
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
На основу члана 36. Статута општине 

Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
9/08) и члана 3. Одлуке о сталним радним телима 
Скупштине општине Косјерић  (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 10/08) Скупштина општине 
Косјерић на седници одржаној  11.  јуна 2010. године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
I 

 
Разрешава се председник Комисије за 

односе са верским заједницама Гордана Марковић, 
из Косјерића. 

II 
 
Бира се за председника Комисије за односе 

са верским заједницама Горан Секулић, из Тубића. 
III 
 

Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 

 
Број 020 – 29/09 
У Косјерићу, 11.   јуна 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                   Милан Штуловић 
 
 
 
 
 

 
 
 

На основу члана 18. Закона о јавним 
службама ( ''Службени гласник РС'', број 42/91) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној  11. јуна  
2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ, КОСЈЕРИЋ 
 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Разрешава се вршилац дужности директора 
Народне библиотеке, Косјерић, Винка Марић, 
дипломирани политиколог, из Косјерића. 

II 

             Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Број  022 -26 /09 
У Косјерићу, 11. јуна  2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

        Милан Штуловић, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 18. Закона о јавним 
службама ( ''Службени гласник РС'', број 42/91) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној 11. јуна  
2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ,  КОСЈЕРИЋ 
 
I 

Именује се за  директора Народне 
библиотеке Косјерић, Винка Марић, дипл. 
политиколог, из Косјерића. 

II 

Именовање  се врши на период од 4 године.  
III 

                     Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Косјерић''. 
Број  022 -7 /10 
У Косјерићу,  11. јуна   2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

        Милан Штуловић 

БРОЈ 9/10, КОСЈЕРИЋ, 11. јун  2010. ГОДИНЕ 
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На основу члана 5. став 1. 4. и 5. Закона о 
јавним путевима („ Службени гласник РС број 101/05 
и 123/07), члана 35 Закона опрекршајима („ 
Службени гласник РС број 101/05, 116/08,и 111/09) и 
члана 36 Статута Општине Косјерић (Општински 
лист број 9/08) Скупштина општине Косјерић на 
седници  одржаној дана 11.јуна 2010. године донела 
је: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ O 
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о општинским путевима, некатегорисаним 
путевима и улицама (Службени лист општине 
Косјерић 5/10 од 26.03.2010 године) на територији 
општине Косјерић мења се члан 62 и гласи: 
 
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) не води катастар улица општинских и 
некатегорисаних путева 

2) гради објекте, бунаре, поставља постројења, 
уређаје, септичке јаме, ствара депоније 
материјала, отпада, смећа у „заштитном 
појасу“, супротно овој Одлуци 

3) подиже ограде и дрвореде супротно члану 
16. став 5. ове Одлуке 

4) изградњу и постављање водова и 
канализације изврши супротно овој Одлуци 

5) не изда акта и не води прописану евиденцију 
6) не обезбеди одржавање и заштиту путева и 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
7) не уплати депозит за довођење јавног пута у 

првобитно стање 
8) не изврши радове за довођење јавног пута у 

првобитно стање 
9) на јавним путевима изводи радове супротно 

одредбама ове Одлуке 
10)  пут који се укршта или прикључује на 

општински пут изгради супротно члану 45. 
став 1. и 2. ове Одлуке 

11)  изградњу инфраструктурних објеката врши  
супротно члану 51. ове Одлуке 

12)  не предузме радове на редовном и 
периодичном одржавању из члана 36.   члана 
37. и члана 38. ове Одлуке 

13)  остави грађевински и други материјал поред 
општинског или некатегорисаног пута, 
супротно члану 20. ове Одлуке 

14)  не омогући слободно отицање воде и 
одлагање снега са пута на своје земљиште, 
или онемогући прилаз путу или путном 
објекту ради извођења радова ( члан 21.став 
2.) 

15) постави на општинском путу или 
некатегорисаном путу рекламне табле, 
паное, уређаје за сликовно и звучно 

обавештење (натписи),супротно члану 21. 
став 1. 

16) поставља натписе без одобрења управљача 
пута (члан 22.став 2.) 

17) не одржава натписе, или их не уклони по 
истеку рока важења одобрења (члан 22. став 
3.) 

18) предузме неку од радњи на некатегорисаном 
путу I  реда предвиђених чланом 23. ове 
Одлуке 

19) предузме неку од радњи на некатегорисаном 
путу II  реда предвиђених чланом 24. ове 
Одлуке 

20) обавља ванредни превоз супротно члану 27. 
став 2.ове Одлуке 

21) не уколони са пута возило које се онеспособи 
за даљу вожњу, као и терет који је пао са 
возила у року из члана 30. став 1. ове Одлуке 

22) за време трајања искључења користи возило, 
које је у вршењу контроле искључено из 
саобраћаја 

23) не одржава у исправном стању канал за 
несметан проток воде (члан 39.став1.) 

24) не креше гране, не крчи шибље и живе 
ограде ради обезбеђења прегледности и 
осунчаности пута сходно члану 39. став 2. 
ове Одлуке  

25) не обавести јавност о забрани саобраћаја 
путем средстава јавног информисања у року 
из члана 41. став 2. ове Одлуке 

26)изградњу и реконструкцију општинског пута не 
врши у складу са Законом о планирању и 
изградњи, Законом о јавним путевима и овом 
Одлуком 
27) изградњу и реконструкцију некатегорисаног 
пута  врши супротно Закону о планирању и 
изградњи и овој Одлуци 

           Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара 
казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из става 1. овог члана. 
           Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара 
казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог 
члана. 
           Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара 
казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог 
члана. 

Члан 2. 
 
Мења се члан 53 став 1 Одлуке  тако што уместо  
„члан 25“ стоји реч „члан 51“. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Коајерић''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                      
Број: 344-6/10-02 11. јун 2010. године 
К о с ј е р и ћ 
       

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милан Штуловић 
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На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник РС'', број25/2000) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 11. јуна 
2010.године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КЈП ''ЕЛАН'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 
I 

Разрешава се заменик председника Управног 
одбора КЈП ''Елан'', Косјерић, Драган Јосиповић, из 
Косјерића, на сопствени захтев.  

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 
 
Број 023 - 16 / 09 
У Косјерићу, 11. јун   2010. године 

     СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
  Милан Штуловић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник РС'', број25/2000) и 
члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени 
лист општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној 11. јуна 
2010.године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КЈП ''ЕЛАН'' ИЗ КОСЈЕРИЋА 
 
I 
 

За заменика председника Управног одбора 
КЈП ''Елан'', Косјерић, именује се Миливоје Никић, 
инг. машинства, из Косјерића. 

 
II 

Именовање се врши на период од 4 године. 

 

 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 
 

Број 023 - 8 / 10 
У Косјерићу,  11. јуна   2010. године 

     СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
                                             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
                Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ ИЗ 

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

 
Разрешавају се председник, заменик 

председника и чланови Управног одбора Туристичке 
организације Косјерић: 
 

-  председник: 
Миленко Стефановић, из Пожеге, 
 
- заменик председника: 
Тања Цветковић, из Годечева, 
 
-  чланови: 
1.Драган Живковић, из Косјерића, 
2.Милутин Јовановић, из Мионице, 
3.Ана Божић, из Косјерића, 
4.Јелена Перишић, из Косјерића, 
5.Радоје Павловић, из Цикота, 
6.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој 
организацији, из Косјерића, 
7.Миле Пантовић, испред Туристичке 
организације. 

