
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                  На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 
129/07... 47/2018), члана 47 и 63 Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС, број  54/09. 
..95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021) и 
члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Косјерић 
(«Општински лист општине Косјерић», број 3/19) 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 
22. 08. 2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПЕТОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

             
    У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2022. го-
дину («Службени лист општине Косјерић», број 17/21 
од 22. децембра 2021. године), врше се измене и до-
пуне и то: 

 
                ПРИХОДИ   

- На позицији прихода 711123 Порез на 
приход од самосталних делатности који 
се плаћа према стварно оствареном 
приходу самоопорезивањем износ од 
24.700.000,00 динара замењује се изно-
сом 28.000.000,00 динара; 

- На позицији прихода 711147 Порез на 
земљиште износ од 30.000,00 динара 
замењује се износом 175.000,00 дина-
ра; 

- На позицији прихода 713427 Порез на 
пренос апсолутних права на употре-
бљеним моторним возилима  износ од 
850.000,00 динара замењује се износом 
2.000.000,00 динара; 

- На позицији прихода 714549 Накнада 
од емисије СО2, НО2, прашкасте мате-
рије и произведени или одложени от-
пад износ од 550.000,00 динара заме-
њује се износом 700.000,00 динара; 

- На позицији прихода 733154 Текући на-
менски  трансфери у ужем смислу од 
Републике на извору 07 износ од 
24.360.224,00 динара замењује се са 
износом 31.357.202,00 динара; 

- На позицији прихода 741151 Приходи 
буџета општине од камата... износ од 
600.000,00 динара замењује се износом 
од 850.000,00 динара. 

-  
-  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- На позицији прихода 741531 Комунална 
такса за коришћење простора на јавним 
површинама... износ од 20.000,00 дина-
ра замењује се износом од 70.000,00 
динара. 

- На позицији прихода 745151 Остали 
приходи у корист нивоа општина на из-
вору 04 - средства из сопствених изво-
ра (Народна библиотека), износ од 
1.690.000,00 динара замењује се изно-
сом од 1.380.000,00 динара, 

- На позицији прихода 811151 Примања 
од продаје непокретности у корист ни-
воа општина износ од 20.000.000,00 ди-
нара замењује се износом од 
17.000.000,00 динара 

- На позицији прихода 841151 Примања 
од продаје земљишта у корист нивоа 
општина износ од 6.000.000,00 динара 
замењује се износом од 5.000.000,00 
динара. 

 
Укупни приходи у износу 483.485.608,58 

динара замењују се износом од 
491.217.586,58 динара (приходи буџета у из-
носу 404.144.336,70 динара динара замењу-
ју се са 405.189.336,70 динара; средства из 
сопствених извора у износу од 1.690.000,00 
динара замењује се са 1.380.000,00 динара; 
средства из осталих извора у износу 
77.651.271,88 динара замењују се са 
84.648.249,88 динара)  

 
         РАСХОДИ 
 

- На позицији 3. социјална давања запо-
сленима код Скупштине општине, износ 
од 50.000,00 динара замењују се изно-
сом од 60.000,00 динара, 

- На позицији 4. накнада трошкова за за-
послене код Скупштине општине, износ 
од 80.000,00 динара замењују се изно-
сом од 180.000,00 динара, 

- На позицији 7. услуге по уговору код 
Скупштине општине, износ од 
1.100.000,00 динара замењују се изно-
сом од 1.600.000,00 динара,  

- На позицији 25. посланички додатак код 
Општинског већа, износ од 500.000,00 
динара замењује се износом од 
250.000,00 динара 

- На позицији 30/1. награде запосленима 
и остали посебни расходи код Општин-
ског јавног правобраниоца, износ од 
210.000,00 динара замењују се износом 
од 225.000,00 динара, 
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- На позицији 45. стални трошкови код 
Општинске управе износ од 9.780.000,00 
динара замењује се износом од 
9.860.000,00 динара; 

- На позицији 60 зграде и грађевински 
објекти код Општинске управе управе – 
пројекат 0602-5002 Реконструкција, 
адаптација и санација отворених спорт-
ских терена Полигон у Косјерићу, на из-
вору 01 износ од 1.030.000,00 динара 
замењује се износом од 2.030.000,00 ди-
нара, 

