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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ( “Сл.
гласник РС” бр. 54/2009, ……….. 99/2016) и Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник
РС бр. 68/15), број запослених који се финансирају из буџета општине у 2019. години код свих корисника буџета износи:
- 76 запослена на неодређено време
- 11 запослених на одређено време
Број запослених по корисницима буџетских средстава
исказан је у Табели бр. 2, која је дата у прилогу и саставни је део
образложења одлуке о буџету.
Члан 8.
За извршавање Одлуке о буџету одговоран је Председник
општине. Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
За законито и наменско коришћење буџетских апропријација распоређених овом Одлуком, поред функционера односно
руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање
обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа којим руководи и издавање
налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става
1. овог члана, надлежни извршни орган локалне власти усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 11.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити на терет
или у корист текуће буџетске резерве.
Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана
доноси Општинско веће.
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Члан 16.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у
износу до 5% вредности апропријације за расход и издатак чији
се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису
предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава
текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о
буџетском систему.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им
је за ту намену овом одлуком одобрена.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе
по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија , уз сагласност општинског већа.
Корисници буџетских средстава су дужни, да обавесте
трезор локалне власти о намери преузимања обавезe, након
потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима
обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања, обавесте о свакој промени која се тиче износа,
рокова и услова плаћања и поднесу захтев за плаћање у прописаном року.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да
измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у току године, преносе се у наредну годину
и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години
извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску
годину.
Члан 17.

Члан 12.
У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за буџетску годину.
Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.
Члан 13.

Корисник буџетских средстава може стварати обавезе и
користити буџетску апропријацију само до износа утврђеног за
поједину намену у буџету, односно до износа апропријације
утврђене у Одлуци о буџету.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком су у супротности са Законом о буџетском
систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава,
суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом
Владе предвиђен другачији метод.

Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за буџетску годину.
Решење о употреби сталне буџетске резерве на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне
приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора
општине.
Члан 15.

Члан 20.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезра могу
се инвестирати у 2018. години у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева и у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима. Уз зах22
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планиран износ средстава за плате у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и планирана
средстава за плате за 2019. годину, упоредо по корисницима буџета локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих упутством.

тев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за
плаћање (копије).
Члан 21.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Косјерић за 2018. годину.

Члан 26.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који
уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама , сматра се набавка чија је процењена вредност у износу одређеном Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Члан 22.
Локална власт у 2019. години може планирати укупна
средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (.
Службени гласник РС бр. 113/17).
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се
увећати у:
- Органима и службама локалне власти за 7%,
- Предшколским установама за 7%,
- Установама културе за 7%,
- Осталим јавним службама за 7%.

Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може
да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и
примањима, расходима и издацима буџета, као и дугорочно задуживање ради финансирања или рефинансирања капиталних
инвестиционих пројеката, Скупштина општине се може задужити
у складу са одредбама члана 33, 34. и 35. Закона о јавном дугу
(«Сл. гласник РС»бр. 61/2005,107/2009 и 78/2011).

Уколико јединице локалне власти не планирају у својим
одлукама о буџету за 2019. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен у ставу 1. овог члана,
министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем.
Министар надлежан за финансије ближе уређује начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за
исплату плата.
Члан 23.

Члан 28.
Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом
27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултата реализације јавних инвестиција.
Члан 29.

У спровођењу одредбе члана 4. став 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору («Службени
гласник РС», број 68/15), актом Владе се утврђује максималан
број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе на предлог Генералног секретаријата Владе и, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. Комисија Владе ће давати
сагласност за повећање броја запослених у јединицама локалне
самоуправе које имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, на предлог Министарства државне
управе и локалне самоуправе.

Изузетно, у случају да се буџету општине определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били
познати у поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу
са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у
2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске
имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.

Директни корисник буџетских средстава не може заснивати
радни однос са новим лицима без сагласности министарства
надлежног за послове финансија.
Индиректни корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима без сагласности министарства надлежног за послове финансија, а на предлог председника
општине.
Члан 25.

