 2.500.000     2.500.000 

3.1.7   Рада Ђорђевића 250м 3.000.000     3.000.000 

3.1.8   Максима Марковића (део од хале до моста) 150м 750.000 750.000   1.500.000 

3.1.9   Довршетак започетих радова у 2011 години 5.000.000     5.000.000 

3.2   АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГА И ИГРАЛИШТА 1.950.000 0 800.000 2.750.000 

3.2.1   Паркинг код фудбалског стадиона (други део)  750.000     750.000 

3.2.2   Паркинг поред базена 1.000.000     1.000.000 

3.2.3   Дечије игралиште Бели Гај 200.000   800.000 1.000.000 

3.3   ПРОСЕЦАЊЕ И НАСИПАЊЕ УЛИЦА 2.700.000 0 0 2.700.000 

3.3.1   Школска башта 500.000     500.000 

3.3.2   16. Нова 750.000     750.000 

3.3.3   Улица у центру поред куће Милана Петронијевћа 250.000     250.000 

3.3.4   Улица иза Дечјег вртића 400.000     400.000 

3.3.5  Улица Жупана Мркше (Дуско поље) 800.000   800.000 

3.4   ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И ПУТЕВА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ 45.725.925 0 55.100.000 100.825.925 

3.4.1   Косјерић –Субјел  0,85 км 2.000.000     2.000.000 

3.4.2   Косјерић-Маковиште 1,0 км 8.000.000     8.000.000 

3.4.3   Субјел - Мушићи  1,0 км 8.000.000     8.000.000 
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3.4.4   Зарићи-Божинац 4,0км 11.600.000   42.700.000 54.300.000 

3.4.5   Радановци-Грмић 1,0 км 4.000.000   4.000.000 8.000.000 

3.4.6   Пут у засеоку Ђуровићи 4.419.585     4.419.585 

3.4.7   Пут у засеоку Плоска 4.106.340     4.106.340 

3.4.8   Три атарска пута (земљани радови) 3.600.000   8.400.000 12.000.000 

3.5   ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА 9.020.000 0 5.100.000 14.120.000 

3.5.1   Водоводна мрежа у Школској башти 750.000     750.000 

3.5.2   
Секундарна мрежа – Карађорђева (од Маркета до 
сквера) 1.550.000     1.550.000 

3.5.3   Водоводна мрежа у улици Милунке Савић 1.100.000     1.100.000 

3.5.4   Изградња водоводне мреже у улици Лимац 900.000     900.000 

3.5.5   Реконструкција секундарне мреже за Дивчевиће 700.000     700.000 

3.5.6   
Реконструкција и проширење секундарне мреже у 
Луговима 1.500.000     1.500.000 

3.5.7   
Реконструкција секундарне мреже у улици Вука 
Караџића 1.500.000     1.500.000 

3.5.8   
Завршетак радова друге фазе водовода (магистрални 
водовод) 1.020.000   5.100.000 6.120.000 

3.6   ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 250.000 0 0 250.000 

3.6.1   Улица Хајдук Вељка (3 светиљке) 100.000     100.000 

3.6.2   Мини пич терен и дечји полигон 150.000     150.000 

3.7   КАНАЛИЗАЦИЈА 5.000.000 0 0 5.000.000 

3.7.1   Изградња фекалне канализације у Школској башти 2.000.000     2.000.000 

3.7.2   Изградња атмосферске канализације у насељу Пантићи 2.000.000     2.000.000 

3.7.3   Изградња атмосферске канализације у насељу Рогићи 1.000.000     1.000.000 

4.   
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ОБЈЕКАТА 36.000.000 0 0 36.000.000 

4.1   Одржавање општинских  путева и улица 10.000.000     10.000.000 

4.2   Зимско одржавање  5.000.000     5.000.000 

4.3   Комунална  хигијена 7.500.000     7.500.000 

4.4   Одржавање јавне расвете 1.000.000     1.000.000 

4.5   Трошкови електричне енергије за јавну расвету 5.000.000     5.000.000 

4.6   Одржавање реквизита у парковима 500.000     500.000 

4.7   Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме 5.000.000     5.000.000 

4.8   Одржавање атмосферске канализације и канала 1.000.000     1.000.000 

4.9   Санација клизишта 1.000.000     1.000.000 

5.   ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 40.000.000 0 10.000.000 50.000.000 

5.1   Завршетак радова на изградњи стамбене зграде  30.000.000     30.000.000 

5.2   Комунално опремање ТЦ Видик 10.000.000   10.000.000 20.000.000 

6.   ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 41.050.000 6.000.000 32.000.000 79.050.000 

6.1   Решавање имовинских односа 2.000.000   2.000.000 

6.2   Електроенергетски објекти, НН мрежа 1.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 

6.3   Расходи за ванредне ситуације према Закону 3.000.000   3.000.000 

6.4   
Изградња објекта поред зелене пијаце (програм ЈКП 
„Елан“) 

2.500.000   2.500.000 

6.5   Проширење мреже топловода ( јужни крак) 15.000.000 5.000.000 30.000.000 50.000.000 

6.6   Партерно уређење Дечјег вртића 1.300.000   1.300.000 

6.7   Партерно уређење око Нове спортске хале 5.000.000   5.000.000 

6.8   
Радови на градском гробљу (према програму ЈКП 
„Елан“) 

2.550.000   2.550.000 

6.9  Завршетак Дома пензионера 3.000.000   3.000.000 
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6.10  Завршетак трим стазе поред Скрапежа 2.000.000   2.000.000 

6.11  Уређење порте Цркве у Сечој Реци 1.000.000   1.000.000 

6.12   Непредвиђени радови 2.700.000   2.700.000 

7.   ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2011. ГОДИНЕ 35.060.000 0 31.000.000 66.060.000 

7.1   Неплаћене обавезе из 2011. године и обавезе из 2011, 
где је плаћање уговорено у 2012. г. 20.000.000   30.000.000 50.000.000 

7.2   Отплата кредита Фонду за развој 4.700.000   0 4.700.000 

7.3   Учешће у финансирању набавке опреме ЈКП „Елан“ 1.360.000   1.000.000 2.360.000 

7.4   Отплата аванса за објекте из Програма Владе РС за 
подстицај грађевинарства 9.000.000     9.000.000 

8.   МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 30.000.000 10.000.000   40.000.000 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 . ИЗРАДА  ПЛАНСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.914.000 0 0 4.914.000 

2 . ИЗРАДА  ПРОЈЕКТНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 7.644.000 0 4.956.000 12.600.000 

3 . РАДОВИ 83.975.925 1.670.000 84.500.000 170.145.925 

4 . 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ОБЈЕКАТА 

36.000.000 0 0 36.000.000 

5 . ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 40.000.000 0 10.000.000 50.000.000 