- Иза позиције 60/1. отвара се нова пози-
ција 60/2 машине и опрема код Општин-
ске управе – пројекат 0602-4004 Набав-
ка минибуса на извору 01 у износу од 
1.000.000,00 динара и на извору 07 у из-
носу од 7.000.000,00 динара; 

- На позицији 62. пратећи трошкови заду-
живања код Сервисирање јавног дуга 
износ од 300.000,00 динара замењује се 
износом од 200.000,00 динара, 

- На позицији 66. субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима и организација-
ма код Локално економски развој – Ме-
ре активне политике запошљавања из-
нос од 1.000.000,00 динара замењује се 
износом од 0,00 динара, 

- На позицији 68 материјал код Пољопри-
вреде – Подршка за спровођење пољо-
привредне политике у локалној заједни-
ци износ од 1.500.000,00 динара заме-
њују се износом од 1.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 74, отвара се нова позици-
ја 74/1 Субвенције јавним нефинансиј-
ским предузећима и организацијама код 
Управљања отпадним водама на извору 
01 у износу од 505.000,00 динара, 

- На позицији 87. текуће поправке и одр-
жавање код ПА Спровођење урбани-
стичких и просторних планова износ од 
1.550.000,00 динара замењују се изно-
сом од 1.150.000,00 динара, 

- На позицији 88. порези, обавезне таксе, 
казне, пенали и камате код ПА Спрово-
ђење урбанистичких и просторних пла-
нова износ од 200.000,00 динара заме-
њују се износом од  50.000,00 динара, 

- На позицији 90. земљиште код ПА Спро-
вођење урбанистичких и просторних 
планова износ од 2.300.000,00 динара 
замењују се износом од  500.000,00 ди-
нара, 

- На позицији 92. текуће поправке и одр-
жавање код Становање, урбанизам и 
просторно планирање – пројекат 1101-
4002 Санација фекалне канализације 
Лугови износ од 300.000,00 динара за-
мењују се износом од  0,00 динара, 

- На позицији 106 текуће поправке и одр-
жавање код Развоја спорта и омладине 
–Функционисање локалних спортских 
установа износ од 660.000,00 динара за-

мењују се износом од 720.000,00 дина-
ра, 

- На позицији 107 материјал код Развоја 
спорта и омладине – Функционисање 
локалних спортских установа износ од 
320.000,00 динара замењују се износом 
од 360.000,00 динара, 

- Иза позиције 109, отвара се нова пози-
ција 109/1 услуге по уговору, пројекат 
0602-4003 Манифестација „Михољски 
сусрети села“  на извору 07 у износу од 
412.228,00 динара; 

- Иза позиције 109/1, отвара се нова пози-
ција 109/2 материјал, пројекат 0602-
4003 Манифестација „Михољски сусре-
ти села“  на извору 07 у износу од 
84.750,00 динара; 

- На позицији 111. текући трансфери 
осталим нивоима власти износ од 
36.310.000,00 динара замењује се изно-
сом од 37.260.000,00 динара зато што 
се укупни расходи код Основне школе 
Мито Игумановић Косјерић уместо 
27.520.000,00 динара замењују износом 
од 28.470.000,00 динара док код ОШ 
Варда остају непромењени. Код ОШ М. 
Игумановић Косјерић текуће поправке и 
одржавање износ од 1.215.000,00 дина-
ра замењује се износом од 2.165.000,00 
динара, 

- На позицији 131 трошкови путовања код 
Народне библиотеке на извору 04 (сред-
ства из сопствених извора) износ од 
72.000,00 динара замењује се износом 
од 92.000,00 динара, 

- На позицији 133 специјализоване услуге 
код Народне библиотеке на извору 04 
(средства из сопствених извора) износ 
од 400.000,00 динара замењује се изно-
сом од 100.000,00 динара, 

- На позицији 137 порези, обавезне таксе, 
казне, пенали и камате код Народне би-
блиотеке на извору 04 (средства из соп-
ствених извора) износ од 56.000,00 ди-
нара замењује се износом од 26.000,00 
динара, 

- На позицији 159 порези, обавезне таксе, 
казне, пенали и камате код Туристичке 
организације – Управљање развојем ту-
ризма износ од 25.000,00 динара на из-
вору 01 замењује се са износом од 
10.000,00 динара; 

