
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
На основу члана 209 Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ број 24/11), члана 20 став 1 тачка 17 За-
кона 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 12. јуна 2012. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у со-
цијалној заштити општине Косјерић („Службени лист општи-

не Косјерић“, број 9/11)  
 

Члан 1. 
 У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити 
општине Косјерић, мења се члан 34., 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 месеч-
на накнада за бригу о детету у износу од 25 % просечне нето за-
раде по запосленом у општини Косјерић у претходном месецу, 
од момента рођења детета до навршених 12 месеци живота де-
тета, уколико је и отац детета незапослен, а изузетно и ако је за-
послен, а просечан приход по члану домаћинства не прелази из-
нос од 9. 000, оо динара. 

Накнада по основу става 1 овог члана, припада породи-
љама чија су деца рођена од тренутка ступања на снагу Одлуке 
о изменама и допуна Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, 
број 1/12), то јесте од дана 18. 02. 2012. године. 

Месечна накнада по одредбама Одлуке, припада поро-
диљама од тренутка испуњавања услова из члана 34 став 1, што 
значи да уколико породиља испуњава услове у тренутку рођења 
детета оствариваће право од тог тренутка, па све до 12 месеци 
живота детета. Уколико породиља у међувремену престане да 
испуњава услове из члана 34 став 1, исплата накнаде ће бити 
обустављена. 

Породиља која у тренутку рођења детета не испуњава 
услове за добијање накнаде, па се након тога стекну услови, ме-
сечну накнаду по одредбама ове одлуке стиче од тренутка када 
стекне те услове, па све до 12 месеци живота детета. Уколико 
породиља у међувремену престане да испуњава услове из чла-
на 31 став 1, исплата накнаде ће бити обустављена.“ 

 
Члан 2. 

Додаје се члан 61 а који гласи: 
„Накнада трошкова поступка за лечење неплодности по-

ступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења је посебан 
облик социјалне заштите, на које право имају брачни и ванбрач-
ни другови који због стерилитета или привремене неплодности 
немају деце. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Накнада трошкова поступка за лечење неплодности по-

ступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења који се оба-
вља на клиникама у Србији врши се до висине износа трошкова 
који се плаћају за поступак вантелесне оплодње на Гинеколо-
шко-акушерској клиници Клиничког центра у Београду. 

Право на накнаду трошкова поступка за лечење неплод-
ности поступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења могу 
да остваре брачни и ванбрачни другови који имају пребивали-
ште, односно боравиште (избеглице и интерно расељена лица 
са територије Косова и Метохије) на територији општине Косје-
рић најмање годину дана пре подношења захтева. 

Ближи услови, критеријуми,  начин, поступак и друга пита-
ња од значаја за остваривање права на накнаду трошкова по-
ступка за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења уредиће се Одлуком коју доноси Скупшти-
на општине Којсерић, на предлог Општинског већа.“ 

 
Члан 3.  

 Мења се члан 71, тако да сада гласи: 
„ Општинско веће општине Косјерић донеће посебне Правилнике 
потребне за примену ове Одлуке у року од 8 месеци од дана 
усвајања ове Одлуке.“  

Члан 4.  
У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу општине Косјерић“.  
 

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

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Милан Штуловић 
 

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 36. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној дана 12.јуна2012.годи-
не, доноси 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хи-
гијене на територији општине Косјерић (''Службени лист оп-

штине Косјерић'', број 18/09) 

БРОЈ 4/12, КОСЈЕРИЋ, 12. јун  2012. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 

У Одлуцио одржавању комуналне хигијене на територи-
ји општине Косјерић мењају се тачке 23 и 24 члана 7. тако да са-
да гласе: 

''23. паркирање возила на травњацима и зеленим повр-
шинама, корисницима путничких моторних возила, а у случају да 
не може да се утврди ко је возило користио, власницима путнич-
ких моторних возила, 

24. паркирање теретних возила на тротоарима и зеле-
ним површинама који нису предвиђени за ту намену, корисници-
ма теретних моторних возила, а у случају да не може да се утвр-
ди ко је возило користио, власницима теретних моторних вози-
ла.'' 

Члан 2. 
Мења се члан 78. Тако да гласи: 
''Новчаном казном од 500,00 до 25.000,00 динара казни-

ће се за прекршај свако физичко лице, власник и корисник пут-
ничког моторног возила и теретног мотрног возила, ако поступи 
противно одредбама чланова: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 27, 
29, 34, 36, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 
66, 68, 69 и 70 Одлуке.'' 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број 352 – 159/09 – 02 
У Косјерићу, 12.јуна 2012.године 

                                                                                                                         
ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Милан Штуловић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општинско веће општине Косјерић, на седници од 31.маја 2012. 
године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 61. Статута општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/08) и члана 
17. Одлуке о Општинском већу општине Косјерић  („Службени 
лист општине Косјерић“ број 9/08), донело је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се регулишу услови за изградњу малих хи-

дроелектрана – мини хидроцентрала (у даљем тексту МХЕ) и 
основи за регулисање међусобнох односа инвеститора са оп-
штином Косјерић, на чијој територији се буду градиле МХЕ. 

 
На подручју општине Косјерић могуће су 4 локације за изградњу 
МХЕ према Катастру МХЕ снаге од 166 кW до 667 кW и на више 
локација које нису евидентиране Катастром МХЕ. 

 
Члан 2. 