6 . ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 41.050.000 6.000.000 32.000.000 79.050.000 

7 . ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2011. ГОДИНЕ 35.060.000 0 31.000.000 66.060.000 

8 . МИНИ БУЏЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 30.000.000 10.000.000 0 40.000.000 

    УКУПНО 278.643.925 17.670.000 162.456.000 458.769.925 

       

 9.   ЛИСТА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 50.847.500 0 50.847.500 101.695.000 

1.  Реконструкција пута Субјел - Мушићи 6,5 км 44.000.000 0 44.000.000 88.000.000 

2.  Реконструкција старе школске зграде 6.847.500 0 6.847.500 13.695.000 

 

 Образложење појединих позиција у Програму Фонда за 
путеве 

Тачка 1. У складу са Законом о планирању и изградњи 
усвојен је Просторни план општине Косјерић, завршен је и План 
генералне регулације, сагласност надлежног Министарства 
очекује се до краја фебруара. Одабран је обрађивач за израду  
ПДР Лучића ограда и ПДР Брдо Град. 

Тачка 2. Израда пројектне документације за улице и 
општинске путеве 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 2.3) планирана је у складу са програмом 
ЈКП Елан. 

Тачка 3. Изградња и реконструкција улица (тачка 3.1) и 
општинских путева (тачке 3.4) у складу је са Стратегијом 
економског развоја за период од  2010.-2014.године. 

Започети радови на реконструкцији улице Војводе 
Мишића наставиће се почетком 2012 године. Титан Цементара 
Косјерић, ЈП „Путеви Србије“ и Општина Косјерић, као 
суинвеститори потписали су уговор на 31,3 милиона динара. 
Своју обавезу од 10 милиона динара Оштина је већ реализовала 
изградњом јавне расвете и уређењаем јавних површина. 

Остатак од 21,3 милиона финансирају „Титан Цементара 
Косјерић“ (10,0) и ЈП „Путеви Србије“ ( 11,3 милиона динара). 

За изградњу и реконструкцију улица - : Софије 
Благојевић, Ивље и Миодрага Матића уговорено је учешће 
грађана, спроведени поступци набавке, па ће се радови извести  
на почетку 2012 године. 

Радови на изградњи улице Николе Грбића 
финансираће се по програму ЦЕБ-2, припреме за  јавну набавку 
су у току, радови би требало да се реализују у првој половини 
2012. године. 

Реконструкција улице Максима Марковића 
финансираће се једним делом учешћем правних лица 
лоцираних на овом потесу. 

Улице Рада Ђорђевића, Војводе Путника и Алексе 
Шантића су без савременог коловозног застора и захтевају хитну 
реконструкцију, па ће се након решавања имовинских односа и 
спроведеног поступака набавке, приступити извођењу радова. 

Асфалтирање другог дела паркинг простора код 
фудбалског стадиона (3.2.1) захтева неодложни завршетак 
радова, како би се спречило даље пропадање до сада 
изведених радова и истовремено паркинг комплетно довео у 
функцију. Истовремено ће бити извдени радови и на уређењу 
паркинг простора (тачка 3.2.2) код Олимпијског базена а све у 
склопу реконструкције улице Војводе Мишића. 

За изградњу дечијег игралишта Бели Гај, Општина је 
конкурисала за средства код Министарста омладине и спорта и 
очекује се позитиван исход. 
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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. 

Тачка 3.4. Програма обухвата изградњу и 
реконструкцију општинских путева и некатегорисаних путева 
финансираних по посебном програму, за које је Општина 
аплицирала за средства код надлежних министарстава. 

Општински путеви Косјерић - Маковиште (1 км), 
Косјерић – Субјел (0,85 км); Субјел – Мушићи (1 км) и Радановци 
– Грмић (1км) налазе се у изузетно лошем стању, годинама су 
неодржавани и захтевају хитну реконструкцију (предвиђена је 
реконструкција дела ових путева, јер би за читаве деонице 
требала огромна средства). При том су за општински пут Субјел 
- Мушићи општине Косјерић и Пожега заједно конкурисале код 
НИП-а, за укупну дужину пута на обе територије од 7,8 км 
(Косјерић – 6,3 и Пожега – 1,5 км), вредност инвестиције по 
пројекту је 111 милиона а поједниначно учешће општина 
планирано је сразмерно дужини пута на својој територији 
(Косјерић 44, Пожега 11). Планирана средства за комплетан пут  
на територији општине Косјерић дата су у посебној „Листи 
потенцијалних пројеката“ на крају прегледа планираних расхода, 
па  уколико се одобре средства НИП-а, кроз измене Програма 
Фонда замениће се ове две позиције везане за пут Субјел – 
Мушићи.. 

За радове на реконструкцији општинског пута Зарићи - 
Божинац (тачка 3.4.4) општина Косјерић аплицирала је за 
финансијска средства заједно са општином Бајина Башта још 
прошле године, и иста су одобрена крајем прошле године, а 
тренутно је у припреми поступак јавне набавке који спроводи 
Министарство за инфраструктуру.  Укупна вредност ове 
инвестиције је 69,3 милиона динара. Укупна обавеза општине 
Косјерић је 26,6 милиона динара, а пошто је кроз досадашње 
радове већ уложено 15,0 милиона, остатак  обавезе  износи 11,6 
милиона динара. 

У подтачки 3.4.8. обухваћена су три атарска пута, од 
којих се два налазе МЗ Мушићи (скретање за Тодоровиће, Л = 
0,460 км и Мушићко гробље - Општинки пут за Околишта, Л = 3,4 
км) и један  у МЗ село Косјерић (пут Рогићи – Палеж, Л = 0.93 
км). Ова три пута се финансирају по посебном програму 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (80%) 
и зато су посебно истакнута.. 

Тачка 3.5 предвиђена овим Програмом у складу је са 
већ усвојеним Програмом рада ЈКП „Елан“. У тачки 3.5.8., износ 
од 6,12 милиона, представља разлику између понуде 
најповољнијег понуђача „Јединства“ за изградњу друге фазе 
магистралног водовода и износа средстава првобитно 
одобрених од Дирекције за воде у току 2011 године. Према 
прелиминарној одлуци Дирекције, по захтевима ЈКП „Елан“ и 
Општине, ова додатна средства ће бити одобрена током 2012. 
године. 

 Поред завршетка друге фазе реконструкције 
магистралног водовода, као једне од већих инвестиција у 2011. 
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, Школској  
башти и др. 

 Од осталих активности у граду, истичемо изградњу 
јавне расвете на Полигону (код мини пич терена) и у 
новоизграђеној улици Хајдук Вељковој (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.) . 

