
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

На основу члана 118. став 3. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине 
Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној 29. децембра 2011. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

 
Због примене нових законских прописа, као и 

потребе усклађивања Статута са потребом бољег 
организовања локалне управе, Скупштина општине 
Косјерић покреће поступак и приступа изменама и 
допунама Статута општине Косјерић. 
 

Члан 2. 
 

У предлогу измена Статута нарочито пажњу 
обратити на усклађивање одредаба Закона о јавној 
својини и одговорности локалне управе за газдовање 
с том имовином. 

Потребно је предложити измене и допуне 
Статута, у погледу примене осталих новодонетих 
законских прописа, као и примене појединих 
одредаба Статута у пракси. 
 

Члан 3. 
 

За припрему измена и допуна Статута 
општине Косјерић, именује се Комисија од 5 (пет) 
чланова, и то: 

1. Душко Ђорђевић, дипл. правник - 
председник 
2. Милан Грујић, одборник - члан 
3. Милинко Гавриловић, одборник - члан 
4. Горан Јевтовић, ОЈП - члан 
5.Мирољуб Косорић, секретар СО-е -
члан 

Комисија ће утврдити нацрт измена и допуна 
Статута најдаље за 30 дана од дана усвајања ове 
Одлуке и оценити да ли треба организовати јавну 
расправу а затим нацрт доставити на даљи поступак. 
 

Члан 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном листу“ општине 
Косјерић. 
 
Број 010 – 1/11 -03 
У Косјерићу, 29. децембар 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                                                                               

Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 209. Закона о социјалној 

заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 
20. став 1 тачка 17. Закона о локалној самоуправи ( 
Службени гласник РС, број 129/07) и на основу члана 
36. Статута општине Косјерић (''Службени лист 
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној  29. децембра 2011. 
године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о правима и услугама у социјалној заштити 

општине Косјерић 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком (у даљем тексту: Одлука) 
уређују се права на материјалну подршку и друге 
облике материјалне помоћи, као и обим, услови и 
начин остваривања услуга социјалне заштите, које у 
складу са Законом о социјалној заштити (у даљем 
тексту: Закон), обезбеђује јединица локалне 
самоуправе. 
 

Члан 2. 
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене 

овом одлуком,  могу да остваре лица са 
пребивалиштем на територији општине Косјерић, а 
изузетно и лица која имају боравиште на територији 
општине Косјерић, ако се нађу у стању социјалне 
потребе која неодложно захтева пружање услуге 
односно обезбеђење социјалне заштите. 

Права и услуге у социјалној заштити, утврђене 
овом одлуком, изузетно могу да остваре и лица са 

БРОЈ 9/11, КОСЈЕРИЋ, 29. децембар  2011. године 
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која се затекну на територији општине Косјерић у 
стању социјалне потребе.  

Лица са пребивалиштем у другим општинама 
могу бити корисници појединих међуопштинских 
услуга социјалне заштите, које се реализују 
заједнички  на основу међуопштинског уговора. 
 

Члан 3. 
Права и услуге социјалне заштите из ове 

Одлуке остварујe појединац и породица у висини, 
под условима и на начин утврђен овом одлуком у 
складу са материјалним  и другим могућностима  
општине. 
 

II ПРАВА И УСЛУГЕ  У СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ 

 

Члан 4. 
Права у социјалној заштити представљају 

различите облике материјалне подршке у циљу 
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и 
подршке социјалној интеграцији појединца или 
породице, као вид помоћи кориснику у 
превазилажењу стања социјалне потребе у коме се 
изненада или тренутно нађе.  

Права  утврђена овом одлуком су: 
1. Право на једнократну  помоћ; 
2. Право на ванредну новчану помоћ 
3. Право на опрему корисника за 

смештај у установу или другу породицу; 
4. Право на обезбеђење огрева 
5. Право на потпуну или делимичну 

накнаду трошкова комуналних услуга 
6. Право на накнаду  трошкова сахране;  
7. Право на путне трошкове пролазника; 
8. Новчана помоћ незапосленим 

породиљама; 
9. Право на бесплатан оброк ; 
Материјална подршка може бити директна, у 

виду новчаних давања и посредна, у виду 
субвенција.  
 

Члан 5. 
Услуге социјалне заштите су активности 

пружања подршке и помоћи појединцу и породицама 
ради очувања или побољшања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања неповољних животних 
околности, као и стварање могућности за самосталан 
живот. 

Услуге које се утврђују овом  одлуком су:  
1) дневне услуге у заједници,  
2) услуге смештаја 
3) услуге подршке за самосталан живот, 
4) пружање других облика социјалне заштите. 

 

III  ПРАВА  У  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ 

 

1. ПРАВО  НА  ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 
 

Члан 6. 
Право на једнократну помоћ може се признати 

појединцу, породици или самохраном родитељу који 
се изненада или тренутно нађу у стању социјалне 

потребе, коју не могу сами превазићи. Право на 
једнократну помоћ се признаје у: 

1.  натури; 
2.  новчаном износу; 
3. новчаној накнади за добровољно радно 

ангажовање. 
Једнократна помоћ у натури или новчаном 

износу може се признати у следећим случајевима: 
- прибављања личне документације ради 

остваривања права у области социјалне заштите; 
- набавке животних намирница, средстава за 

хигијену, одеће и обуће 
- набавке  лекова, медицинских помагала и 

помоћи у лечењу (ако не постоји други основ за  
исто) 

- набавке уџбеника и школског прибора за децу 
која се редовно школују; 

- изласка младих из система социјалне 
заштите; 

- изласка жртава насиља у породици из 
Прихватилишта;  

- других ванредних ситуација, када се не може 
превазићи стање социјалне потребе. 

 
Право на једнократну  помоћ може се признати 

појединцу, породици или самохраном родитељу ако 
приходи, у месецу који претходи месецу подношења 
захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у 
Републици Србији, познате у моменту подношења 
захтева.  

Изузетно, ово право се може признати 
појединцу или породици који не испуњавају услове 
из става 3. овог члана, по процени Центра за 
социјални рад. 
 

Члан 7. 
Самохрани родитељ у смислу Закона и ове 

Одлуке, јесте родитељ који са децом живи у 
једнородитељској породици: 

1) ако је други родитељ умро, 
проглашен за умрлог или је у току поступак за 
проглашење несталог родитеља за умрлог; 

2) ако су родитељи разведени или је 
дошло до прекида ванбрачне заједнице; 

3) ако је други родитељ непознат; 
4) када је други  родитљ постао потпуно 

и трајно неспособан за привређивање, а није стекао 
право на пензију; 

5) када се други родитељ налази на 
одслужењу војног рока; 

6) када се други родитељ налази на 
издржавању казне затвора  дужем од  шест месеци. 

Члан  
Статус самохраног родитеља може се 

доказати: 
1) изводом  изт матичне књиге умрлих 

или решењем надлежног судског органа о 
проглашењу  несталог лица умрлим; 

2) пресудом о разводу брака, 
3) изводом из матичне књиге рођених 

детета; 
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4) решењем инвалидске комисије и 
потврдом фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање да није остварио право на пензију; 

5) потврдом надлежног војног органа; 
6) потврдом надлежне казнено поправне 

установе. 
 

Члан 8. 
Висина једнократне помоћи утврђује се у 

зависности од потребе корисника и може износити 
највише до износа основице новчане социјалне 
помоћи која се финансира из буџета Републике 
Србије, према последњем објављеном податку.  
 

Члан 9. 
Једнократна  помоћ може се примити највише 

три пута у току године, а само изузетно више пута у 
току године, уколико укупна средства примљена по 
овом основу не прелазе износ просечне нето зараде 
по запосленом у Републици Србији према 
последњем објављеном податку у моменту 
подношења захтева. 
 

Члан 10. 
О праву  на једнократну новчану помоћ 

одлучује Центар за социјални рад решењем, који и 
врши исплату исте. 
 

Члан 11. 
Новчана накнада за добровољно радно 

ангажовање у локалној заједници припада радно 
способним лицима, која се налазе у стању социјалне 
потребе. Трајање радног ангажовања  је у складу са 
потребама локалне самоуправе за ангажовање ових 
лица. 

Ако лице упућено на добровољно радно 
ангажовање неоправдано одбије  ангажовање не 
може остварити право на једнократну новчану 
помоћ. 

Лица која прихвате добровољно радно 
ангажовање, не могу остварити право на једнократну 
новчану помоћ у случајевима дефинисаним чланом 
6. осим за лекове, медицинска помагала  и помоћ у 
лечењу.  

 

Члан 12. 
Појединац или породица могу право на 

једнократну помоћ остварити највише три пута у току 
календарске године, осим једнократне новчане 
помоћи за добровољно радно ангажовање. 
 

2. ВАНРЕДНА НОВЧАНА ПОМОЋ 

 
Члан 13. 

Право на ванредну новчану помоћ могу 
остварити: 

• породице у којима несрећним случајем 
наступи смрт једног или више чланова породичног 
домаћинства; 

• појединац који се разболи од тешке болести, 
односно породице чији се члан разболи од тешке 
болести (тешке болести: 

• појединац или породица којима је у пожару, 
поплави, земљотресу или у другим непогодама 
потпуно или знатно оштећен стамбени простор који 
користе по основу власништва или по основу закупа 

• појединци и породице у другим изузетно 
тешким ситуацијама по оцени стручног тима Центра  
 

Члан 14. 
Услов за остваривање права на ванредну 

новчану помоћ је да просечни месечни приход 
породице у претходна три месеца, у односу на месец 
у коме је поднет захтев, не прелази износ просечне 
нето зараде у Републици Србији према последњим 
објављеним подацима органа надлежног за послове 
статистике. 
 

Члан 15. 
Ванредна помоћ може се исплатити највише у 

износу до једне и по нето зараде у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике, у моменту 
подношења захтева. 
 

Члан 16. 
Право на ванредну новчану помоћ може се 

остварити само једном у току године, без обзира на 
основ. 
 

Члан 17. 
О остваривању права на ванредну помоћ и 

висини помоћи одлучује Центар за социјални рад на 
основу процене стручног тима Центра, а у сарадњи с 
одговарајућим стручним службама општинске 
управе.  
 

Члан 18. 
У постуку  решавања о праву на ванредну 

новчану помоћ Центар за социјални рад је дужан да 
цени да ли се пружањем и других права и услуга 
социјалне заштите може ефикасније постићи 
задовољење потребе корисника. 
 
3. ПРАВО  НА  ОПРЕМУ  КОРИСНИКА ЗА 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

 
 

Члан 19. 
Право на опрему корисника за смештај у 

установу или другу породицу се признаје лицу које се 
смешта: 

- у установу социјалне заштите; 
- у другу породицу, 
под условом да нема опрему, нити је може 

обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници 
који су, према прописима о породичним односима, 
дужни да учествују у његовом издржавању.  
 

Члан 20. 
Опрема корисника обухвата набавку 

најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз  
корисника до установе, односно породице и друге 
нужне трошкове по процени Центра за социјални 
рад.  
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Члан 21. 

Центар утврђује стварне потребе корисника, 
доноси одлуку о висини средстава  потребних за 
опремање и смештај корисника  и  врши набавку 
потребне опреме. 
 
4. ПРАВО НА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОГРЕВА 

 
Члан 22. 

Огрев за зиму, као вид материјалне подршке, 
обезбеђује се корисницима новчане социјалне 
помоћи  у складу са Законом. 

Корисицнима се обезбеђује новчана подршка у 
набавци огревног дрвета у количини до 3 м3 по 
домаћинству за једну грејну сезону.  
 

Члан 23. 
Центар за социјални рад утврђује  листу 

корисника,  који ову подршку могу остварити једном у 
току године. 
 

Члан 24. 
Право на огрев се може обезбедити и другим 

лицима на основу њиховог захтева  а по процени 
Центра за социјални  рад. Овим корисницима се 
обезбеђује новчана противвредност  до 3 м3  
огревног дрвета  по домаћинству за једну грејну 
сезону. 
 
5. ПОТПУНА ИЛИ ДЕЛИМИЧНА НАКНАДА 

ТРОШКОВА  КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА 

 
Члан 25. 

Накнаду трошкова  комуналних услуга могу 
користити  домаћинства зависно од месечних 
прихода, под условом да су у последње две године 
пре подношења захтева имали пребивалиште на 
територији општине Косјерић.   
 

Члан 26. 
Под комуналним услугама подразумевају се 

услуге: испоруке воде и употребе канализације, 
изношења смећа и топлотне енергије. 
 