Општина Косјерић усагласила је процедуру са Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 
24/11) доношењем Просторног планом општине Косјерић („Слу-
жбени лист општине Косјерић“ број 7/11) створени су услови за 
изградњу МХЕ тако што ће инвеститор, на основу њега, израђи-
вати Урбанистички пројекат као плански основ за издавање ло-
кацијских дозвола. Просторни план општине Косјерић обухвата 
водопривредну основу и планиране МХЕ на рекама на подручју 
општине Косјерић. 

 
Члан 3. 

Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастар-
ских парцела и треба да садржи: 

1) ситуационо решење, композициони план и партер-
но, односно пејзажно решење;  
2) идејна урбанистичка и архитектонска решења обје-
ката;  
3) приказ постојеће саобраћајне и комуналне инфра-
структуре са предлозима прикључака на спољну мре-
жу;  
4) опис, технички опис и објашњење решења из урба-
нистичког пројекта.  
 

На поступак изградње МХЕ непосредно се примењују одредбе 
Закона о планирању и изградњи и Закона о енергетици, а одо-
брење за изградњу МХЕ издаје надлежни орган Општинске упра-
ве Косјерић. 
 
Уз захtев за издавање одобрења за изградњу МХЕ потребно је 
приложити предвиђене сагласности којима се потврђује несме-
тан режим коришћења вода , прибављенe у складу са Законом о 
водама, Законом о рибарству и Законом о заштити животне сре-
дине. 
 

 
Члан 4. 

Инвеститор изградње МХЕ закључује са општином Косјерић уго-
вор којим ће регулисати депозит за обезбеђење локације. 
 
Депозит се утврђује по кW инсталисане снаге у износу од 30 € у 
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан упла-
те и уплаћује се општини Косјерић пре издавања локацијске до-
зволе. 
 
Инвеститор обрачунати депозит може да плати у 3 једнаке рате:  

• I  у року од 8 дана од дана потписивања уговора,  

• II 6 месеци од потписивања уговора и 

• III  12 месеци од потписивања уговора. 
 

Наплаћени депозит ће се вратити инвеститору од процента који 
припада oпштини Косјерић кроз производњу и продају електрич-
не енергије из члана 6 ове Одлуке. 

 
Уговором ће бити одређен и рок изградње МХЕ, а по протеку тог 
рока, као последицу неизвршавања уговорне обавезе, инвести-
тор губи локацију и уплаћени депозит се на враћа. 
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Члан 5. 
Поред стварања основа за израду Урбанистичког пројекта, оп-
штина Косјерић се Уговором из члана 4. ове Одлуке обавезује 
да: 

• активно учествује у решавању имовинско правних од-
носа ради прибављања земљишта опредељеног за из-
градњу МХЕ, с тим што трошкове прибављања земљи-
шта сноси инвеститор; 

• да пружи логистичку и правну помоћ инвеститору код 
добијања сагласности од јавних предузећа; 

• активно учествује у поступцима за конституисање слу-
жбености преко непокретности других власника ради 
обезбеђења несметаног приступа до објеката МХЕ. 

 
Члан 6. 

Инвеститор је у обавези да општини Косјерић, по изградњи МХЕ 
и отпочињању рада, плаћа 5% од произведене електричне енер-
гије на име накнаде за произведену електричну енергију. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Слу-
жбеном листу општине Косјерић“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број: 325-9/12-02, дана 31. маја 2012. године 
К о с ј е р и ћ      
    

ПРЕДСЕДНИК, 
Драган Вујадиновић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 36 Статута општине Косјерић („Слу-
жбени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној дана 12. јуна 2012. године, доно-
си 

 
ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Одлуке о расподели средстава ме-
сним заједницама и начину финансирања изградње, рекон-

струкције и одржавања објеката инфраструктуре. 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о расподели средстава месним заједницама 
и начину финансирања изградње, реконструкције и одржавања 
објеката инфраструктуре, мења се члан 8, тако да сада гласи: 

„ Трошкове редовног одржавања јавне расвете финан-
сира Општина у пуном износу. 

Месне заједнице својим мини буџетима и одлукама 
својих Савета везано за учешће грађана и осталих корисника, 
преузимају одговорност за функционисање јавне расвете на сво-
јој територији и измирењу обавеза према испоручиоцу електрич-
не енергије.“ 

Члан 2. 
У Одлуци о расподели средстава месним заједницама 

и начину финансирања изградње, реконструкције и одржавања 
објеката инфраструктуре, мења се члан 9, тако да сада гласи: 

„ Куповина посуда за смеће (контејнере) и њихово пра-
жњење Месне заједнице финансирају из својих мини буџета, с 
тим да Савети појединачно могу доносити одлуке да грађани и 
остали корисници учествују у одређеном износу.“  

 
Члан 3.  

 У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу општине Косјерић“.  
 

Скупштина општине Косјерић 
Број: 020 – 1 / 12 – 03  
У Косјерићу: 12.јуна 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                     Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити ('' Слу-
жбени гласник РС'', број 24/11), члана 61 а Одлуке о правима и 
услугама у социјалној заштити општине Косјерић и члана 36. 
став 6 Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косје-
рић“ број 09/08), Скупштина општине Косјерић, доноси   
 

ОДЛУКУ 
о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за 
остваривање накнаде трошкова за лечење неплодности по-

ступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, на-
чин и поступак за остваривања  накнаде трошкова за лечење не-
плодности поступцима биомедицинског потпомогнутог оплође-
ња. 

 

Накнада трошкова за лечење неплодности поступцима 
биомедицинског потпомогнутог оплођења је посебан облик соци-
јалне заштите којим је обухваћена породица која због стерилите-
та или привремене неплодности нема деце, а у поступку је за ле-
чење неплодности поступцима биомедицинског потпомогнутог 
оплођења. 
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II. БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ НАКНАДЕ 
 
 

Члан 2.  