Тачка 4. За одржавање инфраструктурних објеката 
предвиђена су минимална средства, неопходна за очување 
употребне вредности тих објеката, а самим тим и продужење 
века њиховог трајања. 

Тачка 5. Средства  из ове тачке намењена су за 
завршетак већ започетих радова на изградњи стамбене зграде 
код цркве ( грађевинско-занатски радова, инсталација и 
грејање). 

Једна од капиталних инвестиција предвиђена 
Програмом у 2012 години је и комунално уређење ТЦ „Видик“ на 
Дивчибарама. Планирано је да се водовод града Ваљево који је 
доведен до одмаралишта „Змај“, продужи и доведе до потеса 
Видик, чиме би се решило водоснабдевање комплетног 
туристичког центра. За изградњу електроенергетских објеката 
већег капацитета (ТС 35/10), општина Косјерић је са градом 
Ваљевом већ конкурисала код привредног друштва 
„Електросрбија“ Краљево, како би ушла у дугорочне планове 
Електропривреде Србије, с тим да постојећи објекти тренутно 
задовољавају потребе потенцијалних инвеститора, па у наредној 
години нису неопходне веће инвестиције у електроенергетске 
објекте. Према плану комуналног уређења, фекалну 
канализациону мрежу финансираће потенцијални инвеститори 
уградњом биопречишћивача. Проглашењем дела државног пута 
другог реда  Р-205а, Каона - Дивчибаре улицом (град Ваљево је 
покренуо процедуру), решиће се приступ појединим парцелама 
са овог државног пута (без просецања нове деонице).  

Тачка 6. У овој тачки дат је план више разнородних 
пројеката који нису сврстани у неку од претходних тачака., где 
посебно издвајамо проширење топловода (топлификација) на 
тзв. „јужни крак, којим би се решило грејање за нову и стару 
спортску дворану, дом здравља, средњу  и основну школу, 
новоизгрђену стамбену зграду код Цркве и неколико десетина 
домаћинстава. Ради се о капиталној инвестицији, чија 
реализација мора почети на самом почетку године.  

Од осталих објеката у овој тачки истичемо партерна 
уређења око нове спортске дворане (5) и Дечјег вртића (1,3 мил. 
дин), где за ову другу инвестицију средства обезбеђује 
Министарство за локалну самоуправу, завршетак Дома 
пензионера, као и реконструкцију нисконапонске мреже коју 
суфинансирају Електродистрибуција (50%), Општина (25%) и 
грађани (25%).  

У оквиру ове тачке предвиђена су и средства за 
ванредне ситуације, што је императивна обавеза сагласно 
истоименом закону. 

Тачка 7. У овој тачки дата је спецификација обавеза 
које нису могле да се плате у 2011. години, где је плаћање 
уговорено за 2012. годину, као и отплате кредита и сопствено 
учешће које током 2012. године општина Косјерић мора за 
изврши по основу програма Владе РС за поспешивање 
грађевинарства (нова спортска дворана и стамбена зграда), као 
и учешће у отплатама за опрему коју је набавило КЈП „Елан“. 
Бруто обавезе из ове тачке износе 66 милиона динара, односно 
46 милиона у нето износу, када се „пребију“ за износ 
потраживања пренетих из 2011. године која су процењена на 20 
милиона динара. 

Тачка 8. Инфраструктура  месних заједница. Средства 
за месне заједнице, у 2012. години, инвестираће се у складу са  
Одлуком о расподели средстава месним заједницама, начину 
финансирања изградње, реконструкције и одржавања објеката 
инфраструктуре, а према приоритетима утврђеним у оквиру 
годишњих планова које доносе Савети Месних заједница, а на 
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које даје сагласност Општина Косјерић. Неке МЗ су већ 
искористиле средства из 2012. години повећаним обимом 
радова у 2011. години. Предвиђених 30 милиона динара 
умањиће се за износ уплаћених трошкова јавне расвете које је 
Општина платила за поједине МЗ почетком 2012. године. Циљ је 
да се радови по МЗ почну реализовати што пре и у том смислу 
пренеће се сва права и обавезе на Савете и председнике МЗ. 
Они сами, уз стручну помоћ из Општине могу спроводити 
процедуре јавних набавки и оперативно реализовати радове, уз 
услов да председници потпишу изјаву којом преузимају 
комплетну одговорност за реализацију појединих конкретних 
радова. Оперативне евиденције и формирање документације за 
МЗ водиће секретарке МЗ, док ће Општинска управа апсолутно 
прилагодити своју организацију (у овом сегменту) потребама 
бржег и ефикаснијег рада МЗ.  

Програми Месних заједница се могу реализовати само 
уколико грађани испуне своје обавезе у складу са претходно 
поменутом одлуком. 

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. 

На почетку године, најпре ће се реализовати радови у МЗ 
Горња Ражана (засеок Гајчани) и МЗ Брајковићи (део пута од 
Трафостанице), где је спроведена процедура и изабран извођач 
(„Путеви“ Пожега), али због временских услова, асфалтирање 
није извршено у 2011. години.  

Тачка 9. Листа потенцијалних пројеката. Поред већ 
поменутог општинског пута Субјел – Мушићи, са чијом се 
комплетном изградњом се конкурисало код НИП-а, на овој 
„листи чекања“ је и реконструкција старе школске зграде, где је 
ОШ „Мита Игумановић“ аплицирати код Министарства просвете 
(овај пројекат се последњих година стално помиње, али још увек 
није „стигао“ до листе приоритета). 

З А К Љ У Ч Н Е  Н А П О М Е Н Е 
 

На крају читавог материјала посебно напомињемо да 
се грађанима 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.  

Сигурно је да ће у оволиком броју планираних 
пројеката, бити током године доста измена (што ће највише 
зависити од обима и динамике остваривања планираних 
прихода), али је најважније да се не сме зауставити темпо 
инфраструктурних радова који је успостављен последњих 
година.  

 
Косјерић, 
9. фебруар  2012. године     

   
Служба за урбанизам и инфраструктуру 

   Снежана Ранковић – Максимовић 
     

 Председник Општине 
       Мр Драган Вујадинови 

 

 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 9. фебруара 
2012. године, на основу чл. 27. став 10. Закона о јавној својини 
(«Службени гласник РС» број 72/11) и чл. 36. Статута општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», бр. 9/2008),  
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У    
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 
 

Ствари у јавној својини које користе органи општине Косјерић за 
вршење својих права и дужности обухватају непокретне и 
покретне ствари. 
Непокретне ствари, у смислу става 1. овог члана, јесу: службене 
зграде и пословне просторије, стамбене зграде и станови, 
гараже и гаражна места и непокретности за посебне намене. 
Покретне ствари, у смислу става 1. овог члана, јесу: превозна 
средства, предмети историјскодокументарне, културне и 
уметничке вредности, опрема, потрошни материјал и покретне 
ствари за посебне намене.  
Покретне ствари, у смислу става 1. овог члана, су и новац и 
хартије од вредности, који се уређују посебним законом. 
 

