БРОЈ 1/11, КОСЈЕРИЋ, 2. фебруар
2011. ГОДИНЕ
II

На ос нову члана 58.с тав 3 Закона о локалној
с амоуправи („Службени глас ник РС“,број 129/2007),
члана 72.Статута општине Косјерић („Службени лис т
општине Косјерић“, број 8/08) и члана 28.став 2
Одлуке о организацији Општинс ке управе општине
Кос јерић („Службени лис т општине Косјерић“, број
10/08),
предс едник
општине
Косјерић
дана
28.12.2010. године, донос и:
Р ЕШЕ ЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
I
ДРАГАН МИЛАКОВИЋ, из Мушића ПОСТАВЉА СЕ
за помоћника председника општине Косјерић за
област
инвес тиција,
ради
ефикаснијег
и
квалитетнијег обављања пос лова у овој области.
II
Задатак помоћника предс едника је припрема
планс ких докумената из сфере развоја
и
инвес тиција, непос редно одговара за реализацију
с тратегије
развоја
општине
у
делу
инвес тиција,дневно контактира с а потенцијалним
инвес титорима
и
припрема
одговарајућу
документацију(протоколи,пословно-техничка
с арадња,
оснивање
заједничких
предузећа,
олакшице за инвеститоре), синхронизује рад
појединих с лужби Општинске управе и јавних
предузећа у с егменту инвес тиција (урбанис тички
ус лови, прос торни планови, путна и ос тала
инфрас труктура,
решавање
имовинс ко-правних
однос а..) и друге пос лове по налогу предс едника
општине.
III
Именовани ће наведене пос лове обављати према
утврђеној ос новици за обрачун плата, утврђеног
коефицијената од 12,80 и повећања за минули рад у
складу с а Законом.
IV
Мандат именованог траје колико
предс едника који га пос тавља.
V

траје

мандат

Решење ступа на с нагу 1. јануара 2011. године, а
објавиће се у „Службеном листу општине Кос јерић“.

О б р а зл о же њ е
Сходно закону о локалној самоуправи, Статуту
општине Косјерић и Одлуци о организацији
Општинске управе, предс едник општине може
пос тавити с воје помоћнике за одређене облас ти.
Помоћник предс едника општине задужен је да
покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињеав
мишљење у вези са питањима која с у од значаја за
развој у облатима за које је пос тављен у с кладу с а
актом о организацији Општинс ке управе, што значи
да нема снагу доношења важних Одлука. Својим
искус твом, знањем и с тручним способнос тима
помоћник треба да помаже председнику у вршењу
пос лова из његове надлежнос ти. У правом с мис лу
речи он је с аветник, па зато председник и има
дис креционо право да га пос тавља и разрешава.
Помоћник предс едника с е пос тавља на период од
четири године односно на период колико траје
мандат предс едника општине који га пос тавља, с тим
што може бити разрешен и пре ис тека времена на
који је пос тављен.
Предс едник општине оценио је да је с тање у облас ти
инвес тиција
у општини Косјерић ограничавајући
фактор развоја Општине и да је неопходно да та
област буде унапређена и из тог разлога донео
Одлуку да пос тави помоћника за облас т инвес тиција
с а задацима ближе опис аним у тачки II дис позитива.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
У Косјерићу, дана 28. децембра 2010. године
Број 020-12/10-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мр Драган Вујадиновић
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На основу члана 61. Статута општине
Кос јерић (''Службени лист општине Косјерић, број
9/08) Општинс ко веће општине Кос јерић, на седници
одржаној 24. јануара 2011. године, донело је

2. фебру ар 2011. године

Скупштина општине Косјерић, на ос нову члана 32.
с тав 1. тачка 16. Закона о локалној с амоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и 36. Статута
општине
Кос јерић
(Службени лис т општине
Кос јерић» број 9/08), на с едници одржаној дана 2.
фебруара 2011 године, донела је