Накнада трошкова за лечење неплодности поступцима 
биомедицинског потпомогнутог оплођења који се обавља на кли-
никама у Србији врши се до висине износа трошкова који се пла-
ћају за поступак лечење неплодности поступцима биомедицин-
ског потпомогнутог оплођења и то на Институту за гинекологију и 
акушерство Клиничког центра Србије у Београду и Гинеколошко 
акушерске клинике “Народни фронт” у Београду.  

 
Накнаду трошкова могу да остваре брачни и ванбрачни 

парови који имају пребивалиште, односно боравиште (избеглице 
и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије) на 
територији општине Косјерић најмање годину дана пре подноше-
ња захтева.  

 
Накнаду трошкова поступка може остварити жена до на-

пуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испу-
њености услова за укључивање у процес ВМПО , под условом 
да је већ два пута били у поступку вантелесне оплодње који је 
финансирао Републички фонд за здравствено осигурање, било 
која филијала на територији Републике Србије. 

 
Накнаду трошкова поступка може остварити жена до на-

пуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испу-
њености услова за укључивање у процес ВМПО која има једно 
дете . 

 
Накнаду трошкова поступка може остварити жена  од 40 

до 45 година старости у моменту добијања одлуке о испуњено-
сти услова за укључивање у процес ВМПО, под условом да нема 
живу децу. 
 

Члан 3.  

 

Накнада трошкова износи: 

 

- Накнаду у висини од 3. 000, оо ЕУРА у динарској про-
тиввредности на дан исплате, могу остварити парови 
из члана 2. став 3 ове Одлуке, чија укупна просечна ме-
сечна примања у претходна три месеца у односу на ме-
сец подношења захтева Служби за финансије и буџет, 
за накнаду трошкова за лечење неплодности поступци-
ма биомедицинског потпомогнутог оплођења не прела-
зе три  просечне зараде без пореза и доприноса у Ре-
публици Србији. Накнада у висини од 3.000,00 ЕУРА 
исплаћује се у два дела и то : први део у износу од 
1.000,00 ЕУРА  по стицању права на накнаду, а други 
део након достављања  одлуке о  испуњености услова 
за укључивање у процес BMПO коју доноси Комисија за 
ВМПО надлежних здравствених установа ( Институт за 
гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије у 
Београду и Гинеколошко акушерска клиника “Народни 
фронт” у Београду.)    

- Накнаду у висини од 205. 000, оо динара, могу оствари-
ти парови из члана 2. став 4 ове Одлуке, чија укупна 
просечна месечна примања у претходна три месеца у 
односу на месец подношења захтева Служби за фи-
нансије и буџет, за накнаду трошкова за лечење не-
плодности поступцима биомедицинског потпомогнутог 

оплођења не прелазе три  просечне зараде без пореза 
и доприноса у Републици Србији. Накнада у висини од 
205.000,00 динара се добија након  достављања  одлу-
ке о испуњености услова за укључивање у процес 
ВМПО коју доноси Комисија за ВМПО надлежних 
здравствених установа ( Институт за гинекологију и аку-
шерство Клиничког центра Србије у Београду и Гинеко-
лошко акушерска клиника “Народни фронт” у Београ-
ду.)    

- Накнаду у висини од 205. 000, оо динара могу оствари-
ти парови из члана 2. став 5. ове Одлуке, чија укупна 
просечна месечна примања у претходна три месеца у 
односу на месец подношења захтева Служби за фи-
нансије и буџет, за накнаду трошкова за лечење не-
плодности поступцима биомедицинског потпомогнутог 
оплођења не прелазе три просечне зараде без пореза 
и доприноса у Републици Србији. Накнада у висини од 
205.000,00 динара се добија након  достављања  одлу-
ке о испуњености услова за укључивање у процес 
ВМПО коју доноси Комисија за ВМПО надлежних 
здравствених установа ( Институт за гинекологију и аку-
шерство Клиничког центра Србије у Београду и Гинеко-
лошко акушерска клиника “Народни фронт” у Београ-
ду.)  

 

 

Члан 4.  

Накнаду трошкова у висини до 50% новчаних износа из 
члана 3. Одлуке, могу остварити парови из члана 2. ове Одлуке, 
чија укупна  месечна примања у претходна три месеца у односу 
на месец подношења захтева за накнаду трошкова за за лечење 
неплодности поступцима биомедицинског потпомогнутог оплође-
ња, прелазе износ три  просечне зараде без пореза и доприноса 
у Републици Србији, а највише до четири просечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији.   

 

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАКНАДЕ 
 
 

Члан 5.  
Накнаду трошкова за лечење неплодности поступцима биомеди-
цинског потпомогнутог оплођења жена може да оствари према 
следећим критеријумима: 
 
1.Да има пребивалиште односно боравиште (избеглице и интер-
но расељена лица са територије Косова и Метохије) на терито-
рији општине Косјерић најмање годину дана пре подношења зах-
тева, 
2. Да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког 
Фонда за здравствено осигурање 
3. Да је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност, 
и то како код жена које нису рађале (примарни стерилитет), тако 
и код жена које су рађале (секундарни стерилитет). 
4. Да је по одлуци Комисије за ВМПО жена укључена у поступак 
вантелесне оплодње 
 
 
IV. НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НА-

КНАДУ ТРОШКОВА  

 

Члан 6. 

Захтев за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу под-
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носи се Општинској управи општине Косјерић,  Служби за фи-
нансије и буџет. 
 