- На позицији 165 услуге по уговору код 
Туристичке организације – 1502-7001 
Туристичка манифестација Чобански да-
ни износ од 1.900.000,00 динара на из-
вору 01 замењује се са износом од 
3.100.000,00 динара а на извору 07 из-
нос од 500.000,00 динара замењује се 
са износом од 0,00 динара; 

- На позицији 166 материјал код Тури-
стичке организације – 1502-7001 Тури-
стичка манифестација Чобански дани на 
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извору 01 додају се средства у износу 
од 100.000,00 динара. 

 
Укупни расходи у износу 483.485.608,58 

динара замењују се износом од 
491.217.586,58 динара (расходи буџета у из-
носу 404.144.336,70 динара динара замењу-
ју се са 405.189.336,70 динара; средства из 
сопствених извора у износу од 1.690.000,00 
динара замењује се са 1.380.000,00 динара; 
средства из осталих извора у износу 
77.651.271,88 динара замењују се са 
84.648.249,88 динара)  

 
Члан 2. 

       Ова Одлука ступа на снагу даном обја-
вљивања у Службеном листу општине Косје-
рић. 
 

Број: 400-85/2022   
У Косјерићу, дана 22. августа 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, с.р. 

Татјана Коковић 
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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Предложеном Одлуком о петом допунском 

буџету општине Косјерић за 2022. годину, предложе-
но је повећање  позиција прихода и расхода у износу 
од 7.731.978,00  динара.  

 
Предложеним изменама мењају се следеће 

позиције прихода: 
- Повећање прихода у укупном износу од 
12.041.978,00 динара врши се по основу већих оства-
рења прихода од буџетом планираних и то код: при-
хода на конту 711123 Порез на приход од самостал-
них делатности који се плаћа према стварно оства-
реном приходу самоопорезивањем у износу 
3.300.000,00 динара, код прихода на конту 711147 
Порез на земљиште у износу 145.000,00 динара, код 
прихода на конту 713427 Порез на пренос апсолут-
них права на употребљеним моторним возилима у 
износу од 1.150.000,00 динара; код прихода на конту 
733154 Текући наменски  трансфери у ужем смислу 
од Републике на извору 07 у износу од 6.996.978,00 
динара (7.000.000,00 динара се односи на средства 
која су добијена од Министарства за бригу о селу за 
набавку минибуса а 496.978,00 динара односи се на 
средства такође добијена од Министарства за бригу 
о селу за потребе организовања манифестације „Ми-
хољски сусрети села“ а 500.000,00 динара је смање-
но код Туристичке организације зато што није доби-
јен трансфер за Чобанске дане који су иначе редов-
но добијали сваке године), прихода на конту 714549 

Накнада од емисије СО2, НО2, прашкасте материје и 
произведени или одложени отпад у износу 
150.000,00 динара, прихода на конту 741151 Приходи 
буџета општине од камата... у износу 250.000,00 ди-
нара  и прихода на конту 741531 Комунална такса за 
коришћење простора на јавним површинама... у из-
носу 50.000,00 динара.  
- Смањење прихода у укупном износу од 
4.310.000,00 динара врши се због мањег остварења 
прихода од буџетом планираних и то код: прихода на 
конту 745151 Остали приходи у корист нивоа општи-
на на извору 04 - средства из сопствених извора који 
се односе на Народну библиотеку у износу 
310.000,00 динара; прихода на конту 811151 Прима-
ња од продаје непокретности у корист нивоа општи-
на у износу 3.000.000,00 динара и прихода на конту 
прихода 841151 Примања од продаје земљишта у ко-
рист нивоа општина у износу 1.000.000,00 динара. 
 
Разлика повећаних и смањених прихода износи 
7.731.978,00 динара. 
 