 
II 

 
                                                        
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 

 
Број 022- 49 /09 
У Косјерићу, 11. јуна   2010. годин 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Милан Штуловић 
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  На основу члана 36. Статута општине 
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 
9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној  11.јуна  2010. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ ИЗ 

КОСЈЕРИЋА 
 
I 

 
За  председника, заменика председника и 

чланове Управног одбора Туристичке организације 
Косјерић именују се: 
 

-  председник: 
Миленко Стефановић, из Пожеге, 
 
- заменик председника: 
Тања Цветковић, из Годечева, 
 
-  чланови: 
1.Драган Живковић, из Косјерића, 
2.Милутин Јовановић, из Мионице, 
3.Радоје Павловић, из Цикота, 
4.Љиљана Ковачевић, радник у Туристичкој 
организацији, из Косјерића, 
5.Миле Пантовић, испред Туристичке 
организације. 
 

 
II 
 

Именовање се врши на период од 4 године. 
 
 

III 
                                                        
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 
 
Број 022- 9 /10 
У Косјерићу, 11. јуна   2010. годинe 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                           Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
дана 11. јуна 2010 године, на основу  члана  32. 
Закона о локалној самоуправи  (Службени  гласник  
број 129/2007)  и члана 36 и 57. Статута Општине 
Косјерић  (Службени лист општине Косјерић број  
9/08), доноси: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
о расподели средстава месним заједницама, 

начину финансирања, изградње, реконструкције 
и одржавања објеката инфраструктуре 

 
Члан 1 

 
У Одлуци о расподели средстава месним 
заједницама, начину финансирања, изградње, 
реконструкције и одржавања објеката 
инфраструктуре (Службени лист општине Косјерић 
број 24/09 од 28.12.2009 године) у члану  7, став 1,  
тачка:  3,6,7,8,9,10,11,12 и 13 која се односи на 
учешће Општине у изградњи, реконструкцији и 
одржавању јавних путева, некатегорисних путева и 
других објеката инфраструктуре на подручју општине 
Косјерић повећава се за 10% у оквиру планираних 30 
милиона динара Фода за путеве и инфраструктуру за 
позицију Инфраструктура месних заједница. 
 

 Члан 2 
 
У члану 7 иза става три, додаје се нови став који 
гласи: 
Учешће грађана из става 1 овог члана поред учешћа 
у новцу може бити и у: 

• набавци материјала из локалног позајмишта  
према ценама које плаћа општина;   

• набавка материјала из донација и по другим 
основама (шљунак, јаловина и тампон) по 
ценам које плаћа општина; 

• ископ канала од стране грађана  

• други радови из предмера и предрачуна који 
могу да обаве грађани на начин и по поступку 
из ове одлуке. 

 
Члан 3 

 
Иза члана 7 Одлуке додаје се нови члан  7а  који 
гласи: 
 
Месне заједнице преузимају одговорност за 
функционисање јавне расвете на својој територији у 
погледу стања објеката и редовног измирења 
обавеза према испоручиоцу електричне енергије. 
Општина у финансирању трошкова одржавања и 
утрошене електричне енергије јавне расвете  
учествује на следећи начин: 
За трошкове утрошене електричне енергије јавне 
расвете у насељеним местима: Варда, Сеча Река и 
Ражана Општина ће на рачун Месне заједнице 
преносити 50% фактурисаног месечног износа са 
позиције буџета - Трошкови електричне енергије за 
јавну расвету. 
Преосталих 50% трошкова за утрошену електричну 
енергију су сопствена  средства месне заједнице 
(лична средства грађана)  или средства са позиције 
Инфраструктура месних заједница, о чему одлуку 
доноси Савет месне заједнице. 
Трошкове утрошене електричне енергије за јавну 
расвету на подручју месних заједница ван 
насељених места финансира месна заједница 
сопственим средствима (лична средства грађана) 
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или средствима са позиција Инфраструктура месних 
заједница, о чему одлуку доноси Савет месне 
заједнице. 
Трошкове редовног одржавања јавне расвете 
финансира општина у пуном износу. 

 
Месна заједница доставља Општини одлуку да ли ће 
измирење обавеза по фактури за утрошену 
електричну енергију за јавну расвету вршити из 
сопствених средстава (лична средства грађана) или 
ће се за ову намену користити средства са позиције 
Инфраструктура месених заједница. 
Месна заједница доставља Општини захтев и у 
прилогу фотокопију месечне фактуре, у случају када 
се одлучи за плаћање позиције Инфраструктура 
месних заједница.Општина у року од 7 дана од дана 
пријема захтева преноси предвиђени износ учешћа 
на рачун МЗ. 
 
Иза Члана 7а додаје се нови  Члан 7б који гласи: 
 
Изношење смећа обавеза је грађана и не може се 
плаћати са позиције Инфраструктура месних 
заједница. 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Косјерић'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:400-11/09-02,    11. јуна 2010. године 
К о с ј е р и ћ 

                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Милан Штуловић   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић на седници одржаноj 
11. јуна 2010 . године, на основу чл. 92 и 96. Закона о 
планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 
72/09 и 81/09) и чл. 36. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић», бр. 9/2008), 
донела је: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
 О ГРАЂЕВИНСКОМ  ЗЕМЉИШТУ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о грађевинском земљишту 

(“Службени лист општине Косјерић” број 5/10), у 
члану 15. после става 1. додају се нови ставови који 
гласе: 

“Инвеститор, обвезник накнаде за комунално 
уређење, који у моменту настанка обавезе нема 
запослених, има право на повраћај - рефакцију дела 
плаћене накнаде под условима из става 1. овог 
члана када услови буду стечени  а најдуже у року од 
6 месеци од добијања употребне дозволе. 

 
Изузетно, председник Општине, на предлог 

Службе за урбанизам и инфраструктуру, може 
Инвеститору који у моменту настанка обавезе нема 
запослених умањити накнаду под условима из става 
1. овог члана, под условом да се Инвеститор 
обавеже да у року од 6 месеци испуни услове под 
којима је остварио право на умањење и преда 
Општини соло меницу наплативу на први позив као 
обезбеђење за наплату накнаде уколико не испуни 
уговорене услове.” 
 

Члан 2. 
 

 У члану 41. став 2, додају се нове алинеје 
које гласе: 

- од 100-500 м2                  0,008  % 
- преко   500 м2                  0,005  % 

 
Члан 3. 

 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине 
Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:465-5/10-02 11. јун 2010. године 
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић, на седници од 11.јуна 
2010.године, на основу члана 11. и члана 18. Закона 
о финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС» бр.62/06) и члана 36 Статута општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић « бр. 
9/08), донела је  
 

О Д Л У К У   
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о увођењу накнаде за паркирање 
(“Службени лист општине Косјерић” број 5/10 и 7/10) 
члан  8 мења се и гласи :  
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Власници моторних возила који су власници или 
закупци локала у улицама у којима се наплаћује 
парикирање, власници моторних возила запослених 
у тим улицама  и власници моторних возила чије је 
место пребивалишта у улицама у којима се 
наплаћује паркирање, имају право на месечну 
претплатну карту по цени од 500,00 динара или 
годишњу претплатну карту по цени од  5000,00 
динара коју издаје Општинска управа Косјерић, осим 
улице Радише Петронијевића у којој је месечна 
претплатна карта износи 200,00 динара а годишња 
претплатна карта 2000,00 динара.  
 
У истом члану после става 1. додаје се нови став 
који гласи: 
 
„Куповином претплатне карте власник моторног 
возила стиче право на паркирање у улици у којој је 
запослен, у улици у којој има пребивалиште или 
локал у власништву или закупу, по основу кога је и 
остварио право на куповину претплатне карте.“  
 
Куповином годишње или месечне претплатне карте 
за паркирање на уређеном паркинг простору у улици 
Николе Тесле преко пута КЈП “Елан”, власник 
моторног возила стиче право на паркирање само на 
том парикингу. 
 

Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                      
                                                                                                             
Број: 347-7/10-02 
Дана: 11. јун 2010.године  
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07), члана 8. и 9.Закона о матичним књигама  
(''Службени гласник РС'', број 20/09) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној  11. јуна  2010. године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се матична подручја 
за вођење матичних књига на територији општине 
Косјерић, насељена места које матично подручје 
обухвата и њихова седишта. 