Члан 2. 
 

Овом Одлуком Скупштина општине Косјерић: 

• одређује орган који одлучује о прибављању ствари и 
располагању стварима јавној својини општине Косјерић и  

• утврђује услове и начин прибављања ствари и располагању 
стварима у јавној својини општине Косјерић. 
 

Члан 3. 
 

Орган надлежан за одлучивање о прибављању ствари и 
располагању стварима у јавној својини општине Косјерић је 
Општинско веће општине Косјерић. 
Припрема аката за Општинско веће о прибављању и 
располагању стварима у својини општине Косјерић, у смислу 
члана 27. ст. 9. Закона о јавној својини у надлежности је 
Општинске управе Косјерић, 
Прибављање, коришћење, управљање и располагање стварима 
у јавној својини које користе органи и организације општине 
Косјерић врши се под условима и на начин прописна овом 
Одлуком. 
Органи и организације из става 1. овог члана дужни су да ствари 
у јавној својини користе на начин којим се обезбеђује ефикасно 
вршење њихових права и дужности, као и рационално 
коришћење и очување тих ствари. 
 

Члан 4. 
 

Одлуку о прибављању ствари у јавну својину општине Косјерић 
доноси Општинско веће по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског јавног правобранилаштва. 
Непокретне ствари прибављају се у јавну својину у поступку 
јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако 
законом није друкчије одређено, а изузетно могу се прибавити  
непосредном погодбом на основу одлуке Општинслог већа 
полазећи од тржишне вредности непокретности, коју је проценио 
порески, односно други надлежни орган и Одлуке о утврђивању 
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тржишне вредности грађевинског земљишта на територији 
општине Косјерић. 
Непокретне ствари се могу прибављати у јавну својину 
бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана 
изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона. 
Прибављањем непокретних ствари, сматра се и размена 
непокретности и изградња објеката. 
Уговор о прибављању ствари доставља се Општинском јавном 
правобранилаштву. 
 

Члан 5. 
 

Располагањем стварима у јавној својини, у смислу Закона о 
јавној својини и ове Одлуке, сматра се: 
 1)давање ствари на коришћење; 
 2)давање ствари у закуп;  
 3)пренос права јавне својине на другог носиоца 
јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и 
размену; 
 4)отуђење ствари; 
 5)заснивање хипотеке на непокретностима;  
 6)улагање у капитал; 
 7)залагање покретне ствари. 
 

Члан 6. 
 

Отуђењем се, у смислу ове Одлуке,  сматра и одлучивање о 
расходовању и рушењу објекта, осим у случају кад рушење 
наложи надлежни орган због тога што објекат склон паду 
угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи 
рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању и 
изградњи. 
 

Члан 7. 
Корисници ствари у јавној својини су: 
1) органи и организације јединице локалне самоуправе; 
2) јавна предузећа чији је оснивач општина Косјерић, на основу 
уговора закљученог на основу акта надлежног органа, а којим 
нису пренете у својину тог јавног предузећа и  
3) месне заједнице 
4) установе чији је оснивач општина Косјерић 
 

Члан 8. 
 
Давање непокретних ствари у закуп и пренос права јавне својине 
на другог носиоца јавне својине са накнадом и отуђење ствари (у 
даљем тексту. отуђење) спроводи се на основу Одлуке  
Општинског већа по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског јавног правобранилаштва. 
Давање непокретних ствари у закуп и пренос права јавне својине 
на другог носиоца јавне својине без  накнаде врши се у под 
условима предвиђеним посебним законом и овом Одлуком. 

 
Члан 9. 

 
Отуђење се  спроводи  прикупљањем понуда јавним позивом и 
јавним надметањем по отварању понуда. 
Поступак спроводи Комисија коју именује Општинско веће. 
Комисија има председника и заменика председника и два члана 
и њихове заменике. 
Председник и заменик председника морају бити дипломирани 
правници. 
Мандат Комисије траје 4. године. 

Члан 10. 
 

На основу Одлуке Општинског већа Комисија расписује јавни 
позив за отуђење. 
Рок за подношење понуда за давање непокретних ствари у закуп  
и   пренос права јавне својине не може бити краћи од 15 дана од 
дана оглашавања односно за отуђење у својину ствари  30 дана. 
 

Члан 11.  
 

Јавни позив за прикупљање понуда за отуђење објављује се у 
средствима јавног информисања, на огласној табли органа и 
служби општине, огласној табли Општинске управе и званичној 
интернет презентацији општине и другим електронским 
медијима.  

 
Члан 12. 

 
Јавни позив за прикупљање понуда садржи: 

1. основне податке о ствари која је предмет отуђења (број 
катастарске парцеле, катастарска општина, површина и сл.),  

2. податке о почетној цени накнаде за отуђење и динамици 
плаћања накнаде за отуђење за понуђача са најаповољнијом 
понудом, 

3. период трајање закупа (у случају давања у закуп),  
4. време и место одржавања јавног надметања,   
5. услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за 

подношење понуде и рок за подношење понуда, као и обавезна 
садржина понуде 

6. износ и поступак плаћања депозита за учешће у поступку 
прикупљања понуда као и начин и рок враћања депозита 
понуђачима коме предметна ствар не буде отуђена ,  

7. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају 
одустајања од дате понуде губи право на повраћај уплаћеног 
износа на име депозита, 

8. информација о месту и начину увида/прибављања 
информација/докумената о предмету понуде, укључујући нацрт 
уговора о отуђењу који ће бити закључен са понуђачем са 
најповољијом понудом.  
 

Члан 13. 
 

Јавни позив за отуђење ствари, уколико је предмет отуђења 
већи број ствари, треба да садржи тачке 1. до 6. за сваку 
парцелу посебно.  

 
Члан 14. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти, са видљивом назнаком 
на које се ствари односи,  Комисији у року и на месту одређеном 
у јавном огласу.  
Понуђени износ накнаде за ствар мора бити дат у динарском 
износу који је најмање једнак или већи од почетног износа 
утврђеног у расписаном огласу.  
Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.  
Неуредна је понуда: 

1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које 
парцеле се односи, 

2. која не садржи податке и документа из члана 15. и 16. овог 
Одлуке; 

3. у којој понуђени износ накнаде није у складу са ставом 2. овог 
члана.  
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Члан 15. 
 