Члан 31.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове,
трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и

Образложење одлуке о буџету мора садржати табелу 1. у
којој ће се исказати (на економских класификација 411 и 412),
23
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и
45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн.,
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и
96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17)
и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити
("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 36. Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08), Скупштина
општине на седници одржаној дана 25. децембра 2018. године, донела је:

одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија
привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на
зараде.
Члан 32.
Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака
и спровођење мера за побољшање финансијске дисциплине
пратиће се на основу месечног извештавања о стању доцњи (доспеле, а неизмирене обавезе ) од стране корисника буџетских
средстава.
Уколико јединице локалне самоуправе не извештавају о
доцњама, у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и
примањима и планираним и извршеним расходима и издацима
јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», број
79/2011), министар надлежан за послове финансија привремено
ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.

ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Косјерић које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе
у 2019. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019. годину, у висини, под условима и на
начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2019. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Косјерић за 2019. годину у области пружања услуга социјалне заштите
предвиђених (раздео 5, позиција 70.) Одлуке о буџету у укупном износу од 7.500,000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.

Члан 33.
Распоред и коришћење средстава вршиће се по конкурсу
на основу поднетих пројеката, програма и планова рада, и по
посебном акту – закључак, Општинског већа у оквиру следећих
раздела:
Раздео 5. Општинска управа, глава 5.1. функционална
класификација 820 Услуге културе , 481 Дотације невладиним
организацијама у износу од 1.500.000,00 динара,
Раздео 5. Општинска управа, глава 5.1. функционална
класификација 070 Подршка социо-хуманитарним организацијама, 481 Дотације невладиним организацијама у износу од
500.000,00 динара,

Услуге социјалне заштите које се финансирају из средстава
наменског трансфера
за 2019. годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за
жене са искуством насиља

Члан 34.
Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у «Службеном листу општине Косјерић».
Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Косјерић а примењиваће се
од 1. јануара 2019. године
Број: 400-128/ 2018
Косјерић, 25. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Ликић

Укупно

24

Укупан износ по
услузи из средстава наменског
трансфера за
2019. годину

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора -прихода

1.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ
I
У Управни одбор Народне библиотеке „Сретен Марић“
Косјерић, именује се:

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 4.

Винка Марић, из Косјерића, за члана, испред запослених.
II
Мандат новоименованом члану из тачке 1. Овог решења траје до истека мандата Управног одбора Народне библиотеке ''Сретен Марић'', Косјерић.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу општине Косјерић“.
Број: 022- 26/2018
-

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном лист општине Косјерић а примењиваће се од 1. јануара 2019 године.
Број : 400-133/2018
У Косјерићу, 25. децембра. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Ликић

У Косјерићу, 25. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

На основу члана 18. Закона о библиотечко информационој делатности Службени гласник РС“, број 52/2011) и члана
41. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 9. Одлуке о организовању –
трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 14/02) и члана
36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 25. децембра 2018. године, донела је

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 59. став 4 Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), и члана
159. Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић, број 10/08), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 25.12. 2018. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“ КОСЈЕРИЋ
I
Разрешава се члан Управног одбора Народне библиотеке „Сретен Марић“, Косјерић, Марија Старчевић, из Косјерића,
испред запослених, на основу поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу општине Косјерић“.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I.
Живану Ђорђевићу, доктору стоматологије, из Косјерића, престаје функција члана Општинског већа општине Косјерић,
због подношења оставке, од 28. септембра 2018. године.
II.
.Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Образложење
Правни основ за доношење решења о престанку функције члана Општинског већа општине Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) члана 59. став 4. Статута општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић, број 9/08), и члана 159. Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08), којима је утврђено да члан Општинског
већа општине Косјерић који је разрешен или је поднео оставку
остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана.
Живан Ђорђевић, члан Општинског већа општине Косјерић поднео је дана 28. септембра 2018. године оставку на место члана Општинског већа општине Косјерић, која је скупштинској служби достављена 11.12.2018. године.