 
Члан 2. 

 
 

 
 

Матично 
подручје 

Назив 
насељениог 

места 
Седиште 

1.  Косјерић 
(варош) 

Косјерић 
(варош) 

Косјерић 
Олге Грбић 
бр. 10 

2. Косјерић 
(село) 

Косјерић 
(село) 

Косјерић 

3. Бјелоперица Бјелоперица Косјерић 

4. Брајковићи Брајковићи Косјерић 

5. Варда Варда Косјерић 

6. Галовићи Галовићи Косјерић 

7. Годечево Годечево Косјерић 

8. Годљево Годљево Косјерић 

9. Горња 
Полошница 

Горња 
Полошница 

Косјерић 

10. Доња 
Полошница 

Доња 
Полошница 

Косјерић 

11. Дреновци Дреновци Косјерић 

12. Дубница Дубница Косјерић 

13. Маковиште Маковиште Косјерић 

14. Мионица Мионица Косјерић 

15. Мрчићи Мрчићи Косјерић 

16. Мушићи Мушићи Косјерић 

17. Парамун Парамун Косјерић 

18. Радановци Радановци Косјерић 

19. Росићи Росићи Косјерић 

20. Руда Буква Руда Буква Косјерић 

21. Сеча Река  Сеча Река Косјерић 

22. Скакавци Скакавци Косјерић 

23. Стојићи Стојићи Косјерић 

24. Субјел Субјел Косјерић 

25. Тубићи Тубићи Косјерић 

26. Цикоте Цикоте Косјерић 

27. Шеврљуге Шеврљуге Косјерић 

 
Члан 3. 

 
Матичне књиге воде се за свако матично 

подручје по насељеном месту у складу са Законом о 
матичним књигама и другим прописима којим се 
ближе уређује њихово чување. 

 
Члан 4. 

 
О извршењу ове Одлуке стараће се 

Општинска управа општине Косјерић. 



Број 9/10                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   11. јун  2010. године 

 7 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Косјерић'', а примењиваће се након прибављеног 
мишљења  надлежног министарстава  за послове 
управе. 

 
Број 011- 1/10 
У Косјерићу, 11. јуна 2010. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                      Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 105 и 107., а у вези члана 110. 
Закона о привредним друштвима (Службени гласник 
РС бр.25/04), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник РС“ бр. 9/02, 33/04 и 
135/04), ) и члана 36. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 
11. јуна 2010. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
О  ПРИСТУПАЊУ  ОСНИВАЧА  И  СТИЦАЊУ  

УДЕЛА У  РЕГИОНАЛНОЈ  РАЗВОЈНОЈ  
АГЕНЦИЈИ  ЗЛАТИБОР  д .о .о .  

 

Члан  1 .  

Одобрава се општини Косјерић да као један од 
оснивача приступи Регионалној развојној агенцији 
Златибор д.о.о., са седиштем у Ужицу, ул. Димитрија 
Туцовића 98. 

 
Члан 2. 

 
У складу са претходном тачком, општина Косјерић 
уплатиће оснивачки улог у износу од 565,30  ЕУР 
(словима: петстошездесетпет зарез тридесет евра), 
у динарској противвредности на дан уплате, и то на 
текући рачун РРА Златибор д.о.о. отворен код  
Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, број Т.Р. 355-
1008117-43. 
 

Члан 3. 
 

Уплатом оснивачког улога, општина Косјерић стиче 
статус члана Регионалне развојне агенције Златибор 
д.о.о., а у складу са посебним уговором који ће бити 
закључен непосредно по уплати оснивачког улога. 

 
Члан 4. 

 

Новчана средства одобрена овом Одлуком, иду на 
терет буџета општине Косјерић. 

 
Члан 5. 

 
Овлашћује се председник Општине, Драган 
Вујадиновић, да у име општине Косјерић, потпише 
Уговор о приступању и стицању удела у РРА  
Златибор д.о.о. 

 
Члан 6. 

 
За представника општине Косјерић у Скупштини РРА 
Златибор д.о.о., именује се Мирјана Веселиновић, 
запослена у Општинској управи Косјерић. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 400 – 53/10 од 11. јуна 2010.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
 Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић,на седници одржаној 
11. јуна 2010. године,на основу члана 5. Закона о 
средствима у својини Републике Србије("Сл. гласник 
РС", бр. 53/95, 3/96 - испр., 54/96 и 32/97) и члана 36. 
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине 
Косјерић” број 9/08), донела је: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни 
простор на коме је носилац права коришћења 
општина Косјерић (“Службени лист општине 
Косјерић” број 3/04), у члану 4. после става 1. додаје 
се нови став који гласи: 

“Изузетно, на предлог Службе за урбанизам и 
инфраструктуру Општинско веће, може утврдити 
мању почетну цену од висине утврђене овом 
Одлуком, када се прикупљањем  писмених понуда и 
јавним надметањем даје у закуп пословни простор, у 
објектима  које треба санирати или реконструисати 
да би били уподобљени за коришћење, зависно од 
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стања објекта, а најмање 30% од   цене утврђене  на 
начин из става 1 овог члана.” 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Косјерић".  
 
 Број:361-2/04-02, у Косјерићу, дана 11.јуна 2010.  
 године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Милан Штуловић                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 146 Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гл.РС'' бр.72/09 и 81/09), члана 
32.ст.1.тач.5 Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гл.РС'' бр.129/07) и члана 25.ст.4.тачка 4. Закон 
о комуналним делатностима («Сл.гл.РС» бр.16/97, 
42/98) и члана  36 Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић.'' бр. 9/08), 
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 
дана 11. јуна 2010. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У 
ПОСЛОВНЕ СВРХЕ 

 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује се постављање и 
уклањање мањих монтажних објеката привременог 
карактера на  површинама јавне намене у пословне 
сврхе. 
 

Члан 2. 
 

 Поједини изрази употребљени у овој Одлуци 
имају следеће значење: 
 1) ''мањи монтажни објекти'' јесу: 
                          - киосци који служе за продају разних 
врста роба и пружање различитих услуга, површине 
до 25м

2,
 морају бити типски према општинској 

одлуци; 
                         - летње и зимске баште које су 
монтажно-демонтажни објекти постављени испред 
постојећих угоститељских објеката у чијој су 
функцији површине до 30м

2
; 

                          - рекламни панои (рекламне табле, 
панели, билборди,светлеће рекламе и др.) који су 

монтажни објекти постављени ради вршења услуге 
рекламе и пропаганде;   
                          - покретне тезге, расхладне витрине, 
угоститељске гарнитуре-столови и столице  и други 
мобилијар који служи искључиво у пословне сврхе; 
                         2) ''површина јавне намене'' јесте 
простор одређен планским документом за уређење 
или изградњу јавних објеката или јавних површина 
за које се утврђује општи интерес, у складу са 
посебним законом (улице, тргови, паркови, пијаце,  
гробља, зоне путних појасева и др). 
 

Члан 3. 
 