Уз захтев за остваривање права на накнаду трошкова по-
ступка за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења подносилац захтева прилаже:  

 
- фотокопије личних карата за брачне/ванбрачне друго-

ве, фото-копија избегличке легитимације за избеглице, ле-
гитимација интерно расељеног лица и уверење Полицијске 
управе о боравишту на територији општине Косјерић за ин-
терно расељена лица, 

- потврду о висини остварених прихода у претходна три 
месеца у односу на месец у коме се подноси захтев за 
брачне/ванбрачне/ другове, 

- уверење Националне службе за запошљавање за неза-
послена лица, 

- потврда изабране здравствене установе да су у поступ-
ку за лечење неплодности поступцима биомедицинског пот-
помогнутог оплођења са назначеним термином обављања 
поступка (прилаже се касније,у току поступка) 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање 
- Филијала за Златиборски округ са седиштем у Ужицу да су 
обављена два поступка  вантелесне оплодње на терет оба-
везног здравственог осигурања.Потврду доносе лица из 
члана 2.став 3. Одлуке. 

    - одлуке о испуњености услова за укључивање у процес 
ВМПО коју доноси Комисија за ВМРО надлежних здрав-
ствених установа ( Институт за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Србије у Београду и Гинеколошко аку-
шерска клиника “Народни фронт” у Београду.)-прилаже се 
касније, у току поступка.   

 

  Члан 7. 

О праву на накнаду трошкова за лечење неплодности по-
ступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења одлучује  Ре-
ферент дечије заштите  и о томе доноси решење, на које подно-
силац захтева има право жалбе у року од 15 дана од дана прије-
ма решења, коју изјављује Општинском већу општине Косјерић 
као другостепеном органу. 

 

Средства за накнаду трошкова за лечење неплодности 
поступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења општине 
Косјерић преносе се на основу Решења о признавању права на 
накнаду трошкова, а по обављеном постуку за лечење неплод-
ности поступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења, 
што се доказује отпусном листим или одређеном исправом кли-
нике да је поступак вантелесне оплодње завршен.  

 
Средства из става 2. овог члана преносе се према могућ-

ностима буџета општине Косјерић, а по редоследу подношења 
захтева, с тим да приоритет има жена која у текућој години навр-
шава                     40. година живота. 

 
Члан 8. 

 
По овој Одлуци, право на накнаду трошкова за лечење 

неплодности поступцима биомедицинског потпомогнутог опло-
ђења може се остварити само једном.   
 
 
 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 
Скупштина општине Косјерић, 
Број: 450 – 1 / 12 – 02  
Дана 12. јуна  2012. године 
 
 

      Председник Скупштине општине Косјерић, 
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљи-
шта у државној својини и члана 36. Статута општине Косјерић 
(Сл.лист општине Косјерић, бр: 9/08), Скупштина општине Косје-
рић, дана 12. јуна 2012. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка јавног над-
метања за давање у закуп пољопривредног земљишта у др-

жавној својини 
 

Члан 1. 
 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у др-
жавној својини. 

 
Члан 2. 

 
Комисију чине: 
1.Душко Ђорђевић из Косјерића, дипл. правник, пред-

седник; 
2.Весна Тошић из Косјерића, дипл. инг. пољопривреде, 

члан; 
3.Драган Јовановић из Варде, дипл инг пољопривреде, 

члан; 
4.Марко Петронијевић из Косјерића, геодетски техни-

чар, члан; 
5. Крстивоје Милошевић из Маковишта, пољопривред-

ни произвођач, члан; 
6. Миладин Ковачевић из Сече Реке, пољопривредни 

произвођач, члан; 
7.Драган Петровић из Тубића, пољопривредни произво-

ђач, члан. 
Председник и чланови Комисије се именују на мандат-

ни период од годину дана. 
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Члан 3. 
 
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је прикупља-

ње писаних понуда, њихово јавно отварање, вођење записника и 
давање предлога председнику општине за избор најповољнијег 
понуђача. 

 
Члан 4. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у Службеном листу општине Косјерић. 
 
 

Скупштина општине Косјерић 
Број 320-3/12-04 
Дана 12. јуна 2012. година 

Председник Скупштине 
                                                                       Милан Штуловић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 157 и 158 Закона о безбедности  сао-
браћаја на путевима ( „Сл. Гласник РС број 41/2009), члана 32 
став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи ( СЛ. гласник РС“ 
број 129/2007) и члана 36 став 1 тачка 6 Статута оппштине Косје-
рић (Службени лист општине Косјерић“ број 09/08), Скупштина 
општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. јуна 2012. годи-
не, донела је  

ОДЛУКУ 
О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ 
OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  
 Овом Одлуком прописују се мере безбедности, регули-
сања саобраћаја, саобраћајно – техничке мере и унапређење са-
обраћаја на територији општине Косјерић. 
 

Члан 2.  
 Правна и физичка лица, учесници у саобраћају дужни 
су да се придржавају одредаба ове Одлуке. 
 

Члан 3.  
 Сви учесници у саобраћају осим пешака, корисника ин-
валидских помагала и дечијих колица дужни су да се крећу коло-
возом улица и путева, а по другим површинама ако је то дозво-
љено и посебним знаком обележено. 
 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4.  
 Главна улица у Косјерићу је Карађорђева. 
 Као улице са првенством пролаза одређују се: Карађор-
ђева у целој дужини, Кнеза Милоша, Максима Марковића, Кра-
ља Петра I, Љубисава Гавриловића, Вука Караџића, Светосав-

ска до раскрснице са улицом Вука Караџића, Михаила Рогића до 
раскрснице са улицом Антонија Косијера, улица 7. Марта, Миле-
ве Косовац, Радише Петронијевића, Светозара Познановића, 
Живојина Мишића, Николе Тесле, Антонија Косијера, Војводе 
Путника и Рада Ђорђевића у односу на бочне улице. 
 