Р ЕШЕ ЊЕ
I Именуј е се Организациони одбор за организовање
Турис тичке манифестације ''Чобански дани 2011'', у
с ледећем сас таву:
1. Драган Милаковић, предс едник,
2. Драган Вујић, заменик предс едника,
3. Предс тавник Турис тичке организације
Србије,
4. Предс тавник Министарства културе,
5. Снежана Јокс имовић, члан,
6. Милијан Стојанић, члан,
7. Мирољуб Кос орић, члан,
8. Радољуб Пантовић, члан,
9. Ацо Караклајић, члан,
10. Бојана Митровић, члан,
11. Миодраг Марковић, члан,
12. Снежана Ранковић-Макс имовић, члан,
13. Винка Марић, члан.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА И НА ОДРЕЂЕНИМ
ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ
Члан 1
У Одлуци о радном времену у одређеним
делатнос тима и на одређеним пос ловима на
територији општине Кос јерић (''Службени лис т
општине Кос јерић'', број 4/07 од 11.септембра 2007
године) у члану 8. став 1. тачке 4. мења с е и гласи:
•

II Задаци Одбора с у:
- да анализира досадашњи концепт
манифес тације и предложи евентуалне
измене и допуне,
- да припреми предлог нужних
инфрас труктурних радова неопходних за
одржавање манифестације,
- да утврди програмс ки садржај манифес тације
уз конс ултације са
Минис тарс твом културе Републике Србије,
- да изврши припреме за одржавање
манифес тације ''Чобанс ки дани 2011'',
- да руководи током манифестације,
- да координира рад с вих с убјеката који
учествују у манифестацији,
- да по завршетку исте изврши анализу и
утврди предлоге за с ледећу манифестацију
''Чобански дани'',
- да припреми Извештај о спроведеној
манифес тацији, и
- да, у с лучају потребе, обави и друге
активнос ти везане за манифестацију.

•

Кафане, бифеи, кафићи, клубови, диско
клубови, барови и с л. у периоду од 01. јуна до
31. августа раде с ваким радним даном и
викендом у времену од 05,00-01,00 час , у
периоду од 01. септембра до 31. маја, радним
даном у времену од 05,00-24,00 час а, а
викендом од 05,00-01,00 час . За дане државних
и верских празника (Божић и Ускрс ) као и у
време трајања турис тичких манифес тација
(Чобанс ки дани, АРТ камп и Дани сеоског
туризма) од 05,00 – 03,00 час (наредног дана).
Ноћни клубови раде, радним даном у времену
од 20,00-01,00 час а у дане викенда, државних
и верских празника (Божић и Ускрс ) као и у
време трајања турис тичких манифес тација
(Чобанс ки дани, АРТ камп и Дани сеоског
туризма) од 20,00-03,00 час а
(наредног дана).
Члан 2

Ова Одлука с тупа на с нагу даном доношења и биће
објављена у ' Службеном листу општине Кос јерић''.
Број:130-2/11- 02
У Кос јерићу, дана 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

III Решење с тупа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном лис ту општине Косјерић''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић

IV Решење доставити члановима Организационог
одбора.
Број 332 - 1/11-03
У Косјерићу, 24. јануар 2011.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Вујадиновић
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 06-3/11
2. фебруар 2011. године
К О СЈЕР ИЋ

Скупштина општине Косјерић, на седници од
2. фебруара 2011.године, на ос нову члана 11. и
члана 18. Закона о финансирању локалне
с амоуправе («Службени глас ник РС» бр.62/06) и
члана 36. Статута општине Косјерић («Службени
лис т општине Косјерић « бр. 9/08), донела је

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА И НА ОДРЕЂЕНИМ
ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ
У ''Службеном лис ту општине Кос јерић'' број 13/10
објављена је Одлка о измени и допуни Одлуке о
радном времену у одређеним делатностима и на
одређеним пос ловима на територији општине
Кос јерић која је ус војена на с едници Скупштине
општине 28. децембра 2010. године а која је
с адржала техничке грешке.
Текс т ус војене Одлуке, гласи:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У тарифном броју 3. тачка 13. додаје с е нова тачка
13.а, која гласи:
''-Предузећа за промет нафте и нафтиних деривата
с а мање од 3 црева за
точење............................................70.000,00 динара.''
Члан 2

Скупштина општине Косјерић, на ос нову члана 32.
с тав 1. тачка 16. Закона о локалној с амоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и 36. Статута
општине
Кос јерић
(Службени лис т општине
Кос јерић» број 9/08), на с едници одржаној дана 28.
децембра 2010. године, донела је

У тарифном броју 3. тачка 16. алинеја 4.мења с е и
глас и:
''- угос титељс ки објекти у којима с е точе и продају
алкохолна пића по објекту
(кафићи).................................. 12.000,00 динара.''
Члан 3.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА И НА ОДРЕЂЕНИМ
ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ

У тарифном броју 3. тачка 16. алинеја 5. се брише, а
додаје с е нова алинеја, која глас и:
''- бифеи у с аставу спортс ких друштава и удружења
............................................................8.000,00 динара.''