                          Привремене објекте могу постављати 
правна и физичка лица, у складу са законом и 
одредбама ове одлуке. 
                          Постављање киоска, монтажно-
демонтажних објеката и летњих и зимских башта   из 
чл. 2. тачка 1. алионеја 1 и 2 ове Одлуке, врши се на 
локацијама које су унапред предвиђене и утврђене 
Програмом постављања мањих монтажних објеката 
на јавним површинама јавне намене. 
  Постављање рекламних паноа, покретних 
тезги, расхладних витрина, угоститељских гарнитура 
и др. из члана 2 тачка 1 алинеја 3 и 4 ове Одлуке, 
врши се по прибављењу одобрења за постављање 
општинског органа управе надлежног за комуналне 
послове, а у складу са општим условима утврђеним 
Програмом постављања мањих монтажних објеката 
на површинама јавне намене.   
 Програм из ст.1 овог члана доноси 
Општинско веће , а на предлог Службе за урбанизам 
и инфраструктуре. 
                       Програм се објављује у Службеном 
листу Општине Косјерић 
                  Програм постављања мањих монтажних 
објеката садржи текстуални и графички део. 
 Текстуални део садржи: опис сваке локације 
и њену површину, број катастарске парцеле, тип, 
величину, намену објекта и основне карактеристике 
материјала за изградњу и спољни изглед објекта, као 
и опште услове за постављање мањих монтажних 
објеката за које се Програмом не утврђују локације.  
 Графички део садржи потребне графичке 
прилоге и друге податке од значаја за припремање 
техничке документације. 
 Програм се доноси за период од 5 година. 
 У периоду важења Програма исти се може 
изменити и допунити по начину и поступку који важи 
за његово доношење. 
 Постављање киоска и  монтажно-
демонтажних објеката привременог карактера на 
површини зелене пијаце у  Косјерићу  уредиће се 
Одлуком ЈКП «Елан « Косјерић уз сагласност Службе 
за урбанизам и инфраструктуру. 
 
       
 

II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈА  У ЗАКУП 
 

Члан 4. 
   

                          Давање у закуп локација из ове 
Одлуке  врши се путем јавног надметања на начин и 
по поступку утврђеном у члану 21. Одлуке о 
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грађевинском земљишту (Службени лист општине 
Косјерић број 5/10) од 26.03.2010 године. 
                         Почетну цену за јавно надметање 
утврђује Општинско веће на предлог Службе за 
урбанизам и инфраструктуру. 
                         Локације за постављање објеката из 
члана 2 став 1 тачка 1 алинеје 2 и 4 дају се 
непосредном погодбом власницима, односно 
закупцима пословних објеката,  испред којих се 
постављају предметни објекти, који су у обавези да 
плаћају локалну комуналну таксу за заузимање јавне 
површине у складу са Одлуком о локалним 
комуналним таксама (Службени лист општине 
Косјерић број 2/10). 
                 

Члан 5. 
 

 На локацијама на којима већ постоји објекат и 
које су Програмом задржане за ту намену, давање у 
закуп, након истека постојећег уговора о закупу, 
вршиће се на основу јавног надметања. 
 

  
 

III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 6. 
 

 Служба за урбанизам и инфраструктуру 
Општинске управе Косјерић (у оквиру које је и 
комунална инспекција), издаје решењем одобрење 
за постављање мањих монтажних објеката на 
површинама јавне намене. 
 

Члан 7. 
 

 Уз захтев за издавање одобрења за 
постављање киоска, монтажно- демонтажних 
објеката и летњих и зимских башти  инвеститор је 
дужан да поднесе: 
 -   захтев за издавање одобрења и доказ о 
уплати таксе, 
 -   доказ о решеним имовинско – правним 
односима – уговор о закупу локације  
 - ситуацију објекта са техничким описом и 
фотографију или скицу будућег монтажног објекта 
која не мора бити урађена од стране овлашћеног 
предузећа, 
 -  услове издате од стране надлежних јавних 
предузећа о могућности прикључка објекта на 
комуналну инфраструктуру. 
                        - доказ о уређењу односа у  погледу 
плаћања накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта за киоске. 
 

Члан 8. 
 

 Орган надлежан за издавање одобрења за 
постављање објекта, решење  ће издати  у року од 8 
дана од дана подношења захтева, уколико је уговор 
о издавању у закуп локације на јавној површини 
закључен у складу са важећим Програмом и уколико 
будући објекат испуњава све потребне услове 
предвиђене поменутим Програмом. 
 Решења из ст.1 овог члана може се издавати 
са роком важења најдуже до 5 година.   

Члан 9. 
 

                       Корисник је дужан да привремени 
објекат користи у складу са издатим одобрењем а 
простор око њега одржава у уредном и исправном 
стању. 
 

Члан 10. 
 

 Решење о постављању објеката престаје да 
важи: 
 -  истеком или раскидом уговора о закупу, 
 -  неплаћањем локалне комуналне таксе, 
 - уколико инвеститор не изврши постављање 
објекта у року од 60 дана од правоснажности 
решења 

Члан 11. 
 

                        Постављање објекта врши се након 
што надлежан орган Службе за урбанизам и 
инфраструктуру на основу правоснажног Решења из 
чл.8 ове Одлуке и Програма о постављању објеката, 
изврши обележавање објекта, о чему ће бити 
сачињен записник. 
 

Члан 12. 
 

 Постављање   рекламних паноа, покретних 
тезги, расхладних витрина, угоститељских гарнитура 
и др. одобрава решењем општинског органа управе 
надлежног за комуналне послове - комунални 
инспектор. 
 Решење из претходног става садржи: ближе 
описану локацију, начин постављања и величину 
покретних објеката са роком постављања, начин 
одржавања простора на коме се објекат поставља, 
обавезу плаћања локалне комуналне таксе према 
Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени 
лист општине Косјерић'' број 2/10) од 02.02.2010 
године, као и обавезу уклањања након истека рока. 
 

Члан 13. 
 

 Против Решења из чл.8  и чл.11.ове Одлуке 
странке у поступку могу изјавити жалбу Општинском 
већу општине Косјерић у року од 15 дана од дана 
достављања. 
 
 
 IV  УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 14. 
 

 Инвеститор је дужан да уклони објекат из чл. 
10. ове Одлуке о свом трошку са  површине јавне 
намене у року од 15 дана од дана престанка  важења 
Решења о одобрењу за постављање, а објекат из чл. 
11. у року од 3 дана од дана престанка важења 
Решења о одобрењу за постављање. 
                        Уколико инвеститор добровољно не 
уклони објекат Комунална инспекција наложиће 
уклањање објекта са јавне површине решењем, о 
трошку инвеститора, остављајући рок који не може 
бити дужи од 30 дана. Жалба против решења не 
задржава његово извршење. 
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Члан 15. 
 

                     Надзор над спровођењем ове Одлуке 
спроводи Комунални инспектор који ће наложити 
укалањање објекта у следећим случајевима: 
 
-  када је објект постављен или се користи без 
одобрења, 
- када је објекат постављен супрото условима 
утврђеним планом, 
- када је објекат постављен на место које није 
одређено планом, 
- када се промени неки од услова утврђен планом и 
одобрењем, а корисник им се не прилагоди у 
остављеном року, 
- када се привремени објекат постави или користи 
супротно издатом одобрењу, 
- када корисник не почне да користи привремени 
објекат у року од 60 дана од дана издавања    
одобрења за постављање привремених објеката, 
- када се привремени објекат не користи дуже од 30 
дана, 
- када је то неопходно због измене услова и начина 
коришћења јавне површине. 
 

            V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.  

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара 
казниће се за прекршај правно лице, ако: 
1. постави привремени објекат без одобрења или 
супротно одобрењу; 
3. користи супротно одобрењу ; 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара одговорно 
лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 2.500 до 50.000 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 250 до 25.000 динара 
физичко лице. 

Члан 17. 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће 
се правно лице и предузетник ако привремени 
објекат и простор око њега не одржава уредно и у 
исправном стању . 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 2.500 динара физичко и 
одговорно лице у правном лицу. 

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана 
наплаћује на лицу места комунални инспектор. 
 
 VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

 За постојеће мање монтажне објекте 
постављене на површинама јавне намене,  који су 
предвиђени Програмом у складу са Законом о 
планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр.72/09 и 81/09), а 

за које су издата решење о постављању објекта у 
складу са претходним законом важе ова решење до 
истека рока из Уговора о закупу јавне површине. 
 Инвеститор који има  објекат коме је истекао 
Уговор о закупу, или је добио земљиште на 
коришћење до привођења намени, или нема правни 
основ за коришћење земљишта дужан је да поднесе 
захтев за издавање новог Решења најкасније у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и уз 
захтев приложи нови Уговор о закупу закључен са 
Општином Косјерић а по обављеном поступку јавног 
надметања,у супротном наложиће се у складу са 
чланом 13.  уклањање објекта. 
  