Понуда физичког лица садржи: 
1.  ознаку ствари на које се понуда односи; 
2.  име и презиме; 
3.  адресу, јединствени матични број грађана и потпис; 

4. изјаву о прихватању свих услова из позива;  
5.  доказ о уплаћеном депозиту;  
6.  број рачуна за враћање уплаћеног депозита 
 

Члан 16. 
 

Понуда правног лица садржи: 
1. ознаку ствари на које се понуда односи; 
2. фирму, матични број И ПИБ; 
3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и 

његов потпис; 
4. оверену фотокопију Решења о регистрацији АПР односно 

другог одговарајућег регистра; 
5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица 

овлашћује да учествује у надметању у име правног лица; 
6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из 

јавног огласа 
7. доказ о уплаћеном депозиту; 
8. број рачуна за враћање депозита. 

 
Члан 17. 

 
О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља 
се записник.  
 
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник 
места и времена јавног отварања понуда, података о присутним 
члановима Комисије, података о приспелом броју понуда и 
података о стварима на које се односе приспеле понуде.  
Неблаговрмене понуде се посебно издвајају и не разматрају што 
се посебно констатује на записник.  
Понуде се разврставају по стварима а потом их Председник 
Комисије или лице које он одреди отвара и предаје на увид 
осталим члановима Комисије након чега исто лице јавно 
саопштава и диктира у записник садржину понуде. 
Понуде за које по по отварању утврди да су неуредне посебно се 
констатују на записник. 
Ствар за које се утврди да није пристигла ниједна понуда, 
посебно се констатују на записник. 
Поступак се сматра успешним ако за оглашену ствар Комисија 
констатује да су приспеле најмање две уредне понуде. 
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и 
разматрања свих приспелих понуда.  
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, 
присуствовати сва заинтересована пунолетна лица. 

 
Члан 18. 

 
У случају да је за оглашену ствар приспела само једна понуда, 
поступак се понавља у року који не може бити краћи од 8 дана и 
сматра се успелим а ако је приспела једна благовремена и 
уредна понуда.  

Члан 19. 
 

Поступак припреме и одржавања јавног надметања утврђен 
овом Одлуком примењује се у свим случајевима отуђења ствари 
у јавној својини општине Косјерић.         

                        
Члан 20. 

 
По спроведеном поступку јавног отварања понуда најповољнија 
понуда дата за појединачну ствар је почетна цена за јавно 
надметање за ту ствар. 
Јавно надметање – лицитација одржава се на месту и у време 
одређено јавним огласом.  

Члан 21. 
 

Услови за почетак јавног надметања су испуњени уколико је 
присутан Председник или заменик председника комисије, 
квалификована већина чланова комисије и најмање 2 
квалификована понуђача за исту ствар. 

 
Члан 22. 

 
Водитељ лицитације може бити Председник комисије или лице 
које он одреди.  

   
Члан 23. 

 
Водитељ лицитације, уколико су испуњени сви услови за 
одржавање јавног надметања, у заказано време и на месту 
одређеном у јавном огласу проглашава надметање отвореним уз 
одговарајућу уводну реч.  
У уводној речи, водитељ лицитације: 
1. гласно чита ствари које су предмет надметања; 

2. објављује почетну цену закупнине за сваку ствар; 
3. објављује висину лицитационог корака 
4. објашњава поступак јавног надметања; 

Након тога, водитељ лицитације проглашава надметање 
отвореним.  
Уколико је предмет јавног надметања већи број ствари, водитељ 
лицитације је дужан да за сваку ствар поступи на начин утврђен 
у ставу 2. и 3. овог члана. 

Члан 24. 
 

Понуде дају квалификовани учесници подизањем своје картице 
и гласним изговарањем своју понуде.  
 
После истицања сваке наредне понуде, водитељ лицитације 
понавља тренутно најбољу понуду и тражи додатне понуде.  
 

Члан 25. 
 

Поступак давања понуда се понавља све док квалификовани 
понуђачи настављају да дају нове понуде. 
Ако после два позива водитеља лицитације за давање боље 
понуде не буде нових понуда, водитељ лицитације проглашава 
трећи и последњи позив за давање боље понуде.  
Ако после трећег позива нема нове понуде, водитељ лицитације 
проглашава крај надметања, објављује  износ понуде која је 
победила и број понуђача чија је понуда најбоља. 
 

Члан 26. 
 

Уколико је предмет отуђења већи број ствари, по завршетку 
јавног надметања за сваку од тих стваи, водитељ лицитације 
проглашава крај надметања.        
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Члан 27. 
 

Водитељ лицитације и председавајући Комисије дужни су да 
обезбеде једнак третман за све квалификоване учеснике 
лицитације и одговарни су за поштовање правила поступка 
јавног надметања утврђеног овом Одлуком и важећим законима. 
 
Водитељ лицитације је одговоран за одржавање реда током 
јавног надметања.  
 

Члан 28. 
 

О току јавног надметања од тренутка отварања до тренутка 
завршетка надметања води се записник.  
Записник потписују записничар, председавајући Комисије и 
понуђачи са две најповољније понуде.  
Записник садржи и податке о стварима, , податке о учеснику који 
је победио и износ најбоље понуде. 
 

 
Члан 29. 

 
Записник о јавном надметању садржи: 

1. списак регистрованих понуда, 
2. име председавајућег Комисије, водитеља лицитације или 
професионалног водитеља лицитације (у случају да постоји) и 
записничара, 

3. датум и време почетка и завршетка јавног 
надметања, 
4.списак ствари које су предмет надметања са основним 
подацима, почетну цену накнаде за отуђење за сваку ствар 
посебно и висину лицитационог корака, 
5. износ највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са 
највећом/најбољом понудом за сваку ствар посебно, 
6. износ друге највеће/најбоље понуде и идентитет учесника са 
другом највећом/најбољом понудом за сваку ствар посебно, 

7. мере изречене због ометања која су изазвали 
учесници надметања, 

8. приговори на изречене мере, 
9. остале информације о поступку. 

 
Члан 30. 

 
Комисија је дужна да у року од 5 радних дана од  окончања 
јавног надметања достави председнику Општине Извештај о 
спроведеном поступку јавног надметања за отуђење ствари. 

 
Члан 31. 

 
Извештај из члана 24. садржи: 

1. Копију јавног огласа, 
2. Записник о јавном надметању, 
3. Препоруку Комисије да се потпише уговор о отуђењу 

понуђачем који је победио. 
Члан 32. 