Члан 1
У Одлуци о радном времену у одређеним
делатнос тима и на одређеним пос ловима на
територији општине Кос јерић (''Службени лис т
општине Кос јерић'', број 4/07 од 11.септембра 2007
године) члан 8. став 1. тачка 4. мења с е и гласи:
•

2. фебру ар 2011. године

Члан 4.
Ова Одлика ступа на с нагу ос мог дана од дана
објављивања
у
''Службеном лис ту општине
Кос јерић''.
Број 434 – 1/10-02
У Косјерићу, 2.фебруар 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Кафане, бифеи, кафићи, клубови, диско
клубови, барови и с л. у периоду од 01. јуна до
31. авгус та раде с ваким радним даном у
времену од 05,00 – 01,00 час. У периоду од 1.
с ептембра до 31. маја радним даном у времену
од 05,00 – 24,00 часа, викендом током читаве
године од 05,00 – 01,00 час а државним и
верс ким празницима (Божић, Ус крс ) као и у
време трајања турис тичких манифес тација
(Чобанс ки дани, АРТ камп и Дани сеоског
туризма) од 05,00 – 03,00 час (наредног дана).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Члан 2
Ова Одлука с тупа на с нагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном листу општине Кос јерић''.

Скупштина општине Косјерић, на ос нову члана 32.
Закона о локалној самоуправи (“Службени глас ник
РС” број 129/07), члана 7. и 106. Закона о
привредним друштвима (“Службени глас ник РС”, број
125/2004) и члана 36. Статута општине Косјерић
(“Службени лист општине Кос јерић”, број 9/08), на
с едници одржаној 2. фебруара 2011. године, донела
је

Број:130-5/07- 02
У Кос јерићу, дана 28. децембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић
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2. фебру ар 2011. године

Скупштина општине Кос јерић, на с едници одржаној
2. фебруара 2011. године, на ос нову члана 46.
Закона о планирању и изградњи («Службени глас ник
РС»), број 72/09) и члана 36. Статута општине
Кос јерић («Службени лист општине Косјерић», број
9/08), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
“КОСЈЕРИЋ – ЕЛЕКТРАНЕ”
Члан 1.

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕ ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«ЛУЧИЋА ОГРАДА»
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Овом одлуком оснива с е мешовито привредно
друштво, као друштво са ограниченом одговорношћу
“КОСЈЕРИЋ – ЕЛЕКТРАНЕ”, оснивача ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ и «ТЕК ЕНЕРГY» д.о.о. из Београда.
Члан 2.

Члан 1.

Основни циљ оснивања друштва је изградња мини
хидро електрана ради производње енергије из
обновљивих извора енергије а што ће с ве допринети
економс ком развоју локалне заједнице
Члан 3.

Прис тупа се изради Плана детаљне
регулације за локацију «Лучића ограда» у општини
Кос јерић. (У даљем текс ту «План»)
Члан 2.

Међус обни однос и оснивача, поводом оснивања и
рада друштва, у с кладу за заједничким циљевима и
интерес има,
уређени с у
оснивачким актом:
Уговором о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу “КОСЈЕРИЋ-ЕЛЕКТРАНЕ”, који је
с аставни део ове Одлуке.
Члан 4.