Члан 19. 
 

 Постављање објеката из чл.2.ст.1.тач.1 ове 
Одлуке на површинама које нису јавне ( грађевиснке 
парцеле- дворишта и сл.), може се извршити само 
уколико корисници роба и услуга тим објектима 
приступају са јавне површине. 
 Локације за постављање тих објеката не 
предвиђају се Програмом из чл.3.ст.1 ове одлуке. 
 
 

Члан 20. 
 

 Одобрење за постављање објеката из члана 
16 ове Одлуке , на тим површинама издаваће орган 
предвиђен овом Одлуком, уз претходно прибављену 
информацију о локацији надлежног органа управе 
Службе за урбанизам и инфраструктуру. 
 Уз захтев за издавање одобрења, поред 
претходних, и ставки наведених у чл.7 ове Одлуке, 
инвеститор је дужан да приложи и копију плана за 
предметну кат.парцелу, на којој може и сам 
извршити уцртавање положаја будућег објекта. 
 
 

Члан 21. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о условима и начину постављања 
привремених објеката на јавним површинама у граду 
Косјерићу (''Службени гласник општине Косјерић'' бр. 
29/04). 
 

Члан 22. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Косјерић''. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                      
Број: 351- 574/10-02 
Дана: 11.јуна 2010. године 
К о с ј е р и ћ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Милан Штуловић           
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На основу члана 2. Закон о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», број 16/97 и члана 17. став 1. тачка 5. 
Статута општине Косјерић («Општински службени гласник», број 09/2008), на предлог Службе за урбанизам 
Општинске управе, Председник Општине, уз сагласност Општинског већа на седници одржаној 31.05.2010. 
године, доноси  

ПРОГРАМ 
 ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ У КОСЈЕРИЋУ 

за  2010/2011. годину 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС» број 16/97. и 42/98) одређене су комуналне 
делатности и уређени су општи услови и начин њиховог обављања. 
Комуналне делатности могу обављати јавна и друга предузећа или предузетници, (који уредно доставе понуду и 
буду одабрани као најповољнији), ако испуњавају услове у погледу техничко-технолошке опремљености и 
организационе и кадровске оспособљености, а у зависности од врсте и природе комуналних делатности, односно 
послова и друге услове које утврди Скупштина општине својим прописима. 
Одлуком о одржавању комуналне хигијене на територији општине Косјерић («Општински службени гласник» број 
18/09) изворе средстава за обављање и развој комуналних делатности, односно за одржавање чистоће и 
уређење насеља обезбеђује Друштвени фонд за путеве општине Косјерић (у даљем тексту: Фонд). 
Пратећи интензитет градње и комуналне опремљености у граду, односно, потребе урбане средине, обазирући се 
на природне услове, досадашња искуства, сачињен је Програм на одржавању јавне хигијене на територији града 
Косјерића, који ће се реализовати кроз месечни, седмични и дневни план рада.  
Послови на одржавању чистоће и уређењу насеља трају од 01.04. текуће до 01.04. наредне године. 01. април 
представља крајњи рок да се усвоји  законом предвиђен Завршни рачун и Извештај о раду за претходну годину и 
да се донесе Програм рада Фонда за текућу годину, укључујући обезбеђивање средстава за финансирање 
комуналних делатности. 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

Под одржавањем јавне хигијене у смислу овог Програма подразумева се одржавање чистоће и уређење насеља. 
Под одржавањем чистоће насеља подразумева се сакупљање смећа и другог отпада из стамбених, пословних и 
других објеката (осим индустријског и опасног отпада), њихово одвожење и одлагање; уклањање отпадака и снега 
са улица, јавних и јавних зелених  површина; чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других јавних 
површина. 
Под уређењем насеља подразумева се уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, 
скверова, приобаља и других јавних зелених површина поред и око стамбених зграда и стамбених блокова и сл; 
одржавање улица, путева и других комуналних објеката на јавним површинама. 
Одржавање чистоће и одржавање насеља у смислу овог програма врши се на територији општине Косјерић. 
У циљу обезбеђења хигијенских услова живота и рада, очувања заштите животне средине овим Програмом 
предвиђени су следећи послови: 

1. чишћење и метлање јавних површина; 
2. прање јавних површина; 
3. одржавање јавних зелених површина. 
4. одвожење и одлагање кућног смећа и одржавање депоније; 
5. уређење и одржавање зелене и сточне пијаце; 
6. уређење и одржавање градског гробља; 
7. одржавање осталих комуналних објеката; 
8. скидање плаката, умрлица и слично са дрвећа, стубова, огласних табли и др. 

 
1.Чишћење и метлање јавних површина 
 
подразумева следећу врсту послова: 
 

• Чишћење и метлање јавних површина у ЛЕТЊЕМ периоду (од 1. априла до 15. новембра текуће 
године) 

 
које обухвата – ручно чишћење тротоара и дела коловоза око ивичњака, са уклањањем папира, отпадака, 
самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи и др. са одвозом на депонију. 
 
Интензитет прљања саобраћајница и других јавних површина је различит, с тога Програмом се предвиђа и 
адекватан број чишћења тих површина у току седмице. Према предлогу Програма за 2010/11.годину у летњем 
периоду, чишћењем и метлањем треба обухватити 12 улица и 5 јавне површине у укупној површини од 15.946м

2
.  
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Једном недељно вршиће се машинско чишћење механичком четком, Карађорђеве и улице О.Грбић и једном у 15 
дана детаљно чишћење тротоара и паркинга у Карађорђевој и улици О.Грбић. 
 
За време државних, верских и других празника потребно је обезбедити минимум рада на поменутим пословима, 
односно ангажовати једног радника или више радника по потреби. 
 
Према овом предлогу потребно је чистити и метлати: 
5 улица и две јавне површине у центру града – 5 пута недељно 
7 улица и три јавне површине – 2 пута недељно 
 
по следећем распореду: 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ ПЕТ ПУТА НЕДЕЉНО 

р.бр назив улице (јавне површине) 
динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Карађорђева са тротоарима од 
пруге до ул.Р.Ђорђевића 

5 20 240   2.859 686.160 

2. Олге Грбић са тротоарима од 
ул.М.Марковића до ЕПС-а 

5 20 240  738 177.120 

3. Н.Тесле од ул.Карађорђеве до 
ул.М.Зарића (са паркингом) 

5 20 240 1.877 450.480 

4. М.Зарића од Карађорђеве до 
ул.Н.Тесле 

5 20 240 498 119.520 

5. Стазе у малом парку (код 
Олимпијске чесме) 

5 20 240 137 32.880 

6. Светосавска са тротоарима од 
ул.Карађорђеве до средње 
школе 

5 20 240 994 238.560 

7. Аутобуска станица 5 20 240 200 48.000 

УКУПНО: 7.303 1.752.720 

 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ ДВА ПУТА НЕДЕЉНО 

р.бр назив улице (јавне површине) 
динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Р.Петронијевића са паркингом и 
тротоаром 

2 8 96 1.455 139.680 

2. 
С.Миливојевића до полигона 2 8 96 403 38.688 

3. Степенишни пролаз 2 8 96 189 18.144 

4. Стазе између зграда у 
ул.Р.Петронијевића 

2 8 96 369 35.424 

5. Плато тржног центра са 
приступним делом 

2 8 96 753 72.288 

6. М.Марковића 2 8 96 1.044 100.224 

7. Кнеза Милоша 2 8 96 835 80.160 

8. Н.Тесле (од раскрснице са 
О.Грбић до магистралног пута) 

2 8 96 2.695 252.960 

9. Ј.Ј.Змаја 2 8 96 380 36.480 

10. Ј.Л.Субић 2 8 96 520 49.920 

УКУПНО: 8.643 829.728 

 

• Чишћење јавних површина у ЗИМСКОМ периоду (од 15.новембра текуће године до 1.априла 
наредне године) 

 
које обухвата – ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, сакупљање наноса од лишћа, грања и чишћење 
снега и леда са тротоара испред ненастањених објеката и пролаза, раскрсница, сливних равни уз ивичњаке и 
сливнике, мостова, пешачких стаза у парковима, као и остале послове везане за делатности одржавања хигијене 
у зимском периоду до уклањања ризле и блата. 
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Интензитет прљања саобраћајница и других јавних површина је смањен у зимском периоду, с тога Програмом се 
предвиђа и адекватан број чишћења тих површина у току седмице. Према предлогу Програма у зимском периоду, 
чишћењем треба обухватити 7 улица и 4 јавне површине у укупној површини од 9.719м

2
. С тога, према обиму и 

интензитету чишћења у зимском периду потребно је ангажовати 2 радника + 2радника за чишћење снега. 
 