Члан 27 
Накнада трошкова комуналних услуга је 

потпуна уколико просечни месечни приход 
домаћинства, у претходна три месеца у односу на 
месец подношења захтева, не прелази износ 
новчане социјалне помоћи утврђене за исто 
домаћинство у складу са законом.  

 
Члан 28. 

Право на делимичну накнаду трошкова 
комуналних услуга, у висини од 50%, имају 
домаћинства чији је просечни месечни приход 
домаћинства, у претходна три месеца у односу на 
месец подношења захтева, до 50% изнад износа 
новчане социјалне помоћи утврђене за исто 
домаћинство у складу са законом.  
 

 

Члан 29. 
Право на потпуну или делимичну накнаду 

трошкова  комуналних услуга признаје се за период 
од једне године према одлуци Центра.  

 
6.  ПРАВО  НА  ТРОШКОВЕ  САХРАНЕ 

 
Члан 30. 

Право на трошкове сахране може се признати: 
-за лица без прихода смештена у установу 

социјалне заштите или другу породицу за чији 
смештај трошкове сноси буџет Републике Србије; 

-за кориснике права на новчану социјалну 
помоћ у складу са Законом; 

-за лица неутврђеног идентитета; 
-за лица која немају сроднике који су по закону 

обавезни на издржавање; 
-за лица која имају сроднике за које је Центар 

за социјални рад утврдио да нису у могућности да 
сносе трошкове сахрањивања; 

-за лица непознатог пребивалишта/боравишта, 
која се у тренутку смрти нађу на подручју општине 
Косјерић; 

-изузетно за лица која нису у систему 
социјалне заштите, а налазила су се у стању 
социјалне потребе по процени Центра за социјални 
рад. 

 
Члан 31. 

Право на трошкове сахране може се признати, 
уз приложене доказе о стварним трошковима, лицу 
које је извршило сахрањивање. 

Накнада трошкова сахране се утврђује у 
висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже 
вредности, покров, крст са натписом) превоз 
покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за 
гробно место. 

О праву на трошкове сахране одлучује Центар 
за социјални рад решењем, на основу поднетог 
захтева и приложених рачуна. 
 

Члан 32. 
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из 

средстава буџета општине Косјерић покрене 
оставински поступак, Центар за социјални рад ће 
узети учешће у поступку, односно пријавити 
потраживања у оставинској маси у висини учињених 
трошкова сахране. 

Уколико је оставински поступак окончан без 
сазнања Центра за социјални рад, овај ће против 
наследника односно легатара покренути судски 
поступак ради накнаде трошкова сахране. 
 
7. ПРАВО  НА  ПУТНЕ ТРОШКОВЕ  И  ИСХРАНУ  

ПРОЛАЗНИКА 

 
Члан 33.  

Право на путне трошкове и исхрану 
пролазника признаје се лицу које се нађе на 
територији општине Косјерић, ван свог  
пребивалишта/боравишта, у стању социјалне 
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потребе, за повратак у место пребивалишта 
/боравишта или за одвођење у прихватилиште.  

Лицу које није у стању да се само врати у 
место пребивалишта/боравишта одређује се 
пратилац. 

Новчани износ за реализацију овог права 
одређује се: 

-за превоз, у висини стварних трошкова; 
-за исхрану, до 5% од основице за утврђивање 

новчане социјалне помоћи. 
Центар за социјални рад потражује средства 

за остварено право од центара за социјални рад са 
подручја на коме лице има пребивалиште/ 
боравиште. 

 
8. НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ 

ПОРОДИЉАМА 

 
Члан 34. 

Породиљама које се налазе  на евиденцији 
Националне службе за запошљавање као 
незапослено лице, припада  месечна накнада за 
бригу о детету у износу  од 20% од просечне зараде  
по запосленом у општини Косјерић у претходном 
месецу, до навршених 12 месеци живота детета, уз 
услов да  се и отац детета-супруг налази  на 
евиденцији Националне службе за запошљавање 
као незапослено лице. 

О праву из претходног става а по захтеву 
породиље Центра за социјални рад одлучује 
решењем. 

 
 

 
9. ПРАВО  НА  БЕСПЛАТАН ОБРОК 

 
 

Члан 35. 
Бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђен 

је корисницима  новчане социјалне помоћи  у складу 
са Законом. 

Изузетно,  бесплатан оброк могу користити и 
друга лица ако је, по оцени стручног тима Центра за 
социјални рад,  коришћење услуге Народне кухиње 
неопходно. 
 

Члан 36. 
Организација рада Народне кухиње (припрема 

и дистрибуција оброка) је у надлежности Црвеног 
крста. 
 

Члан 37. 
Центар за социјални рад решењем утврђује 

право на коришћење бесплатаног оброка у Народној 
кухињи и списак корисника доставља Црвеном крсту,  
који има обавезу да води и своју евиденцију 
корисника овог права. 
 

Члан 38. 
Не може се користити истовремено право на 

бесплатан оброк у Народној кухињи и право на 
једнократну помоћ у натури. 

 

Члан 39. 
Право на бесплатан оброк има појединац или 

породица из категорије најугроженијих грађана и 
реализује се као: 

- оброк у народној кухињи и  
- ужина у ђачкој  кухињи. 
 

Члан 40.  
Оброк у народној кухињи садржи  један топли 

оброк дневно или пакет намирница. Количина 
намирница зависи од броја чланова породичног 
домаћинства који остварују ово право. 

Корисници бесплатног оброка у народној 
кухињи могу бити корисници новчане социјалне 
помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, 
вишечлане породице са малолетном децом). 

Право на бесплатан оброк у народној кухињи 
утврђује Центар за социјални рад. 
 

Члан 41.  
Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се 

ученицима основних школа из социјално угрожених 
породица.  

Корисници овог права могу бити деца: 
- без родитељског старања; 
- самохраних родитеља; 
- из вишечланих породица; 
- са инвалидитетом; 
- из породица које остварују право на новчану 

социјалну помоћ. 
Сагласност на предлог школе о корисницима 

овог права даје надлежно  општинско веће општине 
Косјерић. 
 

IV  УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

1. Услуге социјалне заштите  

 
Члан  42. 

Услуге социјалне заштите су активности 
пружања подршке и помоћи појединцу и породицама 
ради очувања или побољшања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања неповољних животних 
околности, као и стварање могућности за самосталан 
живот. 

Општина Косјерић у складу са Законом 
обезбеђује следеће услуге социјалне заштите:  

1) дневне услуге у заједници,  
2) услуге смештаја 
3) услуге подршке за самосталан живот, 
4) пружање других облика социјалне заштите. 

 

1.1. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ  

 
Члан 43. 

Дневне услуге у заједници обухватају 
активности које подржавају боравак корисника у 
породици и непосредном окружењу. 
 

Члан 44. 
Општина Косјерић обезбеђује следеће дневне 

услуге у заједници:  
1) Помоћ у кући за одрасла и стара лица 
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2) Дневни боравак за децу, младе и одрасле са 
сметњама  у развоју 

3) Дневни боравак за стара лица 
4) Клуб за старе особе. 

 

1.1.1.  Помоћ у кући за одрасла и стара лица  

Члан 45 . 
Услуга Помоћи у кући за одрасла и стара лица 

обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних 
животних потреба у стану корисника, како би се 
унапредио квалитет живота старих лица и спречио 
одлазак у институцију. Помоћ у кући пружа се када је 
породична подршка недовољна или није 
расположива, у складу са идентификованим 
индивидуалним потребама старих лица која услед 
немоћи или смањених функционалних способности 
нису  у стању да живе без  помоћи других лица. 
 

Члан 46. 
Корисници услуге могу бити лица старија од 65 

година која имају ограничења физичких и психичких 
способности, живе сама и нису у стању да се старају 
о себи или живе са сродницима који нису у стању да 
им пруже адекватну помоћ. 

Изузетно, услугу Помоћи  у кући могу 
остварити и лица млађа од 65 година која не 
испуњавају услове из става 2. овог члана и то: 

- особе са инвалидитетом; 
- лица која имају закључен уговор о 

доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене 
услуге; 

 - друга лица по процени Центра за социјални 
рад,  уз  плаћање пуне  цене услуге. 

 
Члан 47. 

  Помоћ у кући обезбеђује ангажовање 
геронтодомаћица ради одржавања  личне хигијене 
корисника и хигијене стана, набавке намирница, 
припремања лаких оброка, плаћања рачуна, помоћи 
при кретању и обављања других послова у 
зависности од потреба корисника. 

Услуга Помоћи у кући се може пружати 
интегрисано са здравственим услугама. 

Критеријуме и мерила за учешће корисника у 
трошковима услуге Помоћи у кући, утврђује 
надлежни орган општинске управе.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за 
социјални рад..  

 
1.1.2. Дневни боравак за децу, младе и одрасле 

са сметњама  у развоју 
 

Члан 48 . 
Дневни боравак за децу и младе са сметњама 

у развоју обезбеђује структуриране активности 
усмерене на стицање практичних вештина, 
подстицање развоја и одржавања социјалних, 
когнитивних и физичких функција корисника, у складу 
са њиховим способностима, склоностима и 
испољеним интересовањима. 

Услуге дневног боравка обезбеђује 
корисницима боравак, исхрану, васпитно-образовни 
рад, радне и културно – забавне активности према 
способностима, склоностима и испољеном интересу 
корисника. 
 

Члан 49. 
Корисници услуге могу бити деца, млади и 

одрасли са сметњама у развоју (телесним, 
интелектуалним, менталним, сензорним, говорно-
језичким, социо-емоционалним, вишеструким). 

Услуга се обезбеђује: 
- деци предшколског узраста;  
- деци и младима  узраста  до 18 година; 
- одраслима узраста од 18 до 30 година. 
Дневни боравак се реализује у општинским 

просторијама које су на коришћењу општинском 
удружењу слепих и слабовидих лица и удружењу за 
церебралну и дечију парализу.  

Пружање услугe дневног боравка реализује 
Центар за социјални рад Косјерић. 
   
 1.1.3. Дневни боравак за стара лица 

 
Члан 50. 

Услугом Дневног боравка за стара лица  
обезбеђује се  боравак, превоз,  исхрана, 
здравствени надзор, окупациона терапија, 
физиотерапија, креативно-рекреативне активности и 
друге услуге у зависности од потреба корисника. 

Услуга Дневног  боравка за стара лица 
обезбеђује се лицима старијим од 60 година, 
ментално очуваним или у почетним фазама 
деменције која су: 

-  оболела од хроничних болести; 
-  полупокретна или полузависна од неге и 

помоћи других лица; 
- у одређеном степену инвалидности. 
Критеријуме и мерила за учешће корисника у 

трошковима као и  начин обезбеђивања услуге 
Дневног боравка за старе, утврђује надлежни орган 
општине.  

Члан  
 
1.1.4.  Клуб за старе особе 

 
Члан 51. 

Клуб за стара лица омогућује дружење, 
културно-забавне активности, социјалну интеграцију, 
рекреацију, развијање солидарности,  самопомоћи и 
потенцијала старих лица, чиме се спречава 
социјална изолација и подстичу стара лица на 
заједничке активности унутар Клуба. 

Услуге Клуба могу користити сва стара лица са 
територије општине на препоруку Центра за 
социјални рад, других социјалних актера и по личном 
избору. 

Члан . 
Клубови за старе пружају услуге старим 

особама:  

• којима су очуване менталне способности 
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• којима је током процеса старења, умањена 
ментална или физичка способност, све док им не 
постане потребна специјална нега. 

 
Члан  52. 

Услуге клуба/ова  за старе обезбедиће  се 
путем јавне набавке услуге социјалне заштите у 
складу са чл. 64 – 68. Закона о социјалној заштити и 
у складу са исказаним потребама заједнице и 
капацитетима града.  
 
1.2. УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

1.2.1.  Привремени смештај у прихватилиште за 

одрасла и стара лица  
 

Члан 53. 
Услугом смештаја у прихватилиште обезбеђује 

се одраслим  и старим лицима привремени смештај, 
задовољавање основних потреба, приступ другим 
услугама у заједници и временски ограничене услуге 
интервенција којима је потребно неодложно 
осигурати безбедност лица.  
 

Члан 54. 
Услуга смештаја у прихватилиште обухвата:  
-  привремени смештај са исхраном и 

задовољењем других основних потреба,  
-  примену здравствено-хигијенских мера,  
-  утврђивање идентитета и пребивалишта,   
- сачињавање налаза о њиховом стању, на 

основу чега се предузимају мере за одговарајући 
облик трајног збрињавања. 
 