Границом Плана обухваћене с у кат. парцеле:
део 175/1, 175/3, 210/1, 210/2, 175/54, 175/11, 175/46,
175/47, 175/48, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5,
175/25, 175/26, 175/27, 175/10, 175/28, 175/29, 175/30,
175/31, 212/5, 212/4, 212/3, 212/2, 212/1, 212/6, 212/7,
212/8, 212/9, 175/32, 175/33, 175/5, 175/6, 175/8,
175/34, 175/35, 175/36, 175/37, 175/38, 175/39, 175/7,
175/40, 175/43, 175/42, 175/4, 175/44, 175/45, 175/9,
211/42, 211/70, 211/71, 211/72, 211/69, 211/1, 211/65,
211/66, 211/46, 211/47, 211/64, 211/63, 211/62, 211/60,
211/61, 211/51, 211/50, 211/49, 211/48, 211/57, 211/52,
211/35, 211/36, 211/37, 211/45, 211/40, 211/39, 211/38,
211/53, 211/43, 211/58, 211/54, 211/75, 211/74, 211/73,
211/59, 211/88, 211/2, 211/80, 211/44, 211/76, 211/77,
211/78, 211/79, 211/67, 211/85, 211/87, 211/84, 211/83,
211/82, 211/32, 211/81, 211/66, 211/55, 211/56, 211/31,
211/68, 211/30, 211/29, 211/21, 211/91, 211/90, 211/89,
211/23, 211/24, 211/21, 211/25, 211/16, 211/15, 211/14,
211/13211/3, 211/22, 211/12, 211/11, 211/10, 211/33,
211/34, 211/4, 211/9, 211/4, 211/19, 211/28, 211/18,
211/27, 211/17, 211/8, 211/20, 211/26, 211/7, 211/6,
211/41, 211/95, 211/94, 211/93, 211/92,
с ве к.о.
Мрчићи, укупне површине ~ 17,50 ха.
Граница почиње на источном углу к.п. бр.
211/5 и иде с евероис точном с траном ис те к.п.
обухватајући је и даље прати границу парцеле 175/1,
која је у пос еду «Србијашума», и парцела у
приватном пос еду у правцу с еверозапада: 211/92,
211/21, 211/42, 210/1, 175/3, 212/5, 175/25, северна
граница к.п. 213/2, 213/1 и 175/11 и даље границом
с а 175/54, те јужна граница к.п. бр. 175/11, 213/1 и
213/2 па нас тавља границом с а 213/5, 175/31, 212/8,
212/7, 212/9, 175/37, 175/38, 175/39, 175/7, 175/43,
175/9, 211/77, 211/78, 211/79, 211/67, 211/85, 211/87,
211/83, 211/15, 211/14, 211/13, 211/3, с ве к.о. Мрчићи
и даље границом са к.о. Росићи долази на лакат
кривину пута к.п. бр. 1433. Ту се враћа у к.о. Мрчиће
и обухвата приступни пут за викенд нас еље „Лучића
ограда“ који је с ас тавни део к.п. бр. 175/1, с ве до
изласка на пут к.п. бр. 1433. Обухвата прис тупни пут
и пратећи га долази до почетка опис а.

Друштво се ос нива ради стицања добити а
пос ловаће у складу с а законом, добрим пос ловним
обичајима и пос ловним моралом.
Независно од
вреднос ти
неновчаних
улога,
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ има удео од 10% вреднос и
капитала друштва, а «ТЕК ЕНЕРГY» д.о.о. Београд,
удео од 90% вреднос ти капитала друштва
(влас ничких права).
Члан 5.
Друштво стиче с војство правног лица упис ом у
регис тар, у складу с а законом којим се уређује регис т
рација привредних с убјеката.
Регис трација друштва у Агенцији за привредне
регис тре извршиће с е до 01.03.2011. године.
Члан 6.
Овлашћује с е Председник општине да потпише
Уговор о ос нивању друштва с а ограниченом
одговорношћу “КОСЈЕРИЋ-ЕЛЕКТРАНЕ”.
Члан 7.
Ова одлука с тупа на снагу ос мог дана од дана
објављивања
у
“Службеном листу
општине
Кос јерић”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 312-42/10-03
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић
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Члан 3.
Скупштина општине Косјерић, на с едници одржаној
2. фебруара 2011. године, на основу члана 35.
Закона о планирању и изградњи («Службени глас ник
РС»), број 72/09) и члана 36. Статута општине
Кос јерић («Службени лис т општине Косјерић», број
9/08), донела је

За потребе израде Плана детаљне регулације
«Лучића ограда» Служба за урбанизам поднела је
захтев органу надлежном за заштиту животне
с редине у општини Косјерић, у вези одлучивања о
потреби израде Стратешке процене утицаја Плана
на животну средину.
Члан 4.
Циљ и зраде и доношења Плана детаљне регулације
је стварање законс ког и планског основа за
просторно уређење предметне целине.