Члан 5.  
 Одређују се за једносмерне улице : 

1. Радише Петронијевића од раскрснице са улицом 
Карађорђевом до скретања према стамбеним 
зградама у Тржном центру; 

2. Носилаца Албанске Споменице, од улице 7. мар-
та до улице Косовских јунака; 

3. Ђенерала Ђукића из правца улице Јована Цвији-
ћа у насељу Пантићи, према улици Војводе Пут-
ника;  

4. Миће Зарића од улице Светозара Познановића до 
Карађорђеве; 

5. Проте Драгољуба Поповића од Светосавске до 
улице Јелене Леле Субић;  

6. Улица Јелене Леле Субић од улице Проте Драго-
љуба Поповића до раскрснице са улицом Јована 
Јовановића Змаја, а у даљем делу улица Јелене 
Леле Субић је двосмерна ; 

7. Милутина Младеновића од улице 7. Марта до 
улице Доситеја Обрадовића. 
Све остале улице су двосмерне. 
 

Члан 6.  
 Улица Станимира Миливојевића је двосмерна до скве-
ра из правца Карађорђеве улице само за путничка возила, а на 
даљем простору у овој улици забрањен је саобраћај за сва мо-
торна возила. 

Члан 7.  
 Одређује се, кружни ток саобраћаја на раскрсници ули-
ца Карађорђева, Рада Ђорђевића, Максима Марковића и Свето-
савске. 
Обавезан је  смер кретања за теретна возила из улице Кнеза 
Милоша у улицу Јована Јовановића Змаја и смер кретања терет-
них возила из улице Живојина Мишића у Карађорђеву улицу 
према Белом Гају. 
            Право првенства пролаза у улици Кнеза Милоша, на мо-
сту преко Лимца имају возила која се крећу у смеру ка улици Ка-
рађорђевој. 

 
Члан 8. 

 Одређивање права првенства пролаза возила у другим 
улицама које нису обухваћене овом Одлуком врши надлежни са-
обраћајни инспектор, према конкретним условима у појединим 
улицама и могућностима одвијања саобраћаја у њима. Сагла-
сност на предлог саобраћајног испектора даје Комисија за без-
бедност саобраћаја, о чему писмено обавештава Плицијску ста-
ницу Косјерић. 
  

Члан 9. 
 Највећа дозвољена брзина кретања возила у граду Ко-
сјерићу и кроз насељена места Варда, Сеча Река и Ражана је 50 
км/час, само кроз Карађорђеву улицу у делу од раскрснице са 
улицом Живојина Мишића до раскрснице са М-21  30 км/час. 
 

Члан 10. 
 Забрањен је саобраћај свим моторним возилима у Ка-
рађорђевој улици, од кружног тока саобраћаја на раскрсници, са 
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улицама: Рада Ђорђевића, Максима Марковића и Светосавске, 
до раскрснице са улицом Радише Петронијевића, у времену од 
18:00 часова до 23:00 часа, у периоду од 15.04. до 01.09.  
 У овом периоду забрањен је саобраћај – прелазак Ка-
рађорђеве улице у оба смера из улице Олге Грбић и укључење 
из улице Кнеза Милоша. 
 Забрањен је саобраћај тереним моторним возилима, 
тракторима, запрежним возилима, радним машинама и мотокул-
тиваторима у улицама Максима Марковића од реке Скрапеж до 
улице Михаила Рогића, улицом  Олге Грбић на делу од улице 
Максима Марковића до улице Радише Петронијевића, улицом 
Светозара Познановића у целој дужини, улицом Кнеза Алексе 
Поповића у целој дужини, улици Карађорђевој од раскрснице са 
улицом Живојина Мишића до раскрснице са улицама Рада Ђор-
ђевића, Максима Марковића и Светосавске, улицом Николе Те-
сле од раскрснице са улицом Светозара Познановића до Кара-
ђорђеве. 
Јахање и прогон стоке забрањен је у свим улицама у граду Ко-
сјерићу. 
Забрана из става 1 овог члана не односи се на возила Комунал-
ног јавног предузећа, Електродистрибуције и ПТТ саобраћаја за 
време извођења радова из своје делатности. 
 

Члан 11. 
 Забрањено је полукружно окретање свих моторних во-
зила у улицама са правом првенства пролаза. 
 

Члан 12. 
 Забрањено је стајање локалним и међуградским ауто-
бусима ван аутобуских станица и посебно уређених стајалишта. 
Место за стајалиште аутобуса, ако се за тим укаже потреба 
предлажу представници саобраћајног предузећа, надлежни ор-
ган управе за послове инспекције у саобраћају и Полицијска ста-
ница Косјерић. 
 

Члан 13. 
 На коловозима, тротоарима улица и путевима забрање-
но је : 

1. Обављање занатских и других услужних делатно-
сти; 

2. Остављање грађевинског материјала, амбалаже и 
других сличних материјала и роба. 

Надлежни орган општинске управе за послове инспекције и сао-
браћаја може одобрити коришћење површина из претходног ста-
ва овог члана и у друге сврхе /нпр.продаја робе/, за време траја-
ња вашара, сајмова и у другим случајевима уз испуњење других 
услова који се односе на безбедност саобраћаја. Захтев се под-
носи најмање 10 дана пре почетка коришћења јавних површина, 
а орган је дужан одлучити најкасније 3 дана по пријему истог. 
 