Број: 022-25/2018
У Косјерићу, 25. децембара 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

На основу члана 18. Закона о библиотечко информационој делатности Службени гласник РС“, број 52/2011) и члана
41. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 9. Одлуке о организовању –
трансформисању Дома културе Косјерић у Народну библиотеку
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 14/02) и члана
36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 25. децембра 2018. године, донела је
25
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Административно мандатско имунитетска комисија на
седници одржаној дана 17. 12 .2018. г разматрала је поднету
оставку и предлог решења о престанку функције члана општинског већа општине Косјерић у складу са чланом 44 Статута општине Косјерић којим је дефинисана надлежност за давање мишљења и предлога које радно тело подноси Скупштини.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
25.12. 2018. године констатовала је престанак функције члана
Општинског већа општине Косјерић, због поднете оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
Број 06 –37/2018
У Косјерићу, 25.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

26. децембар 2018. године

1.

Постојећи број систематизованих радних места 42. попуњених 36. на дан 25. децембара 2018. године

-

по радним местима
Радна места запослених

Начелник општинске управе
Руководилац одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет
Руководиоц одељења за послове органа
општине, општу управу, заједничке послове
и друштв. делатности
Руководиоц одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално
стамбене и имовинско правне послове
Послови области пољопривреде и руралног
развоја
Послови пољопривреде и водопривреде
Послови утврђивања локалних јавних прихода
Порески извршитељ
Послови наплате локалних јавних прихода
Послови главног контисте главне књиге трезора и послови аналитичара буџета и послови економског развоја и предузетништва
Послови књиговође, главног контисте главне књиге трезора и припреме и извршења
буџета и финансијског плана
Послови књиговође, ликвидатора припреме
и извршења буџета и финансијског плана и
послови материјално-финансијског књиговодства основних средстава
Послови књиговође и обрачуна плата, накнада и других личних примања, и припреме и извршења буџета и финансијског плана
Нормативно правни и стручно оперативни
послови за седнице Општинског већа и седнице СО и њихових радних тела
Матичар
Заменик матичара
Послови ажурирања бирачког списка
Управљање људским ресурсима, послови
за радне односе запослених и грађанска
стања
Утврђивање права за социјалну, борачку,
инвалидску заштиту послови у области туризма, трговине, угоститељства и занатства
Послови из области спорта, економата и руковаоца имовине, послови одржавања уређаја и инсталација-домар
Административни и канцеларијски послови
писарнице
Послови пружања подршке и помоћи младима
Послови социјалне заштите, безбедности и
здравље на раду запослених
Послови месне заједнице, умножавање материјала и инфо пулта

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 25. децембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Бира се за члана Општинског већа општине Косјерић
Милица Јовановић, економски техничар, из Дубнице.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020- 9/2018
У Косјерићу, 25. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић
Скупштина општине Косјерић, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14,
101/16,47/2018), члана 36. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“ број 9/08), члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017), на седници одржаној дана 25. децембра 2018. године, доноси:
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ за 2019. годину
Кадровски план састоји се од приказа броја запослених
према радним местима и звањима, броја запослених са радним
односом на неодређено време који су потребни у години за коју
се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима посла.
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Број
извршилаца
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Број 15/18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Послови за месне заједнице и оперативни
послови за седнице Општинског већа и седнице СО и њених радних тела
Комунални инспектор, послови планирања
одбране и планирање заштите од елементарних непогода
Урбаниста
Послови процене утицаја пројеката праћења стања и заштите и унапређења животне
средине и службеник за јавне набавке
Сарадник за јавне набавке
Послови обједињене процедуре и оперативно припремни послови у области грађења
Имовинско правни послови
Нормативно правни и управни послови
Просторни планер
Послови вођења јавних инвестиција
Инспектор за заштиту животне средине и
комунални инспектор и послови праћења
рада јавних предузећа и квалитета услуга
Послови на прикупљању документације за
извођење инвестиција, одржавање путева и
јавне расвете
Инспектор за просвету и спорт
Возач, вођење евиденције и одржавање возила
Послови одржавања хигијене

-

по звањима
Звања службеника и намештеника

самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
намештеник
2.