Члан 55. 
До стварања услова  за образовање 

прихватилишта на подручју општине Косјерић, за 
кориснике са подручја општине Косјерић, корисници 
услуга упућиваће се у општину где постоји 
прихватилиште, односно ургентни смештај одраслих 
и старих лица. Средства за наведене намене 
обезбедиће се у буџету општине Косјерић. 

 
1.2.2.  Привремени смештај у прихватилиште за 

жртве насиља у породици 
 

Члан 56. 
Услугу смештаја у прихватилиште могу 

користити лица која су, по процени Центра за 
социјални рад, изложена насиљу, злостављању или 
занемаривању у породици и којима је неопходно 
неодложно обезбедити сигурност и спречити даље 
насиље, злостављање или занемаривање, и то 
путем смештаја у прихватилиште као 
најцелисходнијег облика њиховог привременог 
збрињавања.  

Услугу смештаја у  прихватилиште могу 
користи лица која испуњавају услове из Закона за 
смештај у установу или у другу породицу, под 
условом да је смештај у прихватилиште за њих 
целисходнији, по процени Центра за социјални рад.  

Услуга смештаја жртава насиља у породици у 
прихватилиште  подразумева смештај на одређени 

временски период по процени Центра за социјални 
рад и обухвата: 

- исхрану и задовољавање осталих основних  
потреба корисника 

- омогућавање приступа корисника  другим 
услугама у заједници (здравствена заштита, 
посредовање код запошљавања, правна помоћ и сл. 

Средства за наведене намене обезбедиће се у 
буџету општине Косјерић. 
 
1.3.  УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН  ЖИВОТ 

 

1.3.1. Социјално становање у заштићеним 

условима 

 
Члан 57. 

Услуга социјалног становања у заштићеним 
условима се обезбеђује појединцу и породици у 
стању социјалне потребе, који немају решено питање 
становања. 

Услуга социјалног становања пружа се у 
наменски изграђеним објектима у власништву 
општине Косјерић, без права на откуп.  

Кориснику социјалног становања у заштићеним 
условима обезбеђује се: 

- становање у наменски изграђеним објектима; 
- стручна подршка и одговарајући облици 

помоћи у самосталном живљењу. 
Корисници социјалног становања у 

заштићеним условима могу бити: 
- корисници новчане социјалне помоћи; 
- самохрани родитељи; 
- стара лица; 
- лица која су као малолетна била под 

посебном заштитом државе (старатељство, 
хранитељство, смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу; 

- особе са инвалидитетом; 
- избегла и  интерно расељена лица; 
- друга лица по стручној процени Центра за 

социјални рад. 
 

Члан 58. 
О објекту социјалног становања у заштићеним 

условима се стара домаћин социјалног становања 
који се бира из реда корисника  социјалног 
становања по критеријумима за избор хранитељске 
породице. Домаћин се стара о поштовању кућног 
реда, о одржавању заједничких просторија, очувању 
имовине у објекту и пружа помоћ и подршку 
корисницима у вези са правима и обавезама 
везаним за становање. 

 
Члан 59. 

Корисници права чији су приходи  већи од 
износа новчане социјалне помоћи породице у складу 
са Законом, учествују 50% у плаћању комуналних 
услуга и других трошкова социјалног становања. 

За кориснике чији су приходи до или испод 
износа новчане социјалне помоћи породице, 
трошкови из става 1. овог члана обезбеђују се из 
буџета Града и то: 
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- за потрошњу електричне енергије  до   300 
kwh  по домаћинству; 

- за потрошњу воде до 3 m
3
  по члану 

домаћинства. 
Општина Косјерић сноси трошкове текућег 

одржавања објеката социјалног становања у 
заштићеним условима. 

Члан. 
Услугом социјалног становања у заштићеним 

условима ће управљати Центар за социјални рад у 
сарадњи са надлежном службом општинске управе.   
 
1.4. ДРУГИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

1.4.1. Саветодавно-терапијске и правне услугe 

 
Члан 60. 

Саветодавно-терапијске услуге и услуге 
пружања правне помоћи  пружају се као вид подршке 
појединцима и породицама у кризи, ради 
унапређивања породичних односа, превазилажења 
кризних ситуација и стицања вештина за самосталан 
и продуктиван живот у друштву. 
 

Члан 61. 
Пружалац услуга пружа информативне, 

правне, едукативне, саветодавне и терапијске 
услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава 
породичног насиља путем дежурства. 
 

V   ПОСТУПАК  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА  И  

УСЛУГА 

 

Члан 62. 
            

Поступак за остваривање права и услуга из 
ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно 
њеног законског заступника или старатеља и по 
службеној дужности. 

Пружање услуга врше пружаоци услуга 
социјалне заштите у складу са законом. 

Центар за социјални рад покреће поступак по 
службеној дужности на своју иницијативу или 
поводом иницијативе грађана или овлашћених 
органа и других правних и физичких лица када је то у 
интересу лица или друштвене заједнице или када 
постоји интерес трећих лица. 

Када се као корисник права и услуга појављује 
породица за носиоца права одређује се један 
пунолетан, пословно способан члан породице. 
  

Члан 63. 
  

О захтевима за остваривање права и услуга из 
ове Одлуке одлучује у првом степену Центар за 
социјални рад Косјерић. 

Поступак за остваривање и заштиту права и 
услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о 
социјалној заштити и Закона у општем управном 
поступку. 

Ради потпунијег сагледавања социјалних 
потреба и стања корисника Центар за социјални рад 
када решава у првом степену може тражити 

мишљење месне канцеларије, удружења грађана и 
других лица и установа. 

 
Члан 64. 

 
О захтевима за остваривање права из ове 

одлуке Центар за социјални рад одлучује решењем. 
У случају када странка подноси захтев за 

коришћење услуге, ако Центар за социјални рад 
процени да постоји потреба за пружањем услуге, 
издаје упут за коришћење услуге у складу са 
одредбама Закона о социјалној заштити. 

Уколико Центар за социјални рад процени да 
не постоји потреба за коришћењем услуге захтев 
странке одбија решењем. 
 

Члан 65. 
 

Против решења којим се одлучује о праву 
странке из ове одлуке као и против решења којим се 
одбија захтев странке за коришћење услуге из ове 
одлуке може се изјавити жалба Општинском већу 
општине Косјериић. Одлуку о жалби Општинско веће 
општине Косјерић доноси у року од 30 дана. 
   

Члан 66. 
 

Исплату новчаних износа остварених по 
основу права утврђених овом Одлуком врши Центар 
за социјални рад. 

Услуге социјалне заштите: помоћ у кући за 
одрасла и стара  лица, дневни боравак за децу и 
младе са сметњама у развој, дневни боравак  за 

старе, клуб за старе и саветодавно терапијске и 
правне, у обиму и под условима утврђеним овом 
Одлуком обезбеђују се на територији општине 
Косјерић. 

Услуга социјалне заштите :  социјално 
становање у заштићеним условима у обиму и под 
условима утврђених овом Одлуком биће обезбеђене 
на територији општине Косјерић, по обезбеђењу 
објекта и додатних средстава у буџету општине 
Косјерић. 

За остваривање услуге Прихватилишта за 
одрасла и стара лица и Прихватилишта за жртве 
насиља у породици, а за чије остваривање у 
општини Косјерић не постоје услови, до стварања 
услова за њихову реализацију, корисници тих услуга 
упућиваће се у друге општине где такве институције 
постоје, на терет средстава намењених за 
финансирање социјалне заштите у општини 
Косјерић. 

Члан 67. 
 

Услуге предвиђене овом одлуком, за којима 
постоји потреба, а не могу их обезбедити у 
потребном обиму установе социјалне заштите које је 
основала општина набављају се од пружаоца услуга 
социјалне заштите који је лиценциран, кроз поступак 
јавне набавке, у складу са Законом о социјалној 
заштити и Законом о јавним набавкама. 
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Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана 
закључује се између наручиоца услуге, односно 
општине  и одабраног пружаоца услуге. 
  

Члан 68. 
 

Центар за социјални рад је дужан да води 
посебну евиденцију о признатим правима и 
услугама, а на захтев Општинског већа, дужан је да 
достави извештај о признатим правима и услугама и 
утрошеним средствима. 
   
VI   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  СРЕДСТАВА 

 

Члан 69. 
 

Средства за финансирање права и пружање 
услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету Општине  
Косјерић у складу са Одлуком о буџету за текућу 
годину. 

Средства за остваривање ових права и услуга 
обезбеђују се и од донатора, спонзора, фондова 
намењених смањењу сиромаштва, као и учешћем 
корисника и лица која су у складу са законом дужна 
да учествују у њиховом издржавању и  из других 
извора у складу са законом. 

 

 
Члан 70. 

 
Средства за остваривање права  и пружање 

услуга по овој Одлуци обезбеђују се у буџету 
општине Косјерић и наменски се преносе на жиро 
рачун Центра за социјални рад Косјерић према  
врстама права и облика социјалне заштите и другим 
пружаоцима услуга.  

На име пружања услуга и материјалних 
трошкова за те услуге Центру за социјални рад 
Косјерић припада накнада у висини од 5% новчане 
вредности исплаћене по основу услуга социјалне 
заштите утврђених овом одлуком а на терет буџета 
општине Косјерић. Остварена средства од накнаде 
користиће се за расходе по основу остварених права 
и пружених услуга као за плаћање лица ангажованих 
на овим пословима. 
 
 
VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 71. 

 
Општинско веће општине Косјерић донеће 

посебне Правилнике потребне за примену ове 
Одлуке у року од три месеца од дана усвајања ове 
Одлуке. 
 

Члан 72.          
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о правима грађана у области 
социјалне заштите на територији општине Косјерић 
("Службени лист општине  Косјерић", бр. 2/10). 

 

Члан 73.  
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине  
Косјерић". 

 
 

Скупштина општине Косјерић 
Број:55 – 7/11 - 03 
У Косјерићу, 29. децембар 2011.год. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                                                                                  
Милан Штуловић 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 29.став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања («Службени 
гласник РС» број 72/09), члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа  («Службени гласник РС» број 80/10) и члана 
20. Статута општине Косјерић («Службени лист 
општине Косјерић» број 13/02), Скупштина општине 
Косјерић на седници одржаној 29. децембра 
2011.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

                Овом Одлуком утврђује се број и просторни 
распоред основних школа, укључујући и издвојена 
одељења матичне школе у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. 
 

Члан 2. 
               Мрежу основних школа у општини Косјерић, 
чине: 
          1. Основна школа «Мито Игумановић», 
осморазредна матична школа, са седиштем у 
Косјерићу, ул.Светосавска бр.2, матични број школе 
07223510, са 10 издвојених одељења: 
                    1)  издвојено одељење са седиштем у 
селу Ражана, четвороразредно 
                    2)  издвојено одељење са седиштем у 
селу Сеча Река, осморазредно 
                    3)  издвојено одељење у селу Мушићи, 
четвороразредно 
                    4)  издвојено одељење у селу Парамун, 
четвороразредно 
                    5)  издвојено одељење у селу Зарићи, 
четвороразредно 
                    6)  издвојено одељење у селу Тубићи, 
четвороразредно 
                    7)  издвојено одељење у селу Дреновци, 
четвороразредно 
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                    8)  издвојено одељење у селу 
Радановци, четвороразредно 
                    9)  издвојено одељење у селу Скакавци, 
четвороразредно и 
                  10)  издвојено одељење у селу 
Брајковићи, четвороразредно. 
         2.  Основна школа «Јордан Ђукановић», 
осморазредна матична школа, са седиштем у Варди, 
матични број школе 07110146, са два издвојена 
одељења: 
                    1)  издвојено одељење Маковиште, 
четвороразредно и 
                    2)  издвојено одељење Годечево, 
четвороразредно. 
 

Члан 3. 
                Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о мрежи основних школа 61-3/06, 
објављена у „Службеном листу општине Косјерић“ 
бр.4/06. 
 

Члан 4. 
               Одлука ступа на снагу давањем сагласности 
од стране Министарства просвете и науке Републике 
Србије и биће објављена у «Службеном листу 
општине Косјерић». 

Број: 61-1/11-02 
У Косјерићу, 29. децембра 2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                           
Милан Штуловић  

 
 
 
 
 
 
 

         Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 29. децембра 2011 . године, на основу чл. 
87. став 6.   Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» број 72/09, 81/09 и 24/11) и 
чл. 36. Статута општине Косјерић («Службени лист 
општине Косјерић», бр. 9/2008), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБУХВАТУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КОМЕ ЈЕ 

НАМЕНА ПРОМЕЊЕНА  

ДО 15. ЈУЛА 1992. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 
 

         Овом Одлуком Скупштина општине Косјерић 
утврђује обухват грађевинског земљишта на подручју 
општине Косјерић коме је намена промењена до 15. 
јула 1992. године из пољопривредног у грађевинско 
на основу закона, планских аката или одлука 
надлежног органа. 
 