Члан 14. 
 Забрањено је: 
1. Паркирање возила на тротоарима улица, ако за поједине 

улице или делове улица овом Одлуком није другачије одре-
ђено; 

2. Остављање бицикала, мопеда, мотоцикала и слично уз 
ивичњак, дрвеће, стубове и саобраћајне знакове; 

3. Намерно оштећење или уништавање саобраћајне сигнали-
зације и других делова пута; 

 
Забрањен је саобраћај за све врсте возила у улици Миће 

Зарића од раскрснице са улицом Светозара Познановића у дане 

вашара и пазарним даном у времену од 05:00 часова до 16:00 
часова. 
 

Члан 15. 
 Пешаци се крећу само тротоарима, а где нема тротоа-
ра, левом страном коловоза у супротном смеру од смера крета-
ња возила. 
 

Члан 16. 
 Забрањено је мењање уља, прање и подмазивање, ду-
же поправке, гаражирање, остављање неисправних, нерегистро-
ваних  и неупотребљивих возила свих врста и олупина од возила 
у свим улицама као и на локалним и некатегорисаним путевима 
и заштитном појасу истих, на тротоарима и зеленим површинама 
и на свим удаљеним паркинг просторима. 
 

Члан 17.  
 Привредна друштва  и установе, власници приватних, 
винских и занатских радњи, станари који теретним и другим во-
зилима свакодневно снабдевају робом продавнице, занатске 
радње и установе у главној улици Крађорђевој, у којој је забра-
њен саобраћај у периоду од 15.04.-01.09., дужни су организовати 
снабдевање најдаље до 16:00 часова у току дана, у време траја-
ња забране. 
 Снабдевање из става 1 овог члана, мора се вршити та-
ко да не омета редован саобраћај. 
 

Члан 18.  
 Одређује се паркинг простор за путничка возила, у ули-
цама:  
 
1. Карађорђевој са десне стране на коловозу од кружног тока 

до раскрснице са улицом Радише Петронијевића; 
2. Олге Грбић на коловозу са леве стране између улица Ради-

ше Петронијевића и Карађорђеве и са леве стране на про-
стору од улице Карађорђеве до улице Антонија Косијера, а 
на тротоару са десне стране на простору између улица Ра-
дише Петронијевића и Карађорђеве, 

3. Радише Петронијевића на тротоару са десне стране од мо-
ста на Лимцу до улице Олге Грбић и паркинг простору код 
стамбених зграда; 

4. Антонија Косијера са леве стране на тротоару од улице Ми-
хаила Рогића до улице Олге Грбић, 

5. Јована Јовановића Змаја са десне стране коловоза у целој 
дужини од раскрснице са улицом Кнеза Милоша. 

6. На уређеном паркинг простору у улици Николе Тесле преко 
пута КЈП „ЕЛАН“ Косјерић, 

7. Проте Драгољуба Поповића и Јелене Леле Субић која се 
наставља на ову улицу, од улице Светосавска до улице Је-
лене Леле Субић са леве стране. 

8. Максима Марковића са десне стране на коловозу од раскр-
снице са улицом Михаила Рогића до раскрснице са улицом 
Скрапешком.  

9. На обележном паркинг простору код спортске хале у улици 
Рада Ђорђевића. 

10. На обележном паркинг простору испред Дома здравља, 
11. На обележном паркинг простору испред Хотела „Скрапеж“; 
12. На обележном паркинг простору испред градског фудбал-

ског стадиона ФК „Црнокоса“ и градског базена; 
13. На обележном паркинг простору поред Железничке стани-

це; 
14. На обележном паркинг простору у улици Краља Петра I, ис-

пред мотела „Извор“; 
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15. На паркинг простору поред спортске хале (улаз из Свето-
савске). 

16. У улици Живојина Мишића са десне стране на обележеним 
паркинг местима на тротоару, 

 као и на другим уређеним и прописно обележеним паркинг про-
сторима  за путничка возила. 

 
Одређује се паркинг простор за „ТАКСИ“ возила,  у улици 

Николе Тесле на уређеном паркинг простору поред малог парка. 
 

Члан 19. 
 О постављању, уклањању и одржавању саобраћајних 
знакова и остале вертикалне саобраћајне сигнализације стараће 
се КЈП "Елан" из Косјерића. 
 Место за саобраћајне знаке као и врсту саобраћајних 
знакова у складу са Законом, овом Одлуком и другим прописима 
из области безбедности саобраћаја пo предлогу Полицијске ста-
нице из Косјерића и саобраћајног инспектора, усваја Комија за 
безбедност саобраћај. 

Члан 20. 
 Постављање, одржавање и замену дотрајалих знакова 
за аутобуске станице и стајалишта врши саобраћајно предузеће 
које обавља јавни превоз истим.  
 

Члан 21. 
 Средства за набавку, постављање и одржавање сао-
браћајне сигнализације у граду и локалним путевима обезбеђују 
се из Фонда за грађевинско земљиште, комуналне делатности и 
путеве општине Косјерић. 
 Међусобна права и обавезе о постављању уклањању и 
одржавању саобраћајних знакова и остале вертикалне саобра-
ћајне сигнализације регулисаће се посебним уговором између 
Фонда за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путе-
ве општине Косјерић и КЈП "Елан" Косјерић. 
 

Члан 22. 
 Предузећа и превозничке радње које се баве јавним 
превозом путника и робе за своје потребе и потребе других, ду-
жни су вршити паркирање својих возила у кругу предузећа или 
на уређеном паркинг простору, а аутопревозници на сопственом 
паркинг простору. Забрањено је паркирање теретних возила, 
аутобуса, трактора и остале пољопривредне механизације на 
свим саобраћајним површинама на подручју града. 
 