Предложеним изменама мењају се следеће позиције 
расхода: 

- Позиција 3. социјална давања запосленима код 
Скупштине повећава се за 10.000,00 динара ка-
ко би се обезбедила средства за исплату соли-
дарне помоћи по колективном уговору за запо-
слене; 

- Позиција 4. накнада трошкова за запослене код 
Скупштине повећава се за 

- 100.000,00 динара како би се обезбедила сред-
ства за исплату трошкова превоза на посао и са 
посла због повећања цене горива па самим тим 
и раста цена аутобуске карте; 

- Позиција 7. услуге по уговору код Скупштине 
повећава се за 500.000,00 динара због непла-
нираних избора за председника МЗ Радановци 
и плаћања рада изборних комисија, као и због 
пораста цене објављивања  службеног листа 
општине Косјерић; 

- Позиција 25. посланички додатак код Општин-
ског већа смањује се за 250.000,00 динара по-
што неће требати средства у планираном изно-
су до краја текуће године; 

- Позиција 30/1. награде запосленима и остали 
посебни расходи код Општинског јавног право-
браниоца повећава се за 15.000,00 динара да 
би се обезбедила довољна средства за исплату 
јубиларне награде; 

- Позиција 45 стални трошкови код Општинске 
управе повећава се за 80.000,00 динара како би 
се обезбедила потребна средства за осигурање 
минибуса; 

- Позиција 60 зграде и грађевински објекти код 
Општинске управе управе – пројекат 0602-5002 
Реконструкција, адаптација и санација отворе-
них спортских терена Полигон у Косјерићу, по-
већава се за 1.000.000,00 динара због вишка 
грађевинских радова које је потребно урадити 
да би се пројекат у потпуности реализовао; 

- Иза позиције 60/1, отвара се нова позиција 60/2 
машине и опрема код Општинске управе – про-

јекат 0602-4004 Набавка минибуса на извору 01 
у износу од 1.000.000,00 динара које предста-
вља учешће општине Косјерић на пројекту и на 
извору 07 у износу од 7.000.000,00 динара које 
представља средства добијена од Министар-
ства за бригу о селу; 

- Позиција 62. пратећи трошкови задуживања код 
Сервисирање јавног дуга смањује се за 
100.000,00 динара пошто неће требати сред-
ства у планираном износу до краја текуће годи-
не; 

- Позиција 66. субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама код Локално 
економски развој – Мере активне политике за-
пошљавања смањује се за 1.000.000,00 динара 
пошто се ова мера неће реализовати до краја 
текуће године; 

- Позиција 68. материјал код Пољопривреде – 
Подршка за спровођење пољопривредне поли-
тике у локалној заједници смањује се за 
500.000,00 динара пошто неће требати сред-
ства у планираном износу до краја текуће годи-
не; 

- Иза позиције 74, отвара се нова позиција 74/1 
Субвенције јавним нефинансијским предузећи-
ма и организацијама код Управљања отпадним 
водам, а на извору 01, у износу од 505.000,00 
динара, пошто је сваки оснивач ЈКП Регионал-
ни центар за водне услуге „Скрапеж воде“  ду-
жан да обезбеди 20% средстава за пословање 
предузећа а према достављеном Посебном пр-
ограму пословања предузећа; 
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- Позиција 87. текуће поправке и одржавање код 
ПА Спровођење урбанистичких и просторних 
планова смањује се за 400.000,00 динара по-
што неће требати средства у планираном изно-
су до краја текуће године; 

- Позиција 88. порези, обавезне таксе, казне, пе-
нали и камате код ПА Спровођење урбанистич-
ких и просторних планова смањује се за 
150.000,00 динара пошто неће требати сред-
ства у планираном износу до краја текуће годи-
не; 

- Позиција 90. земљиште код ПА Спровођење 
урбанистичких и просторних планова смањује 
се за 1.800.000,00 динара пошто неће требати 
средства у планираном износу до краја текуће 
године; 

- Позиција 92. текуће поправке и одржавање код 
Становање, урбанизам и просторно планирање 
– пројекат 1101-4002 Санација фекалне канали-
зације Лугови смањује се за 300.000,00 динара 
тј. своди на 0,00 динара пошто се пројекат неће 
реализовати до краја буџетске године; 

- Позиција 106 текуће поправке и одржавање код 
Развоја спорта и омладине –Функционисање 
локалних спортских установа повећава се за 
60.000,00 динара како би се обезбедила до-
вољна средства по овом основу; 

- Позиција 107 материјал код Развоја спорта и 
омладине – Функционисање локалних спорт-
ских установа повећава се за 40.000,00 динара 
како би се обезбедила довољна средства за на-
бавку горива за потребе одржавања фудбал-
ских терена а због раста цена горива у претход-
ном периоду; 