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ -

Члан 5.

Члан 1.

На основу члана 28. и 29. Закона о планирању и
изградњи План детаљне регулације садржи: правила
уређења, правила грађења и графички део.

Овом Одлуком донос и с е Просторни план јединице
локалне самоуправе – општине Косјерић (у даљем
тексту: План).

Члан 6.
Члан 2.
Рок за израду Концепта Плана је 30 дана од дана
доношења Одлуке о изради плана.
Рок за израду Нацрта Плана је 30 дана од дана
извршене с тручне контроле концепта плана.

Планом је обухваћено подручје општине Косјерић на
чијој територији с е налази 27 насељених мес та и то:
Бјелоперица,
Брајковићи,
Варда,
Галовићи,
Годљево, Годечево, Горња Полошница, Доња
Полошница, Дреновци, Дубница, Косјерић варош,
Кос јерић село, Маковиште, Мионица, Мрчићи,
Мушићи, Парамун, Радановци, Рос ићи, Руда Буква,
Сеча Река, Скакавци, Стојићи, Субјел, Тубићи,
Цикоте и Шеврљуге,
Прос торни план општине Косјерић обухвата
територију Општине Косјерић чија је површина од
358 km² и подељена је на 28 катас тарс ких општина,
и то:
1.Бјелоперица,
2. Брајковићи,
3. Годечево I,
4. Годечево II
5. Галовићи,
6. Годљево
7. Полошница I,
8. Полошница II,
9. Дреновци,
10. Дубница,
11. Косјерић варош,
12. Косјерић с ело,
13. Маковиште I,
14. Маковиште II,
15. Мионица,
16. Мрчићи,
17. Мушићи,
18. Парамун,
19. Радановци,
20. Росићи,
21. Руда Буква,
22. Сеча Река,
23. Скакавци,
24. Стојићи,
25. Субјел,
26.Тубићи,
27. Цикоте и
28. Шеврљуге.

Члан 7.
Средс тва за израду Плана обезбеђују се из буџета
општине Косјерић. Обрађивача плана одабраће
надлежна
с лужба
општине
Косјерић
након
спроведеног пос тупка јавне набавке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на
јавни увид, након обављене стручне контроле од
с тране Комис ије за планове. Подаци о начину
излагања на јавни увид биће објављени у
с редс твима јавног информисања и на огласној табли
Скупштине општине Кос јерић.
Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у
складу с а Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.
Ова одлука с е доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Кос јерић,
које с е налази у прилогу ове Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу ос мог дана од дана
објављивања у «Службеном лис ту општине
Кос јерић».
Број: 350 -2/11-02
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић
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Закона о планирању и изградњи («Службени глас ник
РС»), број 72/09) и члана 36. Статута општине
Кос јерић («Службени лист општине Косјерић», број
9/08), донела је

Планом с у одређене с мернице за развој делатнос ти
и намену површина, као и ус лови за одрживи и
равномерни развој на територији општине Кос јерић.

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕ ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«ВИДИК» ДИВЧИБАРЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Члан 4.
Саставни делови Плана с у:
1) правила уређења,
2) правила грађења,
3) графички део,
4) документациони део

Члан 1.
Прис тупа се изради Плана детаљне регулације за
подручје «Видик» Дивчибаре у општини Косјерић. (У
даљем текс ту План)

Члан 5.

Члан 2.

План је урађен у дигиталном и аналогном
облику у четири ис товетна примерка, од којих се три
примерка налазе у Општинској управи општине
Кос јерић, а један примерак у Служби за катастар
непокретнос ти Косјерић.
Један примерак донетог, потпис аног и
овереног Плана чува се у архиви Скупштине
општине Кос јерић.
Један примерак донетог Плана дос тавља с е
Минис тарству
животне с редине и прос торног
планирања.
Члан 6.

Границом Плана обухваћене с у кат. парцеле: 3/37
КО Скакавци и 77/13 КО Росићи, општина Кос јерић,
укупне површине 28.35.88 ха.
Члан 3.
За потребе израде Плана детаљне регулације
«Видик» Дивчибаре Служба за урбанизам поднела је
захтев органу надлежном за заштиту животне
с редине у општини Косјерић, у вези одлучивања о
потреби израде Стратешке процене утицаја Плана
на животну средину.