За време државних, верских и других празника потребно је обезбедити минимум рада на поменутим пословима, 
односно ангажовати једног радника или више радника по потреби. 
 
Према овом Програму потребно је чистити: 
5 улица и две јавне површине у центру града – 5 пута недељно 
2 улице и две јавне површине– 2 пута недељно 
  
по следећем распореду: 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ ПЕТ ПУТА НЕДЕЉНО 

р.бр назив улице (јавне површине) 
динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Карађорђева са тротоарима од 
пруге до ул.Р.Ђорђевића 

5 20 240   2.859 686.160 

2. Олге Грбић са тротоарима од 
ул.М.Марковића до ЕПС-а 

5 20 240  738 177.120 

3. Н.Тесле од ул.Карађорђеве до 
ул.М.Зарића (са паркингом) 

5 20 240 1.877 450.480 

4. М.Зарића од Карађорђеве до 
ул.Н.Тесле 

5 20 240 498 119.520 

5. Стазе у малом парку (код 
Олимпијске чесме) 

5 20 240 137 32.880 

6. Светосавска са тротоарима од 
ул.Карађорђеве до средње 
школе 

5 20 240 994 238.560 

7. Аутобуска станица 5 20 240 200 48.000 

УКУПНО: 7.303 1.752.720 

 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ ДВА ПУТА НЕДЕЉНО 

р.бр назив улице (јавне површине) 
динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Р.Петронијевића са паркингом и 
тротоаром 

2 8 96 1.455 139.680 

2. 
С.Миливојевића до полигона 2 8 96 403 38.688 

3. Степенишни пролаз 2 8 96 189 18.144 

4. Стазе између зграда у 
ул.Р.Петронијевића 

2 8 96 369 35.424 

УКУПНО: 2.416 231.936 

 
2.Прање јавних површина 
 
 
Прање се врши према месечно плану у периоду од 1.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог 
периода кад дневна температура прелази 4

0
 Ц.  

 
План је сачињен према природним падовима јавних површина. Приликом прања вода се мора усмерити ка 
сливној рампи. Истовремено се врши и пропирање сливника. У току прања обавезно је сакупљање наноса са 
саобраћајница који се ствара прањем и чишћењем јавне површине, уз обавезно ангажовање 2 радника испед 
цистерне за прање улица које се по плану перу два пута месечно. Док се за прање улица, које се перу једном 
седмично – суботом, ангажује само један радник испред. 
 
Интензитет прљања саобраћајница и других јавних површина је различит, с тога Програмом се предвиђа и 
адекватан број прања тих површина у току месеца. Према Програму за 2010/11.годину прањем треба обухватити 
38 улице у граду и 4 јавне површине, у укупној површини од 101.486 м

2
. 
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Према овом Програму потребно је опрати: 
8 улица и једна јавна површина у центру града – 1 пут недељно 
30 улица и једна јавна површина – 2 пута месечно 
3 јавне површине – 1 пут месечно 
 
по следећем распореду: 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ СВАКЕ СУБОТЕ 
(са једним радником испред цистерне) 

р.бр назив улице 
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Карађорђева са тротоарима и 
зеленим површинама, од 
ул.Р.Ђорђевића до рампе  

1 4 32 8.238 263.616 

2. О.Грбић од ул.А.Косијера до 
ЕПС-а  

1 4 32 2.924 
93.568 

 

3. Н.Тесле од ул.Карађорђеве до 
ул.М.Зарића са паркингом 

1 4 32 2.792 89.344 

4. С.Миливојевића до сквера 1 4 32 1.474 47.168 

5. М.Зарића  1 4 32 1.177 37.664 

6. Н.Грбића од ул.Карађорђеве до 
М.Марковића 

1 4 32 1.011 32.352 

7. Аутобуска станица 1 4 32 200 6.400 

УКУПНО: 17.816 570.112 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ТРИ ПУТА НЕДЕЉНО  
(са два радника испед цистерне) 

р.бр назив улице 
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

недељ. месеч. годишње 

1. Ж.Мишића са тротоаром и 
паркингом поред индустријског 
колосека, од спортског полигона 
до ул.Карађорђеве 

1 4 32 3.470 111.040 

2. Карађорђева са тротоаром од 
рампе до мотела «Извор» 

1 4 32 8.800 281.600 

УКУПНО: 12.270 392.640 
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УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ДРУГЕ И ЧЕТВРТЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ 
(са два радника испед цистерне) 

р.бр. назив улице 
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

Месечно годишње 

1. 
Р.Ђорђевића од раскрснице до 
ул.Карађорђеве 

2 16 1.301 20.816 

2. М.Марковића 2 16 3.900 62.400 

3. 
М.Рогића од Задружног дома (са 
платоом испред дома) до 
ул.М.Марковића  

2 16 695 11.120 

4. А.Косијера 2 16 4.044 64.704 

5. Скрапешка 2 16 2.453 39.248 

6. Н.Грбића 2 16 398 6.368 

7. 17.Нова 2  16 2.700 43.200 

УКУПНО: 15.491 247.856 

 

 
УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ПРВОГ И ТРЕЋЕГ УТОРКА У МЕСЕЦУ 

(са два радника испед цистерне) 

р.бр назив улице 
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

Месечно годишње 

1. 
М.Косовац од ул.К.јунака до 
ул.Карађорђеве 

2 16 1.703 27.248 

2. Д.Обрадовића 2 16 1.177 18.832 

3. 7.Марта 2 16 1.360 21.760 

4. Д.Томића од ул.7.марта до краја 2 16 793 12.688 

5. К.Јунака 2 16 1.318 21.088 

6. М.Младеновића  2 16 736 11.776 

7. А.Шантића 2 16 1.676 26.816 

8. Н.А.Споменице 2 16 1.562 24.992 

9. Војводе Путника 2 16 1.800 28.800 

10. Улица - Крстине 2 16 1.500 24.000 

11. М.Савић 2 16 750 12.000 

УКУПНО: 14.375 230.000 

 
 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ПРВЕ И ТРЕЋЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ  
(са два радника испед цистерне) 

р.бр назив улице 
Динамика површин

а 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 Месечно годишње 

1. Светосавска од средње школе до 
ул.Карађорђеве 2 16 3.253  52.048 

2. Ј.Л.Субић 2 16 2.695 43.120 

3. Ј.Ј.Змаја  2 16 1.180 18.944 

4. В.Караџића 2 16 1.204 19.840 

5. С.Павловића 2 16 1.816 29.056 

6 К.Милоша од ул.Карађорђеве до 
Пупића виле 2 16 5.702 91.232 

7. Р.Петронијевића са паркингом и 
тротоатром 2 16 3.271 52.336 

8. Паркинг код Дома здравља 
2 16 1.000 16.000 

УКУПНО: 20.121 321.936 
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УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ДРУГОГ И ЧЕТВРТОГ УТОРКА У МЕСЕЦУ 
(са два радника испед цистерне) 