Члан 23. 
 Прекопавање улица, путева, тротоара и других јавних 
површина које су намењене за саобраћај возила и кретање пе-
шака, може се вршити само по претходно прибављеном одобре-
њу собраћајног инспектора као надлежног органа управе општи-
не Косјерић, уз обавезу надлежног органа да о издатом одобре-
њу писмено обавести Полицијску станицу Косјерић. 
 За издавање овог одобрења, односно давања сагла-
сности из става 1. овог члана захтев се мора поднети надле-
жном органу најмање 10 дана пре почетка извођења радова, а 
надлежни орган је дужан одлучити по захтеву најкасније 7 дана 
од дана пријема захтева. 
 У случају хитних интервенција на поправци водовода, 
канализације, електричне мреже, ПТТ инсталација  или отклања-
ња последица елементарних непогода, радови ће се извршити 
без прекида и без претходног одобрења и сагласности уз обаве-
зно обавештавање Полицијске станице у Косјерићу. 

 Радови из става 3. овог члана морају се извести на нај-
бржи начин како се њиховим извођењем не би реметио режим 
саобраћаја у дужем периоду. 
 

Члан 24. 
 Правна и физичка лица која изводе радове из члана 23. 
ове Одлуке морају радове извести без прекида у року одређе-
ном од стране надлежног органа. Улице, путеви и друге површи-
не на којима се радови изводе морају одмах по завршетку радо-
ва бити доведени у првобитно стање. 
 Извођачи радова морају обезбедити градилиште, тако 
да рад на њему не угрожава безбедност учесника у саобраћају и 
пешака. 
 Када је ради извођења радова потребно заузети трото-
ар и део коловоза на путу, односно улицу са постављањем пре-
града, извођач радова мора на погодан начин поставити прелаз 
за пешаке који мора бити обезбеђен и довољно осветљен и уре-
ђен за несметано и безбедно кретање пешака. 
 

Члан 25.  
Уклањање леда, снега и других предмета са улица у граду Косје-
рићу и са општинских путева врши КЈП "Елан" из Косјерића или 
друго предузеће са којим се закључи уговор. 
Уклањање леда, снега и других предмета са тротоара врше вла-
сници зграда, односно њихови корисници, предузећа и друга 
правна и физичка лица испред чијих се стамбених и пословних 
зграда или неизграђених плацева налазе тротоари. 
Уклањање леда, снега и других предмета из става 1. и 2. овог 
члана са слободних површина ако су оне везане за безбедност 
саобраћаја  врши КЈП "Елан" из Косјерића, а средства обезбеђу-
је Фонд за грађевинско земљиште, комуналне делатности и пу-
теве општине Косјерић. 

Члан 26. 
 За време чишћења путева, улица и тротоара од снега, 
леда или  других предмета, власници моторних  возила, дужни 
су иста склонити са коловоза, и тротоара  ради несметаног оба-
вљања радова на чишћењу. 
Место за паркинг просторе и зоне за забрану паркирања и зау-
стављања у другим улицама које нису обухваћене овом Одлуком 
одредиће надлежни орган за послове инспекције у саобраћају и 
о томе писмено обавести Полицијску станицу у Косјерићу.  
Овом Одлуком овлашћује се саобраћајни инспектор Општине 
Косјерић да врши регулисање саобраћаја у случајевима предви-
ђеним од члана 10 до члана 18 ове Одлуке, као и у случајевима 
хитности или настанка посебних услова у саобраћају, и о томе 
обавести Полицијску станицу Косјерић. 

 
НАДЗОР 

Члан 27 
 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Служба за урба-
низам и инфраструктуру општинске управе Косјерић кроз посло-
ве саобраћајног инспектора и Полицијска станица Косјерић. 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
 Новчаном казном у износу од 60.000, оо динара до 
1.000.000, оо динара казниће се за прекршај правно лице, ако 
поступи супротно одредбама Одуке, члан 12 став 1, члан 13 став 
1, члан 14. став 1, чланова 16, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000, оо динара 
до 150.000, оо динара.  
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За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 10.000, оо динара до 500.000, оо ди-
нара.  

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и физич-
ко лице новчаном казном од  5.000, оо динара до 150.000, оо ди-
нара.  

Члан 29. 
Средства од наплаћених прекршајних казни приход су 

буџета Општине, позиција: казне из прекршаја а користе се ис-
кључиво за превенцију у области саобраћаја на територији оп-
штине Косјерић. 

 
I. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
одлука о безбедности саобраћаја на путевима општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ број 11/02, 3/11)  осим  чла-
на 10 став један, који ће престати да важе након завшетка радо-
ва на изградњи и реконструкцији градског парка. 
 

Члан 31. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 

Број: 344 –13/11–03  
Косјерић, дана 12.јуна  2012. године 
Скупштина општине Косјерић 

 
                                                           Председник Скупштине, 
                                                         Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему ( "Службени 
гласник Р.С." број 54/2011 ) и члана 36. Статута општине Косје-
рић ( "Службени лист општине Косјерић", број 9/08) Скупштина 
општине Косјерић на седници одржаној 12.јуна 2012. године до-
нела је, 

 
 

О Д Л У К У    О   

ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

       ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући 
расходи и издаци 
у завршном рачуну буџета општине Косјерић у 2011. години из-
носе у динарима: 
I     Укупно остварени текући приходи, примања и пренета сред-
ства 403.233.000 

II    Укупно извршени текући расходи и издаци  386.761.000 
III   Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II) 
16.472.000 

 
Члан 2. 