 
Након разматрања Извештаја из члана 30 ове одлуке, 
председник Општине утврђује резултате спроведеног поступка 
јавног надметања и доноси одлуку о отуђењу и обавештава у 
року од осам дана, у писаној форми све учеснике који су у јавном 
надметању учествовали са понуђеним износом накнаде за 
отуђење, о избору најповољнијег понуђача коме се отуђује 
ствар. 

Члан 33. 
 

На основу одлуке из члана 32. ове Одлуке закључује се уговор 
између Општине  и лица коме се ствар отуђује, у року од 30 дана 
од дана достављања. 
Уколико лице коме се ствар отуђује и општина не закључе 
уговор у року од 30 дана од правоснажности Решења поступак 
отуђења се понавља а депозит се не враћа. 
Уговор о отуђењу ствари из става 1. овог члана доставља се и 
Општинском јавном правобранилаштву.  
 

Члан 34. 
Ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од 
тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку 
јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда. 
 
Изузетно , ствари у јавној својини се могу дати у закуп 
непосредном погодбом, на основу одлуке Општинског већа, ако 
је то у конкретном случају једино могуће решење. 
Ствари у јавној својини не могу се давати у подзакуп. 
 

Члан 35. 
 

Размена непокретности врши се на основу одлуке Општнског 
већа, под тржишним условима у складу са овом Одлуком, изузев 
у случају: 
1) ако је таква размена у интересу општине Косјерић, односно 
ако се тиме обезбеђују већи приходи за носиоца права јавне 
својине или бољи услови за ефикасно вршење његових права и 
дужности; 
2) кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа 
од тржишне вредности непокретности која се прибавља у јавну 
својину на име размене, уговори доплата разлике у новцу у року 
до 20 дана од дана закључења уговора. 
Предлог акта, односно акт о прибављању непокретности из 
става 1. овог члана мора да садржи образложење из кога се 
може утврдити постојање околности из става 1. тачка 1) овог 
члана. 
Уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.  
 

Члан 36. 
 
Општина Косјерић може улагати ствари у капитал јавних 
предузећа, друштава капитала која обављају делатност од 
општег интереса и друштава капитала која не обављају 
делатност од општег интереса на начин прописна у члану 42.и 
43. Закона о јавној својини. 
Право својине на грађевинском земљишту у јавној својини може 
се улагати у капитал јавног предузећа и друштва капитала, у 
складу са чланом 44. Закона о јавној својини и законом  којим се 
уређује грађевинско земљиште. 

Члан 37. 
 

Конституисање хипотеке на непокретним стварима у јавној 
својини општине Косјерић врши се на основу одлука које доноси 
Општинско веће применом прописа који уређују хипотеку. 
 

Члан 38. 
Прибављање покретних ствари у јавну својину врши се на начин 
прописан законом којим се уређују јавне набавке.  
Отуђење покретних ствари из јавне својине врши се, на начин и 
по поступку прописаном  овом Одлуком за отуђење ствари у 
скраћеним роковима које утврђује Општинско веће у Одлуци о 
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покретању поступка за отуђење покретних ствари, на начин 
којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне. Својине 
 

Члан 39. 
 

Уговоре о прибављању и располагању стварима у својини 
општине Косјерић из члана 27. ст. 9. Закона о јавној својини, у 
случајевима када је акт о прибављању и располагању донело 
Општинско веће, у име општине Косјерић, закључује председник 
Општине 

Члан 40. 
 

Поступак прибављања непокретних  ствари и располагања 
стварима у јавној својини општине Косјерић може бити покренут 
по прибављеном мишљењу Општинског јавног 
правобранилаштва. 
Општинско јавно правобранилаштво обавезно је да мишљење 
да у року од 30 дана од дана пријема захтева. 
Сви уговори о прибављању непокретних  ствари и располагању 
стварима у јавној својини општине Косјерић достављају се 
Општинском јавном правобранилаштву. 
 

Члан 41. 
 

Надзор над примењивањем одредаба ове Одлуке врши 
Скупштина општине Косјерић. 
У вршењу надзора из ст. 1. овог члана Скупштина општине, 
најмање једном у три месеца разматра извештај Општинског 
већа  о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини. 
О утврђеном стању Скупштина општине Косјерић има право и 
дужност да донесе мере за отклањање евентуално утврђених 
неправилности или незаконитости. 
 

Члан 42. 
 
Општинска управа Косјерић води јединствену евиденцију 
непокретности у јавној својини општине Косјерићу складу са 
уредбом коју ће донети Влада Републике Србије. 
 

Члан 43. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:463-3/12-02 9.02.2012. године 
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Милан Штуловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. став1. Закона о локалној 
самоуправи (''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  9. 
фебруара 2012. године, донела је   

 
 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

Члан 1. 
 

Ставља се ван снаге  Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број  13/10) од 28. 
децембра 2010. године. 

 
Члан 2. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у ''Службеном листу општине Косјерић'''. 
 

 
Број 021- 4/09-03 
У Косјерићу,  9. фебруара 2012. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                             Милан Штуловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 209 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“ број 24/11), члана 20 став 1 тачка 17 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и на основу члана 36 Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној дана 9. фебруара 2012. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о правима и 

услугама у социјалној заштити општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/11)  

Члан 1. 
 У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити 
општине Косјерић, мења се члан 34. став 1, тако да сада гласи: 

„Породиљама које имају пребивалиште на територији 
општине Косјерић и које се налазе на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, као незапослена лица, припада 
месечна накнада за бригу о детету у износу од 25 % просечне 
нето зараде по запосленом у општини Косјерић у претходном 
месецу, од момента рођења детета до навршених 12 месеци 
живота детета, уколико је и отац детета незапослен, а изузетно 
и ако је запослен, а просечан приход по члану домаћинства не 
прелази износ од 9. 000, оо динара.“ 
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Члан 2. 
 