р.бр назив улице 
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

Месечно годишње 

1. 
С.Познановића од ул.М.Зарића, цела 
кружно 

2 16 3.265 52.240 

2. 
Д.иВ.Марковића од Карађорђеве, 
цела кружно 

2 16 2.578 41.248 

3. 
Н.Тесле од ул.М.Зарића до моста на 
Кладороби 

2 16 4.914 78.624 

4. Кнеза Алексе Поповића 2 16 1.206 19.296 

УКУПНО: 11.963 191.408 

 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ПЕРУ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО 
(са два радника испед цистерне) 

р.бр назив  
Динамика 

површина 
м

2
 

укупно 
годишње 

м
2
 

Месечно годишње 

1. Спортски полигон са игралиштем и 
ул.С.Миливојевића до свера (идући 
од полигона) 

1 8 5.428  43.424 

2. Плато у Тржном центру 1 8 753 6.024 

3. Стазе између зграда у 
ул.Р.Петронијевића 

1 8 369 2.952 

УКУПНО: 6.550   52.400 

 
3.Одржавање јавних зелених површина  
  
Послови одржавања јавних зелених површина обухватају сејање траве, прихрањивање травњака, заливање и 
кошење травњака, одржавање цветних површина – садња, заливање, окопавање,плевљење и одржавање 
украсног шибља и дрвећа и др.  
Динамика и обим послова предвиђених овом ставком су саставни део Програма за одржавање зелених површина 
за 2010/11. па ће се ови послови и обављати у складу са овим Програмом. 
 
4.Одвожење и одлагање кућног смећа и одржавање депоније 
 
Изношење, одвожење и депоновање кућног смећа врши Комунално предузеће. Комунално предузеће је дужно, 
ако то корисник захтева, да одвози и смеће које не спада у кућно али у складу са уговором-споразумом 
Комуналног предузећа и корисника услуга. 
Комунално предузеће је дужно да кућно смеће и отпатке одвози најмање једном седмично у једнаким временским 
размацима, улично смеће и отпатке по завршеном чишћењу свакодневно, смеће из продавница и других радњи 
по потреби и више пута. 
У току 2010.године, потребно је повећати број посуда за одлагање смећа. 
 
Изношење смећа врши се следећем распореду: 

 

ПРОГРАМ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА ЗА 2010/2011.ГОДИНУ 

дан Улице 

Понедељак 

Карађорђева, Насеље Пантићи, Спортска хала, Р.Петронијевића, 
О.Грбић, Д. и В. Марковића, М.Младеновића, Елкок, Народна 

библиотека, К.Милоша (до Брана Миловића), С.Познановића, М.Зарића, 
К.А.Поповића, С.Миливојевића, Н.Тесле, пијац 

 

Уторак 

Р.Ђорђевића, М.Марковића, М.Рогића, Хајдук Вељкова, А.Косјера, 
Н.Грбића, Ј.Ј.Змаја, Скрапешка, Светосавска, Ј.Л.Субић, Гробље, 

В.Караџића, С.Павловића, К.Милоша (од Брана Миловића до пумпе), 
пијац 

 

Среда 

Насеље Дуњићи, Насеље Бели Гај, Насеље Лугови, Митровићи, 
М.Косовац, А.Шантића, К.Јунака, Н.А.Споменице, 7.марта, Ј.Цвијића, 

Д.Обрадовића, Пекара „Артос“, Предузеће „Уником“, Железничка станица, 
Брајковићи, Предузеће „Ракета“, Титан цементара, Ж.Мишића, пијац 
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Петак 
Карађорђева (од Мотела „Парк“ до „Извора“), К.Милоша – цела, 

С.Миливојевића, О.Грбић, Р.Петронијевића, С.Познановића, М.Зарића, 
К.А.Поповића, Н.Тесле, пијац 

 

 
Кућно смеће и отпаци могу се одвозити и депоновати само на градску депонију. Градском депонијом располаже и 
управља Комунално предузеће. Смеће на градској депонији мора се пресипати слојем земље најмање једном 
месечно. 
 
5. Уређење и одржавање зелене и сточне пијаце 
 
О одржавању комуналне хигијене на пијацама и пијачним објектима (пијачне тезге, чесма и санитарни чвор) стара 
се Комунално предузеће. Одржавање зелене пијаце подразумева следеће: 

• Простор зелене пијаце се чисти од отпадака сваког петка у месецу а по истеку радног времена као и 
након сваког пазарног дана и вашара (по налогу комуналне инспекције и чешће), а отпаци одвозе и 
одлажу на градску депонију. 

• Простор зелене пијаце се пере једанпут седмично – суботом, а по истеку радног времена, по потреби и 
чешће. 

• Отпаци са зелене пијаце сакупљају се у 5 контејнера, које се морају празнити најмање једном седмично а 
по потреби и више пута. 

• Пијачни објекти се морају редовно одржавати. 
 
6. Уређење и одржавање градског гробља 
 
Управљање градским гробљем, уређивање и одржавање гробља врши Комунално предузеће.  
Уређење и одржавање гробља подразумева: 
 

a) Чишћење и одношење отпадака (папир, стари венци, отпаци свећа, отпаци грађевинског материјала, 
сувишна земља и др.) Редовно кошење траве на слободним површинама гробља, прилазним стазама, око 
гробних места и уколико је уговорено на гробним местима са одвозом траве на депонију, и то 2 пута 
месечно у пероду од 1.априла до 15.октобра 

b) Одржавање у уредном и чистом стању свих објеката на гробљу (капеле, сале, санитарне просторије, 
ограде, чесме и сл). 

c) Одржавање у исправном стању свих инсталација на гробљу, 
d) Ограђивање гробља 

Градско гробље мора имати обезбеђен довољан број адекватних посуда за одлагање смећа, које се морају 
празнити најмање једнанпут седмично. 
 
7.Одржавање осталих комуналних објеката 
 
Одржавање осталих комуналних објеката обухвата следеће послове: 
 

• чишћење и редовно отпушавање атмосферске канализације са заменом поломљених и несталих сливних 
решетки, 

• одржавање отворених канала кишне канализације са кошењем, крчењем траве и дивљег растиња, 
чишћење од талога са одвозом на депонију, 

• замена уништених и оштећених знакова вертикалне сигнализације, 

• замена табли са називом улица и кућних бројева, 

• одржавање огласних табли и паноа са улањањем старих објава, огласа, обавештења, умрлица и сл. 
најмање једном месечно,    

• уклањање лешева животиња по налогу комуналне инспекције, односно од указане потребе, 

• поправка и замена уличних корпи по указаној потреби, 

• одржавање дрвених оградица око зелених површина у Карађорђевој улици, 

• декорација града поводом празника и различитих манифестација, 

• одржавање јавних чесми, 

• поправка  клупа и жардињера по указаној потреби и 

• други послови по налогу  Службе за урбанизам и инфаструктуру,... 
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НАДЗОР  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Надзор над извршењем Програма врши општински орган управе надлежан за послове комуналне и еколошке 
инспекције. 
Вредност уговорених послова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова уз примену јединичних 
цена из понуде као саставни део уговора. 
Стварно изведене количине утврдиће се сваког месеца, а на основу  ситуације урађене у складу са потписаним 
планом рада – налогом, на основу које ће се извршити плаћање. 
Услед кашњења послова у редовно спровођење плана, извршилац послова обавезан је да изврши те послове, по 
процени приоритета и начин обављања послова према налогу надзорног органа. 
Уколико надзорни орган констатује да је извршилац посла неквалитетно или неблаговремено извршио 
послове предвиђене Програмом или планиране послове уопште није извршио, ти послови неће 
извршиоцу бити плаћени, а извршилац послова се обавезује да плати наручиоцу, на име утврђене казне 
5% од укупне вредности планиране за извршење тих послова за исти дан, сем у случају више силе 
(услови и ситуације који по мишљењу надзорног органа објективно онемогућавају извршиоца да изврши 
поверене послове).                                                                                                 
Уколико дође до промене цена на тржишту уговорне стране дужне су да међусобно сагласе интересе и изврше 
ревалоризацију потраживања и обавеза. 
У случају прекида пружања услуга из овог Програма извршилац је обавезан да писаним путем обавести надзорни 
орган о прекиду пружања услуга као и разлозима прекида у року од 6 сати, након чега ће надзорни орган 
обавестити наручиоца посла - оснивача. Уколико извршилац у року од 3 дана необезбеди обављање тих послова 
наручилац ће на рачун извршиоца ангажовати другог извршиоца. 
О правима и обавезама, које нису предвиђене уговором, решавати у духу добрих пословних односа, а у 
супротном важе одредбе Закона о облигационим односима пред надлежним Судом. 
Програм радова на одржавању јавне комуналне хигијене објавити у «Службеном листу општине Косјерић». 
 