Члан 2. 
 

          Грађевинско земљиште на подручју општине 
Косјерић коме је намена промењена из 
пољопривредног у грађевинско пре 15. јула 1992. 
године, на основу Генералног урбанистичког плана 
града Косјерића, обухвата простор који: 
Почиње у К.О. Годљево на локалном путу за 
Маковиште на међи парцела 2222 и 2225/3 и иде у 
правцу југоистока пратећи пут до преласка преко 
Реке Скрапеж где скреће у правцу запада пратећи 
пут све до парцеле 2210 и раскрснице. Ту скреће у 
правцу југа пратећи пут 2249, пресеца кривуну пута 
обухватајући парцелу 2237 па даље путем до 
парцеле 2284 где њеном источном и јужном међом 
излази на пут означен као к.п. бр. 2287, прати га до 
парцеле 2260, обухвата комплекс ФЦК копа 
„Кречњак“,спушта се до реке Скрапеж па наставља 
низводно реком. Код парцеле 612 К.О. Село Косјерић 
напушта К.О. Галовиће и наставља Селом Косјерић 
низводно реком обухватајући и парцеле, код парцеле 
499 скреће на пут обележен као к.п. бр. 4249 у 
правцу југоистока све до границе са К.о. Варош 
Косјерић. Граница даље наставља границом К.О. 
Варош Косјерић, обухватајући целу К.о., док поново 
не дође до Реке Скрапеж где наставља низводно, у 
правцу истока, реком , прелази границу К.О. те 
наставља истим правцем све до „ Пијучке Чесме“ у 
К.О. Тубићи, где нагло скреће у правцу севера, 
прелази пут М21 и враћа се према Косјерићу истим 
путем, обухватајући га. Тим  правцем иде све до 
„Пупића Виле“ где скреће границом К.о. Варош 
Косјерић и прати је све до међног камена број 3 где 
скреће у правцу истока до заједничког пута и границе 
са К.О. Шеврљуге. Ту наставља у правцу севера до 
јужне границе парцеле 771 К.о. Шеврљуге где скреће 
у правцу истока јужним границама парцела 780/2, 
780/5, 780/3, 786/1, 696, 698/1 где наставља 
источном границом парцеле 698/1 и 699 и излази на 
пут према Субјелу. Иде даље путем у правцу 
северозапада до парцеле 689/1 и даље обухватајући 
је наставља у правцу севера све до границе са К.О. 
Брајковићи. Прелази у К.О. Брајковиће и иде 
правцем севера обухватајући парцеле 2168/2 и 
2189/1 те североисточном границе поменуте парцеле 
скреће у правцу северозапада секући парцелу 
2176/1, прелази пут и наставлаја у истом правцу до 
парцеле број 2219 где скреће у правцу северозапада 
до парцеле 2231/1, обухвата парцелу 2223 и 2230/1 и 
долази до пруге. Даље пругом према југу иде до 
границе са К.О. Село Косјерић, прати границу све до 
Кладоробе, иде узводно Кладоробом, све до моста 
на М21 на потоку Дубница Даље узводно потоком, 
обухватајући га, све до границе  К.О. Село Косјерић 
и КО варош Косјерић. Даље прати границу К.О. 
Варош Косјерић, обухватајући је целу све до западне 
границе са К.О. Село Косјерић. Наставаља у правцу 
запада све до раскрснице са Улицом Милеве 
Косовац, прелази је и наставаља путем 4246 К.О. 
Село Косјерић до парцеле 213 где наставља њеном 
јужном страном и иде у правцузапада до парцеле 
542/2. Ломи се и иде у правцу севера до парцеле 534 
где скреће у правцу северозапада и иде до границе 
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са К.о. Галовићи, наставља путем у правцу запада 
обухватајући комплекс ФЦК копа Лапорац и 
границом копа силази на локални пут за Маковиште, 
прелази га и ту иде до места где је опис почео. 
 

Члан 3. 

           Орган надлежан за послове државног премера 
и катастра ће, по добијању ове Одлуке уписати 
забележбу о обавези плаћања накнаде за промену 
намене, за земљиште коме је намена промењена из 
пољопривредног у грађевинско земљиште после 
рока утврђеног у члану 1. ове Одлуке.  

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине 
Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:463-35/11-02  
29. 12.2011. године 
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Милан Штуловић 

 
 
 
 
На основу члана 5 став 4 и став 5 Закона о 

јавним путевима, члана 36 став 1 тачка 6 Статута 
општине Косјерић („Сл. Лист општине Косјерић“ број 
9/08) и члана 3 став 4 Одлуке о општинским 
путевима, некатегорисаним путевима и улицама на 
територији општине Косјерић, Скупштина општине 
Косјерић на седници одржаној дана 29. децембра 
2011. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 

 

 

− Проглашава се општинским путем другог 
реда, некатегорисани пут првог реда од Сече 
Реке кроз Засеок Ковачевиће, до укључења у 
општински пут Косјерић – Брдо Град у селу 
Цикоте у дужини од 4 километра. 

 

− Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Сл. Листу општине 
Косјерић“. 

 
 
Број: 344 – 13 / 11 – 03  
Косјерић, дана 29. децембра 2011. године 
Скупштина општине Косјерић 

 
                                                                         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                                                                                                
Милан Штуловић 

 

На основу члана 4. став 1 тачка 3. и члана 14. 
Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 
број 135/04, 36/09 и 72/09) и члана 36. Статута 
општине Косјерић („Службени лист општине 
Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној 29. децембра 2011.године, 
донела је  

 
ОДЛУКУ 

 

О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋА 

ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА И ПРАВУ НА 

ПРАВНУ ЗАШТИТУ У ПИТАЊИМА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

I ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 
Одлуком о доступности информација, учешћу 

јавности у доношењу одлука и праву на правну 
заштиту у питањима животне средине (у даљем 
тексту: Одлука) Скупштина општине Косјерић 
утврђује обавезу свих органа општине Косјерић, 
предузећа, установа и служби чији је оснивач, као и 
месних заједница, да учине доступним информације 
које се тичу заштите и очувања животне средине, 
уређује учешће јавности у доношењу одлука у овој 
области и правну заштиту у питањима животне 
средине на територији општине Косјерић. 

 
II ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

 

Члан 2. 
Органи општине Косјерић, предузећа, 

установе и службе чији је оснивач општина, као и 
органи месних заједница на територији општине, 
дужни су да учине доступним јавности сваку 
информацију из области своје надлежности, која је 
значајна за грађане, правна лица и удружења која се 
баве заштитом животне средине, односно сва лица 
на која утичу или могу утицати поступци и одлуке 
надлежних органа, или која имају или искажу интерес 
да бране право на живот у здравој животној средини, 
у складу да законом и одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Органи општине Косјерић, предузећа, 

установе и службе чији је оснивач општина, као и 
органи месне заједнице, посебно су обавезни да 
доступном јавности учине сваку информацију која се 
тиче идентификације загађивача животне средине на 
територије општине Косјерић, до које су дошли у 
вршењу послова из своје надлежности, као и мере 
које предузимају на откалањању или санацији 
насталог проблема који непосредно утиче, или може 
утицати, на здраву животну средину. 
 

Члан 4. 
Доступност информација у области заштите 

животне средине обезбеђују се, поред начина 
утврђених законом, и: 

• одржавањем конференција за штампу, 

• издавањем саопштења за јавност, 
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• одржавањем трибина о стању и мерама које 
се предузимају на заштити животне средине, 

• едукацијом предшколске и школске омладине 
о потреби и мерама на заштити животне 
средине, 

• организовањем јавних расправа о нацртима 
одлука и предлозима планова којима се 
нормативно уређује област заштите животне 
средине, 

• као и на други примеран начин којим се 
грађани и друга заинересована правна и 
физичка лица могу обавестити о питањима у 
овој области. 

 
Члан 5. 

Обавезује се Општинско веће и други 
овлашћени предлагачи одлука из надлежности 
Скупштине општине Косјерић да правовремено, на 
један од начина утврђених чланом 4. ове Одлуке, 
обавесте грађане, правна лица, удружења и друге 
заинересоване субјекте о могућности учешћа у 
поступку доношења одлука из надлежности 
Скупштине општине Kосјерић, а које се тичу животне 
средине. 

Обавештење из става 1. овог члана треба 
посебно да садржи информације о природи 
предложене одлуке, надлежном органу управе који је 
одговоран за њено спровођење, начину и облику 
учешћа грађана односно достављања примедби 
предлога, рок за њихово подношење, као и друге 
информације од значаја за учешће јавности у овом 
поступку. 

 
Члан 6. 

Скупштина општине Косјерић, као облик 
учешћа јавности у доношењу одлука у овој области, 
овом Одлуком, установљава институт под називом 
„Зелена скупштинска столица“. 

Институтом „Зелена скупштинска столица“, у 
смислу одредаба ове Одлуке установљава се 
обавеза председника Скупштине општине Косјерић 
да позове председника Комисије за заштиту и 
унапређење животне средине, односно овлашћеног 
представника Комисије, на сваку седницу Скупштине 
општине на чијем дневном реду се налазе питања из 
области заштите животне средине, обезбеди му 
скупштинску столицу, која је видно означена као 
„зелена столица“, на којој нико нема право да седи 
осим председника, односно овлашћеног 
представника Комисије, која остаје празна и уколико 
исти нису присутни седници. 

Скупштина општине Косјерић обавезна је да, 
у оквиру овог института, при разматрању и 
доношењу одлука које се непосредно тичу или се 
могу тицати заштите, унапређења и развоја животне 
средине обезбеди, у оквиру расправе о предлогу 
одлука, право председнику или овлашћеном 
представнику Комисије, учешће у расправи, без 
права одлучивања. 

 
Члан 7. 

Општинска управа у свом раду, ради 
прикупљања информација о свакој појави 

угрожавања животне средине установљава институт 
под називом „Зелени телефон“. 

„Зелени телефон“ подразумева отварање 
посебне телефонске линије путем које грађани могу 
да обавесте надлежног запосленог о појавама 
загађења или угрожавања животне средине и 
евентуалним загађивачима, односно починиоцима. 

Начин рада „Зеленог телефона“, вођење 
евиденције и друга питања од значаја за његово 
функционисање, уредиће се Програмом рада 
инспекције за заштиту животне средине. 
 

IV ПРАВО НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ 

 

Члан 8. 
Скупштина општине Косјерић, у циљу 

обезбеђивања правне заштите грађана, правних 
лица и других заинтересованих субјеката у области 
заштите и очувања животне средине установљава 
институт „Зеленог омбудсмана“. 

„Зелени омбусман“ подразумева обавезу 
пружања бесплатне правне помоћи свим 
заинересованим субјектима и давања информација о 
могућности покретања управних и судских поступака 
и коришћењу правних лекова, у случајевима када им 
је повређено неко од права гарантованих овом 
Одлуком. 

Обевезује се Општинско веће, да обезбеди 
организационе и друге неопходне услове за 
обављање послова „Зеленог омбудсмана“. 
 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 
Средства за активности и рад института 

утврђених овом Одлуком обезбеђују се у буџету 
општине Косјерић и финансирају се из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине.  
 

Члан 10. 
 

Обавезују се органи општине Косјерић да 
своја акта уреде у складу са одредбама ове Одлуке 
до почетка њене примене. 
 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Општинском службеном 
гласнику“, а примењиваће се од 01.02.2012.године. 
 