1

Виши референт
Референт
Млађи референт
намештеник

1

самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник

7
6
3

1
1
3. Број приправника чији се пријем планира
1
1

приправници

1
1
1
1
1

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ
бодова)
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема

Број
извршилаца
1

1
4.Број запослених чији се пријем планира у радни однос на одређено време у кабинету председника општине

1
1

Висина стручне спреме

2

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема

Број
извршилаца
1
8
6
5
3
7
5
1
3

Број
извршилаца
3
2

5. Број запослених чији се пријем планира у радни однос на одређено време због повећања обима посла

Висина стручне спреме

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема

Број запослених са радним односом на неодређено
време који су потребни у 2019.
години за коју се односи Кадровски план
Звања службеника и намештеника

26. децембар 2018. године

Број
извршилаца
3
3

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Број
извршилаца
12
3
5
2

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07), члана 47 и 63 Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС, број 54/09...) и члана 36. Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић », број 9/08) Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној 25. децембра 2018. године, донела је
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Број 15/18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОДЛУКУ
О СЕДМОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2018. ГОДИНУ

26. децембар 2018. године

На позицији 179. текући трансфери осталим нивоима власти врше се измене и то код Основне школе Косјерић
врше се измене: код накнада у натури износ од 0 динара замењује се износом од 100.000,00 динара; код услуга по уговору износ од 3.225.000,00 замењују се износом од 3.125.000,00 динара;
код Основне школе Варда врше се измене и то: код накнада у
натури износ од 0 динара замењује се износом од 16.000,00 динара; код накнада за запослене износ од 1.200.000,00 динара замењује се износом од 1.248.300,00 динара; код сталних трошкова износ од 1.094.100,00 динара замењује се износом од
1.078.100,00 динара;
код трошкова путовања износ од
2.941.500,00 динара замењује се износом од 2.930.800,00 динара; код услуга по уговору износ од 346.000,00 динара замењује
се износом од 308.400,00 динара;
На позицији 180. текући трансфери осталим нивоима власти врше се измене и то код Техничке школе Косјерић:
код накнада у натури износ од 0 динара замењује се износом од
40.000,00 динара: код социјалних давања запосленим износ од
292.000,00 динара замењује се износом од 252.000,00 динара:
код услуга по уговору износ од 1.527.000,00 динара замењује се
износом од 1.522.000,00 динара: код пореза, обавезних такси и
казни износ од 19.000,00 динара замењује се износом од
24.000,00 динара.
Члан 2.

Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2018. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 19/17), врше се измене и допуне и то:
РАСХОДИ
На позицији 34. накнаде у натури код општинске управе Косјерић износ од 100.000,00 динара замењују се износом од
200.000,00 динара,
На позицији 38. стални трошкови код општинске
управе Косјерић износ од 8.000.000,00 динара замењују се износом од 9.500.000,00 динара,
На позицији 43. материјал код општинске управе
Косјерић износ од 1.600.000,00 динара замењују се износом од
2.000.000,00 динара,
На позицији 47. накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода износ од
18.000.000,00 динара замењује се износом од 19.500.000,00 динара,
На позицији 85. услуге по уговору код пољопривреде и руралног развоја износ од 800.000,00 динара замењује
се износом од 920.000,00 динара,
На позицији 86. текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код пољопривреде и
руралног развоја износ од 2.600.000,00 динара замењује се износом од 10.100.000,00 динара,
На позицији 98. земљиште код развоја заједнице
износ од 6.700.000,00 динара замењује се износом од
5.580.000,00 динара,
На позицији 120 текуће поправке и одржавање
код Туристичке организације Косјерић износ од 10.090.000,00
динара замењује се износом од 90.000,00 динара.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће се од 01.
јануара 2018. године.
Број: 400-131/18-01
У Косјерићу, 25. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Ликић
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