Након члана 12 додаје се члан 12 а који гласи: 
 
„Осим једнократне помоћи, самохрани родитељи могу 

да остварују право, на попуст за сношење трошкова боравка по 
сваком детету у Дечијем вртићу под следећим условима: 
- Незапослени самохрани родитељи до 50 %, 

- Самохрани родитељи који остварују минималну зараду 

утврђену у складу са чланом 112 Закона о раду или у тој 

висини остварују месечне приходе, до 35 %, 

- Самохрани родитељи који остварују једну и по минималну 

зараду утврђену у складу са чланом 112 Закона о раду или 

у тој висини остварују месечне приходе, до 25 %, 

 
Приходи који су од утицаја на остваривање права на 

попуст у смислу ове одлуке су: 
1. Приходи који подлежу опорезивању према закону којим се 

уређује порез на доходак грађана и то од пољопривреде и 

шумарства (уверење организације надлежне за геодетске 

послове), од самосталне делатности (уверење организације 

надлежне за јавне приходе за регистровану делатност, 

решење о пореском задужењу за уплату пореза и 

доприноса, оснивачи – потврда о заради и оверени ПП – 

ОПЈ и ПП – ОД обрасци, самостални уметници – нето 

основица за ПИО из Пореске управе), од ауторских права ( 

уверење организације надлежне за јавне приходе односно 

потврда одговарајућег удржења), од капитала ( потврда 

финансијских и других организација односно потврда 

послодавца о исплаћеној добити, дивиденди и слично), од 

издавања у закуп непокретности (уверење организације 

надлежне за јавне приходе, односно потврда исплатиоца), 

од капиталних добитака (уверење организације надлежне за 

јавне приходе о оствареном добитку) и остали приходи 

(уверење организације надлежне за јавне приходе односно 

потврда исплатиоца). Поред ових доказа потребно је да се 

достави и уверење Пореске управе о приходима по свим 

основима  за претходну годину. 

2. Приходи остварени од пензија и инвалиднина (потврда 

организације надлежне за пензијско и инвалидско 

осигурање), примања по прописима о правима ратних 

инвалида (потврда надлежне организације о исплаћеној 

инвалиднини), сродника који имају законску обавезу 

издржавања (судска пресуда или потврда послодавца), 

отпремнине у случају престанка потребе за радом 

запослених услед технолошких, економских или 

организационих промена, остварених у години пре 

подношења захтева (потврда послодавца), накнада по 

основу социјалних програма, остварених у години пре 

подношења захтева (потврда послодавца, односно 

исплатиоца), накнада за време незапослености (потврда 

Националне службе за запошљавање) и реализовање 

новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре 

подношења захтева (потврда послодавца, односно 

исплатиоца) 

3. Незапослена лица брисана са евиденције Националне 

службе за запошљавање, као и лица која се нису никада 

пријављивала Националној служби за запошљавање, свој 

статус доказују потврдом из Фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о уписаном стажу. 

4. У приходе који су наведени овим чланом, не урачунавају се 

накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, накнаде 

трошкова за време проведено на службеним путовањима, 

солидарна помоћ, јубиларне награде, износи исплаћених 

алиментација и помоћи у случају смрти члана породице. 

5. Подносилац захтева уз доказе подноси и оверену изјаву, 

дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

да не остварује приходе од делатности које су наведене у 

овом члану, а на основу којих не остварује приход. 

Центар за социјални рад Косјерић, ће спроводити поступак и 
одлучивати о поднетим захтевима, а средства ће 
обезбеђивати општина Косјерић. 

Члан 3.  
У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

Члан 4.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Косјерић“.  
 

Скупштина општине Косјерић, 
Број: 55 – 1 / 12 – 02  
У Косјерићу: 9. фебруара 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Косјерић 
(„Сл.лист општрине Косјерић“, бр: 9/08), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 9. фебруара 2012. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за израду годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта 
 

I 
 

Образује се стручна Комисија за израду годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Косјерић за 2012 годину (у даљем тексту 
Комисија). 
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II 
 

Комисију чине председник и 6 чланова и то: 
Председник Комисије: 
1.Весна Тошић, дипл. инж. агрономије из Косјерића, 
 
Чланови Комисије: 
1.Драган Милаковић, дипл. инж. пољопривреде из 

Мушића; 
2.Марко Петронијевић, геодетски техничар из 

Косјерића; 
3.Благојевић Јован, пољопривредни произвођач из 

Руде Букве; 
4.Миладин Ковачевић, пољопривредни произвођач из 

Сече Реке; 
5.Миленко Благојевић, пољопривредни произвођач из 

Мрчића; 
6.Ћебић Драгиша, пољопривредни произвођач из 

Маковишта. 
 

III 
 

Задатак Комисије је да изради предлог годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова на заштити и 
уређењу пољопривредног земљишта које треба извршити у 2012 
години, динамику извођења радова и улагања средстава, а 
посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чланом 60. став 2. 
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр: 62/06, 
65/08 и 41/09) и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

 
IV 

 
Комисија је дужна да годишњи Програм из тачке III 

Овог решења изради и достави Скупштини на усвајање. 
 

V 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
Бр: 320-3/12-04 
У Косјерићу, 9. фебруара 2012. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                  Милан Штуловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32 став 1 тачка 1 Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. Гласник РС“ бр.  129 / 2007), члана 118 и 
чланa 119 Статута општине Косјерић („Службени лист општине 

Косјерић“ број 9/08),  Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној дана 9. фебруара 2012. године, доноси 

ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 У Статуту општине Косјерић, („Службени лист општине 
Косјерић“ број 9/08) додаје се након члана 61, члан 61 а који 
гласи: 

„Општинско веће, сходно одредбама члана 27 став 10 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011) 
одлучује о прибављању ствари и располагању стварима у 
својини једнинице локалне самоуправе. 

Располагањем стварима у јавној својини општине 
Косјерић – општинској својини, сматра се : 

1. давање ствари на коришћење, 

2. давање ствари у закуп,  

3. пренос права јавне својине на другог носиоца јавне 

својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и 

размену, 

4. отуђење ствари, 

5. заснивање хипотеке на непокретностима, 

6. улагање у капитал, 

7. залагање покретних ствари, 

Ствари у јавној својини – општинској својини, могу се у 
смислу става 2 овог члана дати на коришћење (са накнадом или 
без накнаде ) или у закуп другом носиоцу јавне својине. 

Општинска управа, општине Косјерић је надлежна за 
одлучивање и предлагање аката о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима које користе органи 
јединице локалне самоуправе. 
 За закључивање Уговора о прибављању и располагању 
стварима у својини општине Косјерић у име општине Косјерић, 
надлежан је Председник Општине. 
 Надзор над примењивањем одредаба Закона о јавној 
својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини јединице локалне самоуправе, врше: 

- Општинско веће за прибављање, коришћење, 

управљање и располагање стварима у својини јавних 

предузећа, друштва капитала, зависних друштава 

капитала, установа или других правних лица чији је 

оснивач Општина. 

- Скупштина Општине у стварима о којима одлучује 

Општинско веће из члана 61 а става 1 Статута. 

- Општинско веће је дужно да периодично обавештава 

Скупштину општине Косјерић о извршеним 

располагањима непокретностима у складу са Законом 

о јавној својини.  

Општински јавни правобранилац поступа у складу са 
одредбама члана 39 у вези члана 37 и 38 Закона о јавној 
својини. 