Број 501 – 46/11 - 02 
У Косјерићу, 29. децембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,           
Милан Штуловић 
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На основу члана 15., 33. и 42. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
бр.111/09), члана 5. Одлуке о образовању Штаба за 
ванредне ситуације за територију општине Косјерић 
и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени 
лист општине Косјерић“, бр.9/08), Скупштина 
општине Косјерић је на седници од 11. новембра  
2011. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању општинског Штаба за ванредне 

ситуације 

 

 

  I Образује се општински Штаб за ванредне 
ситуације, у следећем саставу: 
 
  1. Вујадиновић Драган, командант штаба 
  2. Вујић Драган, заменик команданта штаба 
  3. Јовановић Милојко, начелник штаба 
  4. Косорић Мирољуб, члан 
  5. Марковић Миодраг, члан 
  6. Коловић Александар, члан 
  7. Томић Горан, члан 
  8. Ђукић Владимир, члан 
  9. Ђорђевић Видан, члан 
10. Косорић Љиљана, члан  
11. Радовић Наташа, члан 
12. Јелић Стаменко, члан и 
13. Митровић Светлана, члан 
 

 II Општински Штаб за ванредне ситуације 
обавља следеће послове: руководи и координира 
рад субјеката система заштите и спасавања и снага 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака; руководи и 
координира спровођење мера и задатака цивилне 
заштите; разматра и даје мишљења на предлог 
Процене угрожености и предлог Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; прати стање и 
организацију заштите и спасавања и предлаже мере 
за њихово побољшање; наређује употребу снага 
заштите и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва, о ризицима и опасности и предузетим 
мерама; разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите овлашћених, 
оспособљених правних лица; сарађује са надлежним 
органима заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације; доноси наредбе, закључке и 
препоруке; сарађује са штабовима суседних 
општина; разматра и предлаже доношење одлуке о 
организацији заштите и спасавања на територији 
општине; ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за општину и обавља и 
друге послове у складу са Законом и Статутом. 

 
III Решење ступа на снагу даном доношења а 

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

IV Доношењем овог Решења ставља се ван 
снаге Решење број 325 – 3/11 од 14. априла 2011. 
године. 

 

V Решење доставити члановима  штаба и 
архиви. 

 
 
01 Број: 325- 15 /11 
У Косјерићу,  11. новембра  2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 

                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                
Милан Штуловић 

 

 
 
 
 

                     
                На основу члана 29. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС»бр.72/09), члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа («Сл.гласник РС»,бр 80/10) и члана 20. 
Статута општине Косјерић («Службени лист општине 
Косјерић», бр.13/02), Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној  дана 29. децембра 2011. 
године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
Члан 1. 

                Овом одлуком утврђује се број, структура и 
просторни распоред предшколских установа у 
општини Косјерић које ће остваривати план и 
програм предшколског васпитања и образовања и 
превентивну здравствену заштиту деце 
предшколског узраста у складу са Законом о 
основaма система образовања и васпитања. 
 

Члан 2. 
                Мрежу установа за децу предшколског 
узраста у општини Косјерић чине: 
                 - установа за предшколско васпитање и 
образовање деце Дечји вртић «Олга Грбић» у 
Косјерићу, улица Радише Петронијевића бр.4, 
матични број установе 07110138 - објекат за 
целодневни боравак деце предшколског узраста и 
припрему деце у години пред полазак у школу 
четири сата дневно; 
                 - поред послова васпитно-образовног рада 
који се обављају у седишту установе, Дечји вртић ће 
организовати програм припреме за полазак у 
основну школу (припремни предшколски програм) у 
години пред полазак у школу у трајању од четири 
сата дневно најмање девет месеци у просторијама 
подручних одељења основних школа у општини 
Косјерић. 
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Члан 3. 
                Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о мрежи предшколских установа 60-
2/06, објављена у „Службеном листу општине 
Косјерић“ бр.2/06. 
 

Члан 4. 
                 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Косјерић». 
 
Број: 60-3/11-02 
У Косјерићу, 29.12. 2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                             

Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 29. децембра 2011 . године, на основу 
чл.82. , 92 и 96. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» број 72/09, 81/09 и 24/11) и 
чл. 36. Статута општине Косјерић («Службени лист 
општине Косјерић», бр. 9/2008), донела је 

 

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 6. део „I урбанистичка зона“, после става 4. 
додаје се нови став који гласи: 

 
„Ова урбанистичка зона  обухвата кат. парцеле 

број: 3/37, 3/32, 3/34 КО Скакавци и 77/13, 77/9, 77/10, 
77/11, 77/12 КО Росићи.“ 
 

Члан 2. 
У члану 12. брише се став 7. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине 
Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:463-5/10  29. 12. 2011. године 
К о с ј е р и ћ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Милан Штуловић 

 
 

Скупштина општине Косјерић, на седници 
одржаној 29. 12. 2011. године, на основу члана 35. 
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник 
РС», број 72/09 и 24/11) и члана 36. Статута општине 
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број 
9/08), донела је  
 
 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ВИДИК» ДИВЧИБАРЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације «Видик» Дивчибаре, (у даљем текст 
План). 
 

Члан 2. 
 

Границом Плана обухваћене су кат. парцеле: 
3/37, 3/32, 3/34 КО Скакавци и 77/13, 77/9, 77/10, 
77/11, 77/12 КО Росићи, укупне површине 28.35.88 
ха.  

 
Члан 3. 

 
Планом су одређене смернице за развој 

делатности и намену површина, у циљу стварања 
услова за планско искоришћење погодности терена 
за изградњу објеката и инфраструктуре у функцији 
развоја туризма. 
 

Члан 4. 
 

 Саставни делови Плана су:  
1) правила уређења,  
2) правила грађења,  
3) графички део, 
4) документациони део 
 

Члан 5. 
 

 План је урађен у дигиталном и аналогном 
облику у четири истоветна примерка, од којих се три 
примерка налазе у Општинској управи општине 
Косјерић, а један примерак у Служби за катастар 
непокретности Косјерић. 
 Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана чува се у архиви Скупштине 
општине Косјерић. 

Члан 6. 
 

 Извештај о стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације «Видик» Дивчибаре, на 
животну средину, саставни је део Плана. 

Решење органа надлежног за заштиту 
животне средине, којим се даје сагласност на 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације «Видик» Дивчибаре, на животну 
средину, саставни је део ове одлуке. 
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Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Косјерић».  
 
Број: 350-1/11-02 

У Косјерићу, 29. 12. 2011.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                         Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Косјерић на седници 

одржаној 29. децембра 2011 . године на основу 
члана  36. Статута општине Косјерић («Службени 
лист општине Косјерић»,  бр. 9/2008), донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ЦЕНИ  И  УСЛОВИМА ОТУЂЕЊА - ПРОДАЈЕ 

СТАНОВА У ЗГРАДИ  КОД ШКОЛЕ У  КОСЈЕРИЋУ 

 

        Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се цена, услови и 
поступак продаје изграђених станова у Згради код 
школе. 

Члан 2.  

 

Изграђени станови су у јавној својини 
општине Косјерић. 
             Станови ће се продавати на основу 
расписаног конкурса. 

Члан 3.  

 

Станови из члана 1. ове одлуке продају се по 
производној – грађевинској  цени од 550€/м

2 
по 

систему „кључ у руке“. 

 

 Производна цена из става 1. овог члана 
утврђена је на основу досадашњих и процењених 
трошкова: опремања локације за изградњу, 
пројектовања објекта, извођења радова на изградњи 
објекта и инфраструктурног опремања локације, 
друге трошкове везане за изградњу објекта, у складу 
са законом. 

Члан 4. 
 

Јавни позив за лициотацију – јавно 
надметање објавити у дневном листу, огласној табли 
Општинске управе Косјерић и Радио Косјерићу. 
 

 

Члан 5. 
 

Поступк продаје станова спровешће Комисија 
коју именује председник Општине Косјерић. 
 

Члан 6. 
 

Гарантни износ за учешће на лицитацији  
износи 10% од цене стана за који се учесник 
пријављује и за учеснике који стан купују кредитом 
пословне банке Општина преноси пословној банци 
код које учесник користи кредит као његово учешће, 
по закључивању уговора са Општином о куповини 
стана.  
 

Члан 7. 
 

Изузетно, по основу посебног захтева 
учесника на лицитацији, уколико га Комисија 
прихвати, стан може бити отуђен у “сивој зони” 
изграђености, а Уговор о куповини стана ће бити 
закључен  по цени нижој од излицитиране при чему 
се излицитирана цена умањује за неизведене 
унутрашње радове по ценама из најповољније 
понуде за те радове. 

Неизведене радове по основу којих је цена 
умањена купац мора извести у року из најповољније 
понуде. 
 

Члан 8. 
 

Рок за завршетак радова на изградњи Зграде 
је 1. септембар 2012. године. 
 
 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Косјерић”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
Број:404-39/11  29.12.2011. године 
К о с ј е р и ћ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                         Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 20. 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 29. децембра 
2011. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 

КОСЈЕРИЋ 

 
I 

Разрешава се  председник Управног одбора 
Центра за социјални рад, Божидар Нешковић, из 
Косјерића. 

 
II 

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

Број 022 – 11 /11 
У Косјерићу, 29. децембра  2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                                                                                 

Милан Штуловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. 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 29. децембра  
2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

КОСЈЕРИЋ 

 
 
I 

За председника Управног одбора Центра за 
социјални рад из Косјерића, именују се Милан 
Јефтић, из Косјерића. 

 
II 

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

 

Број 022 - 11 / 11 
У Косјерићу, 29. децембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                                                                                 

Милан Штуловић 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени 
гласник РС”, број 54/2009), и члана 36. Статута 
општине Косјерић (“Службени лист општине 
Косјерић” ,број 9/08) Скупштина општине Косјерић на 
седници одржаној дана 29. децембра 2011. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Укупна средства буџета општине Косјерић за 

2012.годину утврђују се у износу од  534.215.000,00  
динара и састоје се од : 

- приходи из буџета: 280.000.000,00 
- приходи од осталих извора : 254.215.000,00 
 

Члан 2. 

 Средства из члана 1. ове Одлике користиће 
се за финансирање јавних расхода преко 
консолидованог рачуна трезора. 

Члан 3. 

У сталну буџетску резерву издвајају се 
средства у износу од 400.000,00 динара. Председник 
општине одлучује о коришћењу средстава сталне 
резерве буџета за намене утврђене у члану 49. 
Закона о буџетском систему у појединим случајевима 
до износа од 10% планираног износа у Одлици о 
буџету. 

За прописане намене изнад 10% одлуку о 
коришћењу средстава сталне резерве буџета доноси 
Скупштина  општине Косјерић. 

 

Члан 4. 

 У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 200.000,00 динара. 

 Средства текуће буџетске резерве користе се 
за непланиране сврхе за које нису извршене 
апропријације или за сврхе за које се у току године 
покаже да апропријације нису биле довољне. 

 Одлуку о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве доноси председник општине. 

 Одобрена средства по овом основу 
представљају повећања апропријације директних 
корисника за одређене намене и исказује се на конту 
намене за коју су средства усмерена. 
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Члан 5. 

 За извршење Одлуке о буџету одговоран је 
председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је 
председник општине. 

Члан 6. 

 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених буџетом одговоран је шеф 
службе за буџет  и финансије. 

Члан 7. 

 Распоред остварених прихода врши се 
тромесечним плановима, које доноси надлежни 
орган за финансије. 

 Директни корисник средстава буџета може 
вршити плаћање у границама прописаних квота за 
свако тромесечје. 

Члан 8. 

Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета, корисницима се преносе 
на основу њиховог захтева и у складу са одобреним 
квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 9. 

 Корисници средстава буџета могу користити 
средства распоређена овом Одлуком само за 
намене за које су им, по њиховим захтевима, 
средства одобрена и пренета. 

Члан 10. 

На терет буџетски средстава корисник може 
преузимати обавезе само до износа апропријације 
утврђене овом Одлуком.  

Члан 11. 

 Општинско веће може донети одлуку о 
промени у апропријацијама у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему. 

Члан 12. 

 Буџетски корисници су дужни да на захтев 
службе за финансије и буџет ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, као и да 
достављају извештаје о остварењу прихода и 
извршењу расхода у одређеном периоду. 

 Буџетски корисници (директни и индиректни) 
су дужни да обевесте Скупштину општине о свим 
променама. 

 
Члан 13. 

 Председник општине подноси извештај 
Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету, 
као и о стању коришћења средстава сталне резерве, 
најмање два пута годишње. 

Члан 14. 

 Средства распеређена овом Одлуком 
преносе се сразмерно оствареним приходима 
буџета. 

 Ако се у току године примања буџета смање, 
издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и 
то: обавезе утврђене законским прописима-на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
средстава буџета. 

Члан 15. 

 Јавне набавке се врше у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС, број 39/2002, 43/2003, 55/2004,116/2008). 

 Набавком мале вредности сматра се набавка 
чија је процена вредности од 318.000,00 до 
3.175.000,00 динара. 

Члан 16. 

 У случају да за извршење одређеног расхода 
корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет општине. 

Члан 17. 

 У случају недовољног прилива средстава 
буџета, за редовно измирење обавеза могу се 
користити краткорочне позајмице. 

 Одлуку о коришћењу позајмица доноси 
скупштина општине. 

Члан 18. 