У Билансу стања на дан 31. децембар 2011. године 
утврђена је укупна актива у  износу од 24.302.000 динара и укуп-
на пасива у износу од 24.302.000 динара.  
АКТИВА: 
О11ООО основна средства 12.926.000 
О14ООО природна имовина 1.289.000 
121ООО новчана средства,пл.метали и хартије од вредности 
10.087.000 
СВЕГА АКТИВА : 24.302.000 
 
ПАСИВА: 
291ООО Пасивна временска разграничења 1.168.000 
311ООО Извори капитала 14.215.000 
321121 Вишак прихода - суфицит 8.919.000 
СВЕГА ПАСИВА: 24.302.000 

 
Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. де-
цембра 2011. год. утврђени су: 
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по 
основу продаје нефинансијске имовине 384.094.000 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефи-
нансијске имовине 386.761.000 
3. Вишак прихода - Буџетски суфицит (1-2) -2.667.000 
4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит ( увећан за 
укључивање дела нераспоређеног вишка  прихода из предходне 
године који се користио за покриће расхода текуће године) 
16.472.000 
Структура текућих прихода и текућих расхода: 
71ОООО порези 142.853.000  
73ОООО донације и трансфери 70.859.000 
74ОООО други приходи 170.382.000 
УКУПНИ ПРИХОДИ: 384.094.000 
41ОООО расходи за запослене 61.616.000 
42ОООО коришћење услуга и роба 152.080.000 
45ОООО субвенције 122.117.000 
46ОООО донације и трансфери 24.413.000 
47ОООО права из социјалног осигурања 15.709.000 
48ОООО остали расходи 9.572.000 
УКУПНИ РАСХОДИ: 385.507.000 
 
Утврђивање резултата пословања примања по основу продаје 
нефинансијске имовине текући приходи и примања 384.094.000 
Издаци за набавку нефинансијске имовине 1.254.000 
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
386.761.000 
Буџетски суфицит -2.667.000 
Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године 
19.139.000 
Кориговани суфицит 16.472.000 

 
 
 

Члан 4. 
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискал-

ни резултат Буџета утврђени су 
 
 



Број 4/12                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   12. јун  2012. године 

 
10 

  

ОПИС Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

I   УКУПНА СРЕДСТВА  3+7+8+9 263.198.000 140.035.000 403.233.000 

     

II  УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 250.604.000 133.490.000 384.094.000 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 250.604.000 133.490.000 384.094.000 

1.1. камате  7411 671.000  671.000 

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 12.594.000 6.545.000 19.139.000 

     

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 254.279.000 132.482.000 386.761.000 

     

4.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 253.025.000 132.482.000 385.507.000 

4.1. отплате камата 44    

5.  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
     ИМОВИНУ 
 

5 1.254.000  1.254.000 

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) 8.919.000 7.553.000 16.472.000 

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

(7+8)-(4+5) -3.675.000 
 

1.008.000 -2.667.000 

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)   

-4.346.000 1.008.000 -3.338.000 

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

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

-3.675.000 1.008.000 -2.667.000 

 
 
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа 

текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефи-
нансијске имовине и пренетих средстава, и укупног износа теку-
ћих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утвр-
ђен је у износу од -2.667.000  динара. 
Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за из-
нос нето камате (разлика између укупног износа наплаћених ка-
мата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од  -
3.338.000  динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит кориго-
ван за нето разлику између примања по основу отплате датих 
кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу да-
тих кредита и набавке финансијске имовине утврђен је у износу 
од -2.667.000  динара. 

 
 
 

 
Члан 5. 

Остварен вишак прихода - буџетски суфицит из члана 
3. ове Одлуке, у износу од 4.162.000 динара преноси се у наред-
ну годину и настоји се из нераспоређеног 16.472.000 динара пре-
носи се у наредну годину и састоји се из нераспоређеног вишка 
прихода у целокупном износу. 

 
 
 

Члан 6. 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у 
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године утврђени 
су укупни извори финансирања у износу од 0 динара и укупни 
издаци у износу од 1.254.000 динара. 
Структура извора финансирања: 
92ОООО примања од продаје финансијске имовине 0 
Структура издатака: 51ОООО основна средства 1.254.000 
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Члан 7. 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 
31. децембра 2011. године утврђени су укупни новчани приливи 
у износу од 403.233.000 динара и укупни новчани одливи у изно-
су од 386.761.000 динара и салдо готовине на крају године у из-
носу од  6.472.000 динара. 
Структура новчаних прилива: 
71ОООО порези 142.853.000 
73ОООО донације и трансфери 70.859.000 
74ОООО други приходи 170.382.000 
92ОООО примања од продаје финансијске имовине Структура 
новчаних одлива : 
41ОООО расходи за запослене 61.616.000 
42ОООО коришћење услуга и робе 152.080.000 
45ОООО субвенције 122.117.000 
46ОООО донације и трансфери 24.413.000 
47ОООО права из социјалног осигурања 15.709.000 
48ОООО остали расходи 9.572.000 
51ОООО основна средства 1.254.000 
Вишак новчаних средстава -2.667.000 
салдо готовине на почетку године 19.139.000 
Кориговани приливи 403.233.000 
Кориговани одливи 386.761.000 
салдо готовине на крају године 16.472.000 

 
 

Члан 8. 
Средства сталне буџетске резерве буџета општине Ко-

сјерић 31.12.2011. године износе 1.168.000 динара. 
 

Члан 9. 
Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2011. годи-

ну 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: 400-74/12-01 
У Косјерићу, 12. јуна  2012. године 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
        Милан Штуловић 
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