Упис права својине јавног предузећа и друштва 
капитала чији је оснивач или члан општина Косјерић, може се 
извршити само уз писану сагласност Општинског већа. 

Општинскa управа води води јединствену евиденцију 
непокретности у својини јединице локалне самоуправе – 
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општинској својини, у складу са уредбом Владе из став 4 члана 
64 Закона о јавној својини.  

Подаци из евиденције непокретности, достављају се 
Републичкој дирекцији за имовину, која води јединствену 
евиденцију непокретности. 

Јавна предузећа, друштва капитала, зависно друштво 
капитала, установа или друго правно лице чији је оснивач 
општина Косјерић води евиденцију непокретности у јавној 
својини коју користи.  

Податке из евиденције непокретности, јавна предузећа, 
друштва капитала, зависна друштва капитала, установе или 
друга правна лица чији је оснивач општина Косјерић, достављају 
надлежном органу оснивача – Општинској управи, која те 
податке доставља Републичкој дирекцији за имовину, која води 
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини.“ 

 
Члан 2. 

 У осталом делу Статут општине Косјерић остаје 
неизмењен. 

Члан 3.  
 Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,                                                              
Број: 010 – 1 / 11 – 03                      
                 
Дана: 9. фебруара 2012. године                  

   Председник, 
               Милан Штуловић 
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Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
дана 9. фебруара 2012. године, на основу члана 93 Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” број 129 / 07) и члана  37 
став 3 тачка 4 Статута општине Косјерић (“Службени лист 
општине Косјерић” број 9 / 08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I.На основу Предлога назива необележених улица у граду 
Косјерићу, Комисије за обележавање назива улица и тргова у 
граду Косјерићу, од дана 10. 08. 2011. године, сагласности 
Министарства за људска и мањинска права, државну управу и 
локалну самопуправу Број: 119 – 115 – 05 – 00054 / 2011 – 09 од 
дана 23. 11. 2011. године и сагласности Министарства за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну самопуправу Број: 
119 – 115 – 05 – 00054 / 2011 – 09 од дана 23. 12. 2011. године, 
додељују се називи улица и то: 
 

− Одређује се назив „Улица Пут Краља Петра I“ , у делу 
од мотела „Извор“ до виле Пупић, који се наставља на 
обилазни пут Косјерић – Пожега.  

− Делу пута од мотела «Извор» до краја урбанизоване 
зоне (трафостаница у Брајковићима) одређује се назив 
«Улица Љубисава Гавриловића». 

− Улици у Индустријској зони (Тулимирско поље) 
одређује се назив «Улица Тулимира Дивца».  

− Улици између Светосавске и Јелене Леле Субић 
(према цркви) одређује се назив «Проте Драгољуба 
Поповића». 

− Улици у насељу Пантићи која иде паралелно са улицом 
Јована Цвијића, а полази од улице Војводе Путника 
одређује се назив «Ђенерала Ђукића». 

− Улици у насељу Пантићи, од улице Јована Цвијића до 
новоименоване улице Ђенерала Ђукића одређује се 
назив историчара и етнолога  «Љубе Павловића». 

− Улици која полази од краја улице 7. Марта, одређује се 
назив  «Улица 9. Марта».  

− Улици која се одваја од новоименоване улице 9. Марта 
према кући Миљане и Станка Тодоровића одређује се 
назив «Улица Божидара Митровића». 

− Улици која је раније била обележена бројем 8 на 
потесу званом Крстине одређује се назив «Улица 
Крстине». 

− Улици која је била раније обележена бројем 25 (Бели 
Гај), а полази од раскрснице улица Милеве Косовац и 
Косовских јунака одређује се назив «Улица Василија 
Стефановића». 

− Улици на потесу «Гробљице» која иде испред куће 
Ратомира Мунитлака, а полази од улице Миће Зарића, 
одређује се назив «Улица ђенерала Љубомира 
Марића» 

− Улици која полази од улице Кнеза Алексе Поповића па 
до новоименоване улице ђенерала Љубомира Марића 
одређује се  назив «Улица Жупана Мркше». 

− Улици паралелној новоименованој улици Жупана 
Мркше, која полази од улице Кнеза Алексе Поповића 
одређује се назив «Улица Миладина – Мише Зарића». 

− Улици која иде поред потока Лимац, а полази од улице 
Максима Марковића код «Повлена» одређује се назив 
«Улица Лимац». 

− Улици која иде паралелно улици Хајдук Вељковој, а 

полази од улице  Николе Грбића одређује се назив 
«Улица Милана Јовчића». 

− Улици која иде изнад предложене улице Милана 
Јовчића, а полази од улице Михаила Рогића, одређује 
се назив «Улица Мића Грбића». 

− Улици, изнад улице Мића Грбића, одређује се назив  
«Улица Жарка Остојића». 

− Улице које су раније биле обележене бројевима 23 и 24 
(Подградина), прва полази од улице Вука Караџића, а 
друга се наставља и излази на улицу Станоја 
Павловића, се спајају у једну и тој, новонасталој улици 
се одређује назив «Улица Миодрага Матића». 

− Улици у насељу Школска башта, између Средње школе 
и Цркве, одређује се назив «Улица Сретена Марића». 

− Улици која је раније обележена бројем 20, а полази од 
улице Рада Ђорђевића, између кућа Благојевића, 
одређује се назив «Улица Софије Благојевић». 

− Улици која иде од ул. Рада Ђорђевића према кући пок. 
Страјина Черга (21. Нова) одређује се назив «Улица 
Миливоја Ракића». 

− Улици која полази од улице Рада Ђорђевића према 
Палежу (22. Нова) одређује се назив «Улица Ивље». 

− Улици у насељу Гајеви, која полази од улице Милеве 
Косовац и излази на улицу Живојина Мишића, одређује 
се назив «Улица Гајеви». 

− Одређује се назив „Улица Субјелски пут“,  делу улице 
од магистралног пута М – 21 до краја урбанизоване 
зоне у насељу Лугови, 

− Улици у Брајковићима која полази од магистралног 
пута према Зјаловићима одређује се назив «Улица 
Бјеловац». 

− Одређује се назив „Трг Зорана Ђинђића“, тргу у 
улици  Радише Петронијевића поред реке Скрапеж. 

− Од скретања са Субјелског пута, после надвожњака, 
првој улици лево ка Ђуровићима па све до краја урбане 
зоне одређује се назив „Првомајска“.  

  
II. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи 

Решење Број: 015 – 3 / 11 – 02 од дана 11. 11. 2011. године. 
 
III. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”,  
 
Скупштина општине Косјерић, 
Број: 015 – 3 / 11 – 02, од дана  9. фебруара 2012. године 

 
Председник Скупштине, 

Милан Штуловић 
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