 Скупштина општине доноси одлуку о 
задуживању за капиталне инвестиције, до износа 
који не може бити већи од 15% укупно остварени 
прихода буџета у 2011.год. 

Члан 19. 

 Јавни приходи по врстама и јавни расходи по 
основним наменама утврђују се у следећим 
износима: 
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1. 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

   

1. ПРИХОДИ 

   

КОНТО НАЗИВ КОНТА ПЛАНИРАНО 

1. 2. 3. 

  ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ   

      
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 127.700.000 
713000 Порез на имовину 16.500.000 
714000 Порез на добра и услуге 32.600.000 
716000 Други порези 11.000.000 
733000 Трансфери од других нивоа власти 50.000.000 
741000 Приходи од имовине 17.900.000 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 20.500.000 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 1.800.000 
745000 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 

      
      
  УКУПНИ ПРИХОДИ: 280.000.000 
      
      
      

  УКУПНА СРЕДСТВА: 280.000.000 

 

 

 

 

 

1. 

ПРИХОДИ   

   

КОНТО НАЗИВ КОНТА ПЛАНИРАНО 

1. 2. 3. 

  ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ   

   

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   

711111 Порез на зараде 110.000.000 

711121 

Порез на приход од самосталне делатности према стварно 
оствареном нето приходу 6.500.000 

711122 

Порез на приход од самосталне делатности према 
паушално одређеном нето приходу 2.500.000 

711143 Порез на приход од непокретности 1.500.000 

711147 Порез на земљиште 1.200.000 

711191 Порез на друге приходе 6.000.000 

  УКУПНО 711000 127.700.000 

713000 Порез на имовину   

713120 Порез на имовину 10.000.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 500.000 

713420 Порез на капиталне трансакције 6.000.000 

  УКУПНО 713000 16.500.000 

714000 Порез на добра и услуге   
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714513 

Комуналне таксе на држање друмских, моторних и 
прикључних возила 4.400.000 

714514 

Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 5.200.000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 1.500.000 

714549 Накнада за емисију СО2 и НО2 800.000 

714552 Боравишна такса 500.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 20.000.000 

714573 

Комунална такса за коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија 200.000 

  УКУПНО 714000 32.600.000 

716000 Други порези   

716111 Комунална такса на фирму 11.000.000 

  УКУПНО 716000 11.000.000 

733000 Трансфери од других нивоа власти   

733151 Текући трансфери од других нивоа власти (за буџет) 40.000.000 

733152 Други текући трансвери 10.000.000 

  УКУПНО 733000 50.000.000 

741000 Приходи од имовине   

741151 

Приходи буџета општине од камате на средства буџета 
укључена у депозит банака 800.000 

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 8.000.000 

741522 Накнада за коришћење пољопривредног земљишта 100.000 

741534 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 9.000.000 

  УКУПНО 741000 17.900.000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742152 Приходи од закупа 500.000 

742351 

Приходи од општинских органа управе (локално 
спонзорство Цементаре Косјерић) 20.000.000 

  УКУПНО 742000 20.500.000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743351 Приходи од новчаних казни у корист општине 1.800.000 

  УКУПНО 743000 1.800.000 

745000 Мешовити и неодрђени приходи   

745151 Остали општински приходи 2.000.000 

  УКУПНО 745000 2.000.000 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 280.000.000 

 

 

 

Економска  

класиф. 
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Средства из 

дод. прихода 

Укупна 

средства 

1. 2. 3. 4. 5. 

  ТЕКУЋИ РАСХОДИ       

          
410000 Расходи за запослене       
411000 Плата и додаци запослених 56.308.000 300.000 56.608.000 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 10.085.000 53.700 10.138.700 
413000 Накнаде у натури 100.000 20.000 120.000 
414000 Социјална давања запосленим 1.540.000 50.000 1.590.000 
415000 Накнаде за запослене 600.000 100.000 700.000 
416000 Награде, бонуси и остали расходи 2.850.000 50.000 2.900.000 

  УКУПНО 410000 71.483.000 573.700 72.056.700 
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420000 Коришћење робе и услуга       
421000 Стални трошкови 12.630.000 869.000 13.499.000 
422000 Трошкови путовања 325.000 124.000 449.000 
423000 Услуге по уговору 3.452.000 718.000 4.170.000 
424000 Специјализоване услуге 1.040.000 140.000 1.180.000 
425000 Текуће поправке и одржавање 1.753.000 381.000 2.134.000 
426000 Материјал 2.642.000 4.239.300 6.881.300 

  УКУПНО 420000 21.842.000 6.471.300 28.313.300 

          
450000 Субвенције       
451000 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 129.605.000 246.800.000 376.405.000 

  УКУПНО 450000 129.605.000 246.800.000 376.405.000 

          
460000 Донације и трансфери       
463000 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 26.450.000 0 26.450.000 

  УКУПНО 460000 26.450.000   26.450.000 

          
470000 Права из социјалног осигурања       
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18.730.000 0 18.730.000 

  УКУПНО 470000 18.730.000   18.730.000 

          
480000 Остали расходи       
481000 Дотације невладиним организацијама 9.700.000 0 9.700.000 
482000 Порези, таксе и казне наметнуте од једног 

органа власти другом 220.000 155.000 375.000 

  УКУПНО 480000 9.920.000 155.000 10.075.000 

          
490000 Административни трансфери       
499000 Средства резерви 600.000 0 600.000 

  УКУПНО 499000 600.000   600.000 

          
510000 Основна средства       
512000 Машине и опрема 1.180.000 165.000 1.345.000 
513000 Остала основна средства 120.000 50.000 170.000 

  УКУПНО 510000 1.300.000 215.000 1.515.000 

          
610000 Отплата главнице       
611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 70.000 0 70.000 

  УКУПНО 610000 70.000   70.000 

     

  УКУПНИ РАСХОДИ: 280.000.000 254.215.000 534.215.000 
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II ПОСЕБАН ДЕО 
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Е
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м
с
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а
с
и
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. 

ОПИС 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

          
1 1.1    ОПШТИНСКА УПРАВА     
  130   Опште услуге     
   1 411 Плате и додаци запослених  33.526.000  33.526.000 
   2 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

6.001.000  6.001.000 
   3 413 Накнаде у натури  50.000  50.000 
   4 414 Социјална давања запосленим  1.500.000  1.500.000 
   5 415 Накнаде за запослене  600.000  600.000 
   6 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
 

2.800.000  2.800.000 
   7 421 Стални трошкови  8.000.000  8.000.000 
   8 422 Трошкови путовања  300.000  300.000 
   9 423 Услуге по уговору  3.000.000  3.000.000 
   10 424 Специјализоване услуге  480.000  480.000 
   11 425 Текуће поправке и одржавање  1.500.000  1.500.000 
   12 426 Материјал  2.470.000  2.470.000 
   13 482 Порези, обавезне таксе и казне  200.000  200.000 
   14 499 Средства резерве  600.000  600.000 
     стална (400.000)     
     текућа (200.000)     
   15 512 Машине и опрема  1.000.000  1.000.000 
   16 611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
  

70.000   70.000 

     Извори финансирања за функцију 
130: 

 
   

    01 Приходи из буџета   62.097.000     

     Укупно за функцију 130:       62.097.000 

  410   Општи економски и комерцијални 
послови и послови по питању 
рада 

 

   
    451 Субвенције јавним нефинансијским 

организацијама и предузећима 
 

15.350.000 11.800.000 27.150.000 
     Ова апропријација се користи за:     
   17  - регрес за вештачко осемењавање 2.500.000    
   18  - накнада за стрелце 1.250.000    
   19  - пољопривредни сајам 100.000    
   20  -Фонд за развој пољопривреде 8.000.000  11.800.000  
   21  -реализација програма заштите, 

уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 1.000.000    

   22  -Дом здравља Косјерић-
инвес.одржавање 2.300.000    

   23  -ЈКП Дубоко Ужице 200.000       

     Извори финансирања за функцију 410:     
    01 Приходи из буџета  15.350.000   
    04 Сопствени приходи   11.800.000  

     Укупно за функцију 410:       27.150.000 
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  160   Опште јавне функције које нису 
класификоване на другом месту 

 

   
    481 Дотације невладиним 

организацијама 
 

9.700.000  9.700.000 
     Ова апропријација се користи за:     
   24  МЗ материјални трошкови 500.000    
   25  МЗ Село Косјерић( зараде радника) 720.000    
   26  МЗ Горња Ражана( зараде радника) 720.000    
   27  МЗ Субјел (зараде радника) 720.000    
   28  МЗ Варда (зараде радника) 720.000    
   29  МЗ Сеча Река (зараде радника) 720.000    
   30  ОО Црвени крст Косјерић 1.920.000    
   31  Удружење ратних војних инвалида 

1990 30.000    
   32  ОО Савез бораца Косјерић 30.000    
   33  Удружење ратника и потомака 1912-

1918 30.000    
   34  Удружење југословенске војске у 

отаџбини 30.000    
   35  Црквене општине Косјерић 200.000    
   36  Политичке странке Косјерић 450.000    
   37  Стална конференција градова и 

општина 90.000    
   38  ОО слепих Косјерић 270.000    
   39  Удружење пензионера Косјерић 200.000    
   40  Удружење за церебралну и дечју 

парализу 120.000    
   41  ТО регије Западне Србије 100.000    
   42  Регионална развојна агенција Ужице 210.000    
   43  Остале организације (по 

програмима) 1.920.000       

     Извори финансирања за функцију 
160: 

 
   

    01 Приходи из буџета   9.700.000     

     Укупно за функцију 160:       9.700.000 

  090   Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

 

   
    463 Дотације и трансфери осталим 

нивоима власти 
 

7.350.000  7.350.000 
     Ова апропријација се користи за:     
   44  Центар за социјални рад Косјерић 350.000    
   45  Једнократне и друге социјалне 

помоћи 1.500.000    
   46  Остале социјалне помоћи 1.000.000    
   47  Помоћ у кући (проширено право) 1.000.000    
   48  Посебани програми основних и 

проширених права (по одлуци 
скупштине) 3.500.000    

    472 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 

 
18.730.000  18.730.000 

     Ова апропријација се користи за:     
   49  Општинске стипендије 2.000.000    
   50  Субвенције за отвар.нових радних 

места 5.000.000    
   51  Превоз ученика 7.000.000    
   52  Дом здравља - поступак 

утв.мртвоморства 500.000    
   53  Родитељски додатак (по одлуци) 2.800.000    
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   54  Дневни боравак за децу и младе са 
сметњама у развоју 800.000    

   55  Специјалне школе за децу ометену у 
развоју 300.000    

   56  Субвенције за комуналне услуге 300.000    
   57  Сигурна кућа Ужице 30.000    
     Извори финансирања за функцију 

090: 
 

   
    01 Приходи из буџета   26.080.000     

     Укупно за функцију 090:       26.080.000 

  820   Услуге културе     
    451 Субвенције јавним нефинансијским 

организацијама и предузећима 
 

3.910.000  3.910.000 
     Ова апропријација се користи за:     
   58  КУД Максим Марковић Косјерић 600.000    
   59  КУД Дукат Косјерић 120.000    
   60  КУД Водопад-Ражана 70.000    
   61  Историјски архив Ужице 120.000    
   62  Програми за младе (канцеларија за 

младе) 500.000    
   63  Услуге медија ( на ТВ и радију) 1.500.000    
   64  Субвенције за културу 1.000.000       

     Извори финансирања за функцију 
820: 

 
   

    01 Приходи из буџета   3.910.000     

     Укупно за функцију 820:       3.910.000 

          

          
     ОСНОВНА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ     
  912   Основно образовање     
    463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
 

12.400.000  12.400.000 
   65  Социјална давања запосленим 100.000    
   66  Накнаде за запослене 1.200.000    
   67  Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 100.000    
   68  Стални трошкови 7.377.000    
   69  Трошкови путовања 50.000    
   70  Услуге по уговору 832.000    
   71  Специјализоване услуге 140.000    
   72  Текуће поправке и одржавање 400.000    
   73  Материјал 1.436.000    
   74  Радничке и ученичке награде 500.000    
   75  Порези, обавезне таксе и казне 65.000    
   76  Машине и опрема 200.000    
   

 
 Извори финансирања за функцију 

912: 
  

      

    01 Приходи из буџета   12.400.000     

     Укупно за функцију 912:       12.400.000 

          
     ОСНОВНА ШКОЛА ВАРДА     
  912   Основно образовање     
    463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
 

2.800.000  2.800.000 
   77  Социјална давања запосленим 50.000    
   78  Накнаде за запослене 350.000    
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   79  Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 50.000    