- Отварају се нове позиције 109/1 услуге по уго-
вору и 109/2 материјал у укупном износу од 
496.978,00 динара а односе се на средства до-
бијена од Министарства за бригу о селу за по-
требе организовања манифестације „Михољски 
сусрети села“; 

- Позиција 111. трансфери осталим нивоима вла-
сти код Основног образовања тј. код ОШ „Мито 
Игумановић“ Косјерић повећава се за 
950.000,00 динара због потребе замене димња-
ка на котларници; 

- Позиција 131 трошкови путовања код Народне 
библиотеке на извору 04 (средства из сопстве-
них извора) повећава се за 20.000,00 динара 
због повећане потребе за путовањем око орга-
низације и реализације Манифестације Чобан-
ски дани, 

- Позиција 133 специјализоване услуге код На-
родне библиотеке на извору 04 (средства из 
сопствених извора) смањује се за 300.000,00 
динара, пошто неће требати средства у плани-
раном износу до краја текуће године; 

- На позицији 137 порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате код Народне библиотеке на из-
вору 04 (средства из сопствених извора) сма-
њује се за 30.000,00 динара, пошто неће треба-
ти средства у планираном износу до краја теку-
ће године; 

- Позиција 159 порези, обавезне таксе, казне, пе-
нали и камате код Туристичке организације – 

Управљање развојем туризма смањује се за 
15.000,00 динара пошто неће требати средства 
у планираном износу до краја текуће године; 

- Позиција 165 услуге по уговору код Туристичке 
организације – 1502-7001 Туристичка манифе-
стација Чобански дани на извору 01 повећава 
се за 1.200.000,00 динара како би се обезбеди-
ла довољна средства по овом основу за реали-
зацију манифестације док се на извору 07 сма-
њује за 500.000,00 динара пошто није добијен 
трансфер од Републике.  

- На позицији 166 материјал код Туристичке орга-
низације – 1502-7001 Туристичка манифестаци-
ја Чобански дани на извору 01 додају се сред-
ства у износу 100.000,00 динара да би се обез-
бедила довољна средства по овом основу за 
реализацију манифестације. 
 
 
У Косјерићу, дана 22. августа 2022. године 

 
Одељење за привреду, ЛЕР, буџет и финансије 

Члан Општинског већа 
Дејан Павловић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
129/07) Скупштина општине Косјерић на седници 
одржаној 22.08.2022. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 27.06.2022. године 

одборнику у Скупштини општине Косјерић Бранку 
Спасојевић, престао мандат одборника на основу 
поднете оставке. 

 
 Број  06 - 35/ 2022 
У Косјерићу, 22.08. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

 
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, с. р. 

Татјана Коковић 
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На основу члана 40. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“ бр. 3/19), Скуп-
штина општине Косјерић на седници одржаној 22. 08. 
2022. године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Образује се Одбор са задатком да утврди 
предлог назива улица и тргова који немају назив у 
општини Косјерић, као и предлог преименовања ста-
рих  назива улица  за које према поднетим иниција-
тивама и предлозима и на основу  испитивања јавног 
мњења утврди да постоји потреба за изменом. 

2. У Одбор се именују: 
1) Милица Јововић, председник, из Косјери-

ћа 
2) Драган Глигоријевић, члан, из Косјерића 
3) Ивана Ликић, члан, из Косјерића 
4) Драган Вујић, члан, из Брајковића 
5) Милан Мандић, члан, из Косјерића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Одбор ће коначан предлог утврдити на 
основу већ поднетих иницијатива и предлога. 

4. Коначан предлог за назив улица и тргова 
треба да изражава опредељујућу вољу већине гра-
ђана. 

5. Даном ступањем на снагу овог Решења, 
претходно  Решење о формирању  Комисија за утвр-
ђивање предлога назива улица и тргова које немају 
назив у граду Косјерић ставља се ван снаге. 

6. Решење ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
Број: 015 - 1/22 
У Косјерићу, дана 22. 08. 2022. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р. 
Татјана Коковић
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Издавач:  Скупштина општине Косјерић 
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић 

Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт" 