Број:  352-84/10-02 
Дана: 31.05.2010. године 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
                     Мр Драган Вујадиновић                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник Р.С." број 54/2009 ) и члана 36. Статута 
општине Косјерић ( "Службени лист општине Косјерић", број 9/08) Скупштина општине Косјерић седници 
одржаној 11. јуна 2010. године донела је, 
   

         

         

 О Д Л У К У  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2009 ГОДИНУ 
 

 

  
         

         

               ОПШТИ  ДЕО    

         

  Члан 1,     
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Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета 
општине Косјерић у 2009. години износе у динарима: 

         

I     Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства 277.924.000  

         

II    Укупно извршени терући расходи и издаци   262.381.000  

         

III   Разлика укупних примања и укупних издатака ( I - II )  15.543.000  

         

  Члан 2.     

         

У Билансу стања на дан 31. децембар 2009. 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    8.270.000  

 О14ООО природна имовина    1.289.000  

 121ООО  
новчана средства,пл.метали и хартије 
од вредности 16.711.000  

  СВЕГА АКТИВА :    26.270.000  

         

 ПАСИВА:        

 291ООО Пасивна временска разграничења  1.168.000  

 311ООО Извори капитала    9.559.000  

 321121 Вишак прихода - суфицит   15.543.000  

         

  СВЕГА ПАСИВА:    26.270.000  

         

  Члан 3.     

         

 У Билансу прихода и расхода у периоду од о1. јануара до 31. децембра 2009. год. 

утврђени су:        

         

 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена    

     по основу продаје нефинансијске имовине  271.767.000  

 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку   

     нефинансијске имовине    262.381.000  

 3. Вишак прихода - Буџетски суфицит ( 1-2)  9.386.000  

 4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит    

      ( увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка   

      прихода из предходне године који се користио за    

      покриће расхода текуће године)   15.543.000  

         

 Структура текућих прихода и текућих расхода:    

 71ОООО порези     96.737.000  

 73ОООО донације и трансфери   49.008.000  

 74ОООО други приходи    126.022.000  

 УКУПНИ ПРИХОДИ:    271.767.000  

         

         

         

 41ОООО расходи за запослене   60.846.000  

 42ОООО коришћење услуга и роба   92.027.000  

 45ОООО субвенције    69.604.000  

 46ОООО донације и трансфери   18.853.000  

 47ОООО права из социјалног осигурања  9.252.000  

 48ОООО остали расходи    9.977.000  
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  УКУПНИ РАСХОДИ:   260.559.000  

         

 Утврђивање резултата пословања     

         

 примања по основу продаје нефинансијске имовине    

 текући приходи и примања    271.767.000  

 издаци за набавку нефинансијске имовине   1.822.000  

 текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 262.381.000  

 буџетски суфицит     9.386.000  

 део нераспоређеног вишка прихода из претходне године 6.157.000  

 кориговани суфицит     15.543.000  

         

         

  Члан 4.    

                    Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат Буџета утврђени су: 
 

ОПИС Економска 
класификациј

а 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

I   УКУПНА СРЕДСТВА  3+7+8+9 200.836.000 77.088.000 277.924.000 

     

II  УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 195.266.000 76.501.000 271.767.000 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 195.266.000 76.501.000 271.767.000 

1.1. камате  7411 1.491.000  1.491.000 

2.  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
     НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

8    

3.  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
  И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ                                                             

9          

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
      ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

92    

III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 5.570.000 587.000 6.157.000 

     

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 186.438.000 75.943.000 262.381.000 

     

4.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 184.616.000 75.943.000 260.559.000 

4.1. отплате камата 44    

5.  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
     ИМОВИНУ 
 

5 1.822.000  1.822.000 

6.  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
     ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ  
     ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                

6    

6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  
      ИМОВИНЕ 

62    

V УКУПНИ СРЕДСТВА МИНУС 
   УКУПНИ ИЗДАЦИ                  

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

14.398.000 1.145.000 15.543.000 

VI  БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ 
     (1+2) – (4+5)  

(7+8)-(4+5) 8.828.000 
 

558.000 9.386.000 

VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ 
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ  
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС  
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ  
   ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 
      (VI-(1.1-4.1)) 

(7-7411+8) –
(4-44+5)
   

7.337.000 558.000 7.895.000 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
      РЕЗУЛТАТ 
      (VI+(3.1-6.1)  

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

8.828.000 558.000 9.386.000 
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                            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                                                               9.386.000  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  7.895.000 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 
инансиске имовине утврђен је у износу од                                                                                      9.386.000 динара. 

         

         

 Члан 5.     

         

                         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 15.543.000 динара преноси се у наредну годину и 
састоји се из нераспоређеног вишка прихода у целокупном износу. 

         

         

 Члан 6.     

         

                        У  Извештају о капиталним издатцима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра 
2009 године утврђени су укупни извори финансирања у износу од 0 динара и укупни издатци у износу од 
1.822.000 динара. 

 Структура извора финансирања:     

 92ОООО 
примања од продаје 
финансиске имовине 0  

 Структура издатака:       

 51ОООО основна средства    1.822.000  

         

         

 Члан 7.     

         

                         У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2009 године утврћени 
су укупни новчани приливи у износу од 277.924.000 динара и укупни новчани одливи у износу од 262.381.000 
динара  и салдо готовине на крају године у износу од 15.543.000 динара. 

         

 Структура новчаних прилива:      

         

 71ОООО порези     96.737.000  

 73ОООО донације и трансвери   49.008.000  

 74ОООО други приходи    126.022.000  

 92ОООО 
примања од продаје 
финансијске имовине   

         

 Структура новчаних одлива :      

         

 41ОООО расходи за запослене   60.846.000  

 42ОООО коришћење услуга и робе   92.027.000  

 45ОООО субвенције    69.604.000  

 46ОООО донације и трансфери   18.853.000  
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 47ОООО 
права из социјалног 
осигурања  9.252.000  

 48ОООО остали расходи    9.977.000  

 51ОООО основна средства    1.822.000  

         

 Вишак новчаних средстава    9.386.000  

 налдо готовине на почетку године   6.157.000  

 Кориговани приливи     277.924.000  

 Кориговани одливи     262.381.000  

 салдо готовине на крају године    15.543.000  

         

         

 Члан 8.     

         

                         Средства сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић 31.12.2009. године износе 1.168.000 
динара. 

         

         

 Члан 9.     

         

                        Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2009.годину са свим својим прилозима саставни је део 
ове одлуке. 

         

         

 Члан 10.     

         

                      Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу општине Косјерић". 

         

         

         

 Број 400-32/10-01       

 У Косјерићу 11. јуна 2010 године. 
11. јуна 
2010.године      

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ     

    ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ, 

        Милан Штуловић     
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