   80  Стални трошкови 1.170.000    
   81  Трошкови путовања 30.000    
   82  Услуге по уговору 145.000    
   83  Специјализоване услуге 58.000    
   84  Текуће поправке и одржавање 200.000    
   85  Материјал 652.000    
   86  Радничке и ученичке награде 80.000    
   87  Порези, обавезне таксе и казне 15.000       

     Извори финансирања за функцију 
912: 

 
   

    01 Приходи из буџета   2.800.000     

     Укупно за функцију 912:       2.800.000 

          
     ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ     
  920   Средње образовање     
    463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
 

3.900.000  3.900.000 
   88  Социјална давања запосленим 50.000    
   89  Накнаде за запослене 500.000    
   90  Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 50.000    
   91  Стални трошкови 1.500.000    
   92  Трошкови путовања 90.000    
   93  Услуге по уговору 250.000    
   94  Специјализоване услуге 60.000    
   95  Текуће поправке и одржавање 410.000    
   96  Материјал 578.000    
   97  Радничке и ученичке награде 170.000    
   98  Порези, обавезне таксе и казне 42.000    
   99  Машине и опрема 200.000       

     Извори финансирања за функцију 
920: 

 
   

    01 Приходи из буџета   3.900.000     

     Укупно за функцију 920:       3.900.000 

          
 2.1.    НАРОДНА БИБЛИОТЕКА     
  820   Услуге културе     
   100 411 Плате и додаци запослених  3.179.000  3.179.000 
   101 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

569.000  569.000 
   102 421 Стални трошкови  1.000.000 85.000 1.085.000 
   103 422 Трошкови путовања  10.000 20.000 30.000 
   104 423 Услуге по уговору  0 70.000 70.000 
   105 424 Специјализоване услуге  160.000 30.000 190.000 
   106 425 Текуће поправке и одржавање  122.000 150.000 272.000 
   107 426 Материјал  60.000 75.000 135.000 
   108 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 20.000 20.000 
   109 512 Машине и опрема  80.000  80.000 
   110 513 Остала основна средства   120.000 50.000 170.000 

     Извори финансирања за функцију 
820: 

 
   

    01 Приходи из буџета  5.300.000   
    04 Сопствени приходи     500.000  

     Укупно за функцију 820:       5.800.000 
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 2.2.    ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР     
  830   Услуге емитовања и издаваштва     
   111 411 Плате и додаци запослених  3.381.000  3.381.000 
   112 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

605.000  605.000 
   113 421 Стални трошкови   310.000 310.000 
   114 422 Трошкови путовања   54.000 54.000 
   115 423 Услуге по уговору   33.000 33.000 
   116 424 Специјализоване услуге   10.000 10.000 
   117 425 Текуће поправке и одржавање   16.000 16.000 
   118 426 Материјал   57.000 57.000 
   119 482 Порези, обавезне таксе и казне     120.000 120.000 

     Извори финансирања за функцију 
830: 

 
   

    01 Приходи из буџета  3.986.000   
    04 Сопствени приходи     600.000  

     Укупно за функцију 830:       4.586.000 

          
 2.3.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА     
  810   Услуге рекреације и спорта     
   120 451 Субвенције јавним нефинансијским 

организацијама и предузећима 
  

8.000.000   8.000.000 

     Извори финансирања за функцију 
810: 

 
   

    01 Приходи из буџета   8.000.000     

     Укупно за функцију 810:       8.000.000 

          
 2.4.    ДЕЧЈИ ВРТИЋ КОСЈЕРИЋ     
  911   Предшколско образовање     
   121 411 Плате и додаци запослених  14.244.000 300.000 14.544.000 
   122 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

2.556.000 53.700 2.609.700 
   123 413 Накнаде у натури  50.000 20.000 70.000 
   124 414 Социјална давања запосленим  40.000 50.000 90.000 
   125 415 Накнада за запослене   100.000 100.000 
   126 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
 

50.000 50.000 100.000 
   127 421 Стални трошкови  3.630.000 350.000 3.980.000 
   128 422 Трошкови путовања  15.000 40.000 55.000 
   129 423 Услуге по уговору  252.000 615.000 867.000 
   130 424 Специјализоване услуге  100.000 100.000 200.000 
   131 425 Текуће поправке и одржавање  131.000 205.000 336.000 
   132 426 Материјал  112.000 4.061.300 4.173.300 
   133 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 10.000 30.000 
   134 512 Машине и опрема   100.000 145.000 245.000 

     Извори финансирања за функцију 
911: 

 
   

    01 Приходи из буџета  21.300.000   
    04 Сопствени приходи     6.100.000   

     Укупно за функцију 911:       27.400.000 

          
 2.5.    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА     
  473   Туризам     
   135 411 Плате и додаци запослених  1.978.000  1.978.000 
   136 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

354.000  354.000 
   137 421 Стални трошкови   124.000 124.000 
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   138 422 Трошкови путовања   10.000 10.000 
   139 423 Услуге по уговору  200.000 0 200.000 
   140 424 Специјализоване услуге  300.000 0 300.000 
   141 425 Текуће поправке и одржавање   10.000 10.000 
   142 426 Материјал   46.000 46.000 
   143 482 Порези, обавезне таксе и казне   5.000 5.000 
   144 512 Машине и опрема     20.000 20.000 

     Извори финансирања за функцију 
473: 

 
   

    01 Приходи из буџета  2.832.000   
    04 Сопствени приходи     215.000   

     Укупно за функцију 473:       3.047.000 

          
 2.6.    БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ КОСЈЕРИЋ     
  620   Развој заједнице     
   145 451 Фонд путева општине Косјерић  

80.045.000 235.000.000 
315.045.00

0 
   146 451 Фонд за заштиту животне средине   22.300.000   22.300.000 

     Извори финансирања за функцију 
620: 

 
   

    01 Приходи из буџета  102.345.000   
    04 Сопствени приходи     235.000.000   

     Укупно за функцију 620:   
    

337.345.00

0 

               

     
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.   280.000.000 254.215.000 

534.215.00
0 

          
          

     УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ 

ТРОШКОВИ 
  280.000.000 254.215.000 

534.215.00

0 

 

 

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, умањиће обрачунату 
амортизацију средстава за рад у 2012. години 
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета. 

Члан 21. 

 Приходи који су погрешно уплаћени или су 
уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се 
на терет погрешно или више уплаћених прихода. 

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на 
основу решења надлежног органа. 

Члан 22. 

 Начелник Општинске управе Косјерић, уз 
сагласност Општинског већа, утврђује стимулативни 

део зараде за запослене раднике Општинске управе 
у износу до 25% обрачунате зареде. 

 Стимулативни део зараде утврђује се по 
основу квалитета рада, ефикасности у извршавању 
послова и задатака, остварене продуктивности и 
уштеда у коришћењу средстава за материјалне 
трошкове. 

Члан 23. 

 Ову одлуку доставити Министарству 
финансија и објавити у Службеном листу општине 
Косјерић. 

Члан 24. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а примењиваће се од 1. јануара 2012. године. 
Број : 400-114/11-01 
У Косјерићу, 29. децембра 2011. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                    

Милан Штуловић 
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                  На основу члана 30. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи ( «Службени гласник РС»,број 
9/2002), члана 47. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС, број 9/2002) и члана 36. 
Статута општине Косјерић («Општински лист 
општине Косјерић», број 9/08) Скупштина општине 
Косјерић, на седници одржаној 29. децембра 2011. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГОМ ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 
2011. годину («Службени лист општине Косјерић», 
број 24/09), врше се измене и допуне и то: 

 
              ПРИХОДИ 
 

- На позицији 741152 трансверна 
средства од других нивоа власти (за 
фонд) износ од 13.000.000,00 динара 
замењује се износом од 15.468.000,00 
динара, 

Укупни приходи  у износу од 251.752.000,00 
динара замењују се износом од 
254.220.000,00 динара. 
 
    РАСХОДИ 
 
- На позицији 1. плате и додаци 

запослених у Општинској управи 
Косјерић износ од 28.833.000,00 динара, 
замењује се износом од  27.606.874,80 
динара, 

- На позицији 2. социјални доприноси на 
терет послодавца у Општинској управи 
Косјерићу износ од 5.161.000,00 динара 
замењује се износом од 4.941.630,53 
динара, 

- На позицији 4. социјална давања 
запослених у Општинској управи 
Косјерић, износ од 1.500.000,00 динара 
замењује се износом од 718.425,30  
динара, 

- На позицији 5. накнаде за запослене у 
Општинској управи Косјерић, износ од 
600.000,0 динара замењује се износом 
од 474.283.82 динара, 

- На позицији 6. награде, бонуси и остали 
посебни расходи у Општинској управи 
Косјерић износ 2.500.000,00 динара 
замењује се износом од 2.671.240,00 
динара,  

- На позицији 7. стални трошкови у 
Општинској управи Косјерић, износ од 
6.896.000,00 динара замењује се 
износом од 8.075.736,45 динара , 

- На позицији 8. трошкови путовања у 
Општинској упави Косјерић, износ од 
300.000,00 динар замењује се износом 
од 339.212,00 динара, 

- На позицији 9. услуге по уговору у 
Општинској управи Косјерић, износ од 
2.800.000,00 динара замењује се 
износом од 2.582.420,41 динара, 

- На позицији 10. специјализоване услуге 
у Општинској управи Косјерић износ од 
480.000,00 динара замењује се износом 
од 416.341,00 динара, 

- На позицији 11. текуће поправке и 
одржавање у Општинској управи 
Косјерић, износ од 2.340.000,00 динара 
замењује се износом од 640.979,76 
динара, 

- На позицији 12. материјал у Општинској 
управи Косјерић, износ од 2.470.000,00 
динара замењује се износом од 
1.917.323,41 динара, 

- На позицији 13. порези, обавезне таксе 
и казне у Општинској управи Косјерић, 
износ од 200.000,00 динара, замењује 
се износом од 260.431,00 динара, 

- Позиција 14. средства резерви у 
Општинској управи Косјерић, у износу 
од 600.000,00 динара, брише се, 

- На позицији 15. машине и опрема у 
Општинској управи Косјерић, износ од  
1.700.000,00 динара замењује се 
износом од 1.033.239,60 динара,  

- Позиција 16. отплата главнице домаћим 
кредиторима у Општинској управи 
Косјерић у износу од 70.000,00 динара 
брише се, 

- На позицији 17. регрес за вештачко 
осемењавање у Општини Косјерић, 
износ од 2.000.000,00 динара замењује 
се износом од 2.354.450,04 динара, 

- На позицији 18. накнаде за стрелце у 
Општини Косјерић, износ од 
1.000.000,00 динара  замењује се 
износом од 1.213.635,00 динара, 

- На позицији 19. пољопривредни сајам, 
износ од 100.000,00 динара, замењује 
се износом од 30.369,33  динара, 

- На позицији 20. Фонд за развој 
пољопривреде износ од 5.000.000,00 
динара замењује се износом од  
3.300.000,00 динара, 

- Позиција 21. ревитализација 
пољопривредног земљишта у износу од 
1.000.000,00 брише се, 

- На позицији 22. Дом здравља Косјерић – 
инвестиционо одржавање износ од 
2.300.000,00 динара замењује се 
износом од 1.573.167,97 динара, 

- Позиција ЈКП Дубоко Ужице у износу од 
200.000,00 брише се, 

- На позицији 24. МЗ материјални 
трошкови износ од 500.000,00 динара 
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замењује се износом од 332.749,98 
динара, 

- На позицији 25. Месна заједница село 
Косјерић, износ од 660.000,00 динара 
замењује се износом од 593.143,00 
динара, 

- На позицији 26. Месна заједница Горња 
Ражана износ од 660.000,00 динара 
замењује се износом од 625.579,00 
динара, 

- На позицији 27. Месна заједница Субјел, 
износ од 660.000,00 динара замењује се 
износом од 647.776,00 динара, 

- На позицији 28. Месна заједница Варда, 
износ од 660.000,00 динара замењује се 
износом од 582.553,00 динара, 

- На позицији 29. Месна заједница Сеча 
Река, износ од 660.000,00 динара 
замењује се износом од 629.807,00 
динара,  

- На позицији 43. Остале организације,  
износ од  1.920.000,00 динара замењује 
се износом од 1.855.000,00 динара, 

- На позицији 44. Центар за социјални рад 
Косјерић износ од 400.000,00 динара 
замењује се износом од 409.327,79 
динара, 

- На позицији 45. једнократне социјалне 
помоћи по одлуци Центра износ од 
1.300.000,00 динара замењује се 
износом од 1.515.602,95 динара, 

- На позицији 46. остале помоћи по 
одлуци Центра износ од 1.000.000,00 
динара замењује се износом од 
496.129,76 динара, 

- На позицији 47. помоћ у кући  
(проширено право) износ од 
1.000.000,00 динара замењује се 
износом од 1.352.615,69 динара, 

- На позицији 48. посебни програми 
основних и проширених права износ од 
2.000.000,00 динара замењује се 
износом од 1.982.142,00 динара, 

- На позицији 49. студентске стипендије у 
Општини Косјерић, износ од 
1.900.000,00 динара, замењује се 
износом од 1.900.054,00 динара, 

- На позицији 50. субвенције за отварање 
нових радних места износ од 
4.000.000,00 динара замењује се 
износом од 4.439.497,28 динара, 

- На позицији 51. превоз ученика у 
општини Косјерић у износу од 
5.200,000,00 динара замењује се 
износом од 5.820.042,45 динара, 

- На позицији 52. Дом здравља Косјерић – 
поступак утврђивања мртвоморства 
износ од 500.000,00 динара замењује се 
износом од 358.068,00 динара, 

- На позицији 53. Родитељски додатак (по 
одлуци) износ од 2.800.000,00 динара 
замењује се износом од 2.618.000,00 
динара, 

- На позицији 54. Пружање услуга деци са 
посебним потребама и субвенције за 
комуналне услуге износ од 600.000,00 
динара замењује се износом од 
275.600,00 динара, 

- На позицији 55. специјализоване школе, 
износ од 300.000,00 динара, замењује 
се износом од  297.785,00 динара, 

- Позиција 56. лекарске комисије у износу 
од 70.000,00 динара, брише се,  

- Позиција 57. Сигурна кућа Ужице у 
износу од 30.000,00 брише се, 

- На позицији 62. Програми за младе 
(канцеларија за младе) износ од 
500.000,00 динара замењује се износом 
од 164.304,00 динара, 

- На позицији 63. услуге медија на 
регионалној телевизији износ од 
1.320.000,00 динара замењује се 
износом од 1.660.400,00 динара, 

- На позицији 64. Субвенције за културу  
износ од 1.000.000,00 динара замењује 
се износом од 933.149,54 динара, 

- На позицији 65. социјална давања 
запосленим у ОШ Косјерић износ од 
100.000,00 динара замењује се износом 
од 95.000,00 динара, 

- На позицији 66. накнаде за запослене у 
ОШ Косјерић износ од 1.040.000,00 
динара замењује се износом од 
1.234.354,83 динара, 

- Позиција 67. награде, бонуси и остали 
посебни расходи у ОШ Косјерић, у 
износу од 270.000,00 динара брише се, 

- На позицији 68. стални трошкови  у ОШ 
Косјерић, износ од 5.517.000,00 динара, 
замењује се износом од  7.417.932,35 
динара, 

- На позицији 69. трошкови путовања у 
ОШ Косјерић, износ од 100.000,00 
динара замењује се износом, од 
20.270,00 динара,  

- На позицији 70. услуге по уговору у ОШ 
Косјерић, износ од 832.000,00 динара 
замењује се износом од  1.049.591,45 
динара, 

- На позицији 71. специјализоване услуге 
у ОШ Косјерић, износ од 240.000,00 
динара замењује се износом од 
35.850,00 динара, 

- На позицији 72. текуће поправке и 
одржавање у ОШ Косјерић износ од 
400.000,00 динара замењује се износом  
од 669.145,98 динара,  

- На позицији 73. материјал у ОШ 
Косјерић износ од  1.436.000,00 динара 
замењује се износом од  1.163.253,45 
динара, 

- На позицији 74. радничке и ученике 
награде у ОШ Косјерић, износ од  
400.000,00 динара, замењује се износом 
од 577.240,29 динара, 
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- На позицији 75. порези, обавезне таксе 
и казне у ОШ Косјерић, износ од 
65.000,00 динара замењује се износом 
од 40.332,00 динара, 

- На позицији 76. машине и опрема у ОШ 
Косјерић износ од 200.000,00 динара 
замењује се износом од 169.971,42 
динара, 

- На позицији 77. социјална  давања 
запосленим у ОШ Варда износ од 
50.000,00 динара замењује се износом 
од  25.000,00 динара, 

- На позицији 78. накнаде за запослене  у 
ОШ Варда, износ од 260.000,00 динара 
замењује се износом од 386.672,69 
динара, 

- Позиција 79. награде, бонуси и остали 
посебни расходи у ОШ Варда у износу 
од 100.000,00 динара брише се, 

- На позицији 80. стални трошкови у ОШ 
Варда износ од 915.000,00 динара 
замењују се износом од 1.277.301,97 
динара, 

- На позицији 81. трошкови путовања у 
ОШ Варда износ од 30.000,00 динара 
замељује се износом од 10.000,00 
динара, 

- На позицији 82. услуге по уговору у ОШ 
Варда износ од 145.000,00 динара 
замењују се износом од 145.130,00 
динара, 

- На позицији 83. специјализоване услуге 
у ОШ Варда, износ од 78.000,00 динара 
замењује се износом од 52.608,00 
динара, 

- На позицији 84. текуће поправке и 
одржавање у ОШ Варда износ од 
275.000,00 динара замењује се износом 
од 197.795,75 динара, 

- На позицији 85. материјал у ОШ Варда у 
износу од 652.000,00 динара замењује 
се износом 725.476,89 динара, 

- На позицији 86. радничке и ученичке 
награде у ОШ Варда  износ од 80.000,00 
динара замењује се износом од 
38.000,00 динара, 

- Позиција 87, порези, обавезне таксе и 
казне у ОШ Варда, у  износу  од 
15.000,00 динара брише се, 

- На позицији 88. социјална давања 
запосленим у ТШ Косјерић износ од 
50.000,00 динара замењује се износом 
од 2.500,00 динара, 

- На позицији 89. накнаде за запослене у 
ТШ Косјерић, износ од 450.000,00 
динара замењује се износом од 
489.668,33 динара, 

- Позиција 90. награде, бонуси и остали 
посебни расходи у ТШ Косјерић у износу 
од 100.000,00 динара брише се, 

- На позицији 91. стални трошкови у ТШ 
Косјерић, износ од 1.420.000,00 динара 

замењује  се износом од 1.534.114,86 
динара, 

- На позицији 92. трошкови путовања у 
ТШ Косјерић, износ од 100.000,00 
динара замењује се износом од 
84.601,41 динара, 

- На позицији 93. услуге по уговору у ТШ 
Косјерић, износ од 310.000,00 динара 
замењује се износом од 78.947,72 
динара, 

- На позицији 94. специјализоване услуге 
у ТШ Косјерић износ од 90.000,00 
динара замењује се износом од  
16.000,00 динара, 

- На позицији 95. текуће поправке и 
одржавање у ТШ Косјерић, износ од  
410.000,00 динара замењује се износом 
од 410.799,29 динара, 

- На позицији 96. материјал у ТШ 
Косјерић износ од 578.000,00 динара 
замењује се износом од 516.047,26 
динара, 

- На позицији 97. радничке и ученичке 
награде у ТШ Косјерић, износ од 
150.000,00 динара, замењује се износом 
од 176.496,60 динара, 

- Позиција 98. порези, обавезне таксе и 
казне у ТШ Косјерићм, у износу од 
42.000,00 динара брише се, 

- На позицији 99. машине и опрема у ТШ 
Косјерић, износ од 200.000,00 динара, 
замењује се износом од 16.800,00 
динара, 

- На позицији 100. плате и додаци 
запослених у Народној библиотеци 
Косјерић, износ од 2.815.000,00 динара,  
замењује се износом од 2.873.538,70 
динара, 

- На позицији 101. социјални доприноси 
на терет послодавца у Народној 
библиотеци Косјерић, износ од 
504.000,00 динара замењује се износом 
од 514.363,46  динара, 

- На позицији 102. стални трошкови у 
Народној библиотеци Косјерић, износ 
989.000,00 динара замењује се износом 
од 990.984,69 динара, 

- На позицији 103. трошкови путовања у 
Народној библиотеци Косјерић, износ од 
10.000,00 динара замењује се износом 
од 9.216,80 динара, 

- На позицији 105. специјализоване 
услуге у Народној библиотеци Косјерић 
износ од 160.000,00 замењује се 
износом од 141.470,00 динара, 

- На позицији 106. текуће поправке и 
одржавање у Народној библиотеци 
Косјерић износ од 122.000,00 динара 
замењује се износом од 131.059,44 
динара, 

- На позицији 107. материјал у Народној 
библиотеци Косјерић   износ од 
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60.000,00 динара замењује се износом 
од 26.596,63 динара, 

- На позицији 109. машине и опрема у 
Народној библиотеци Косјерић износ од 
80.000,00 динара замењује се износом 
од 79.239,36 динара, 

- На позицији 110. остала основна 
средства у Нардној библиотеци 
Косјерићм, износ од 120.000,00 динара, 
замењује се износом од 117.961,05 
динара, 

- На позицији 111. плате и додаци 
запослених у Информативном центру 
Косјерић, износ од 3.286.000,00 динара 
замењује се износом од 3.540.866,00 
динара, 

- На позицији 112. социјални допринос на 
терет послодавца у Информативном 
центру Косјерић, износ од 588.000,00 
динара замењује се износом од 
633.815,00 динара, 

- На позицији 120. субвенције за физичку 
културу у Општини Косјерић, износ од 
8.000.000,00 динара замењује се 
износом од 9.025.836,62 динара, 

- На позицији 123. накнаде у натури у 
Дечијем вртићу Косјерић износ од 
50.000,00 динара замењује се износом 
од 157.110,09 динара, 

- На позицији 124. социјална давања 
запосленим у Дечијем вртићу Косјерић 
износ од 40.000,00 динара замењује се 
износом од 217.596,00 динара, 

- На позицији 126. награде, бонуси и 
остали посебни расходи у  Дечијем 
вртићу Косјерић износ од 50.000,00 
динара замењује се износом од 
32.000,00 динара, 

- На позицији 127. стални трошкови у 
Дечијем вртићу Косјерић, износ од 
3.582.000,00 динара замењује се 
износом од 3.507.172,49 динара, 

- Позиција 128.трошкови путовања у 
Дечијем вртићу Косјерић у износу од 
15.000,00 динара брише се, 

- На позицији 129. услуге по уговору у 
Дечијем вртићу Косјерић, износ од 
252.000,00 динара замењује се износом 
од 27.005,03 динара, 

- На позицији 130. специјализоване 
услуге у Дечијем вртићу Косјерић, износ 
од 100.000,00 динара замењује се 
износом од 164.585,00 динара, 

- На позицији 131. текуће поправке и 
одржавање у Дечпијем вртићу Косјерић, 
износ од 131.000,00 динара замењује се 
износом од 43.300,82 динара,  

- На позицији 132. материјал у Дечијем 
вртићу Косјерић, износ од 112.000,00 
динара замењује се износом од 
72.072,00 динара, 

- На позицији 133. порези, обавезне таксе 
и казне у Дечијем вртићу Косјерић износ 
од 20.000,00 динара замењује се 
износом од 65.340,92 динара, 

- На позицији 134. машине и опрема у 
Дечјем вртићу Косјерић износ од 
100.000,00 динара замењује се износом 
од 23.475,00 динара, 

- На позицији 135. плате и додаци 
запослених у Туристичкој организацији 
Косјерић износ од 1.886.000,00 динара 
замењује се износом од 1.810.383,20  
динара, 

- На позицији 136. социјални доприноси 
на терет послодавца у Туристичкој 
организацији Косјерић, износ од 
337.000,00 динара замењује се износом 
од 326.022,30  динара, 

- На позицији 139. услуге по уговору у 
Туристичкој организацији Косјерић износ 
од 200.000,00 динара замењује се 
износом од 185.000,00 динара, 

- На позицији 140. специјализоване 
услуге у Туристичкој организацији 
Косјерић износ од 300.000,00 динара 
замењује се износом од 268.000,00 
динара, 

- На позицији 145. Фонд путева општине 
Косјерић износ од 73.117.000,00 динара 
замењује се износом од 81.004.000,00 
динара, 

                Укупни расходи у износу од 251.752.000,00 
динара, замењује се износом од 254.220.000,00 
динара. 
 

Члан 2. 
 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном листу 
општине Косјерић, а примењиваће се од 01. 
јануара 2011.године. 
 
 
 
   Број: 400-121/11-01 
   У Косјерићу, 29. децембра  2011.године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
           

Милан Штуловић
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