Изве штај о стратешкој процени утицаја на
животну с редину Просторног плана јединице
локалне
самоуправе
општине
Косјерић
подразумева део документације која с е прилаже уз
План и садржи идентификацију, опис и процену
могућих значајних утицаја на животну с редину због
реализације Плана, као и варијанте разматране и
ус војене на ос нову циљева и просторног обухвата
Плана.
Члан 7.

Члан 4.
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације
је стварање законс ког и планс ког ос нова за
просторно уређење предметне целине.
Члан 5.
На ос нову члана 28. и 29. Закона о планирању и
изградњи План детаљне регулације садржи: правила
уређења, правила грађења и графички део.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на с нагу ос мог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Кос јерић».

Рок за израду Концепта Плана је 30 дана од дана
доношења Одлуке о изради плана.
Рок за израду Нацрта Плана је 30 дана од дана
извршене с тручне контроле концепта плана.

Број: 350-10/09-02
У Косјерићу, 2. фебруара 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 7.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Средс тва за израду Плана обезбеђују се из буџета
општине Косјерић. Обрађивача плана одабраће
надлежна
с лужба
општине
Косјерић
након
спроведеног пос тупка јавне набавке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на
јавни увид, након обављене стручне контроле од
с тране Комис ије за планове. Подаци о начину
излагања на јавни увид биће објављени у
с редс твима јавног информисања и на огласној табли
Скупштине општине Кос јерић.

Скупштина општине Кос јерић, на с едници одржаној
2. фебруара 2011. године, на ос нову члана 46.
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Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у
складу с а Законом о планирању и изградњи.

6.Ћебић Драгиша, пољопривредни произвођач из
Маковишта.

Члан 9.

III.

Ова одлука с е доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Кос јерић,
које с е налази у прилогу ове Одлуке.

Задатак Комисије је да изради предлог
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врс ту
и
обим
радова
на
заштити
и
уређењу
пољопривредног земљишта које треба извршити у
2011 години, динамику извођења радова и улагања
с редс тава, а посебно утврдити податке који с е
однос е на пољопривредно земљиште у државној
с војини у складу с а чланом 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр: 62/06,
65/08 и 41/09) и прибави мишљење Комис ије из
члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљи шту.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу ос мог дана од дана
објављивања у «Службеном лис ту општине
Кос јерић».
Број: 350 -1/11-02
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић

IV.
Комисија је дуижна да годишњи Програм из
тачке III Овог решења изради и дос тави Скупштини
на ус вајање.
V.
Решење с тупа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Кос јерић“.

На основу члана 36. Статута општине
Кос јерић („Сл.лист општрине Кос јерић“, бр: 9/08),
Скупштина општине Косјерић, на с едници одржаној
2. фебруара 2011. године, донела је

Бр: 320-328/10-04
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић

Р ЕШЕ ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
Образује с е с тручна Комис ија за израду
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Косјерић за
2011 годину (у даљем текс ту Комис ија).

На ос нову члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатнос ти од општег
интерес а (''Службени гласник РС'', број25/2000),
члана 9. Одлуке о организовању ЈП ''Информативни
центар Косјерић'' са седиштем у Косјерићу и члана
36. Статута општине Косјерић (''Службени лис т
општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине
Кос јерић, на седници одржаној
2. фебруара
2011.године, донела је

II
Комисију чине предс едник и 6 чланова и то:
Предс едник Комисије:
1.Весна Тошић, дипл. инж. агрономије из
Кос јерића,
Чланови Комисије:
1.Драган Милаковић, дипл. инж. пољопривреде из
Мушића;
2.Милада Ђукановић, геодетс ки техничар из
Кос јерића;
3.Благојевић Јован, пољопривредни произвођач из
Руде Букве;
4.Миладин Ковачевић, пољопривредни произвођач
из Сече Реке;
5.Миленко Благојевић, пољопривредни произвођач
из Мрчића;

Р ЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ'' СА
СЕДИШТЕМ У КОСЈЕРИЋУ
I
Разрешава се члан Управног одбора ЈП
''Информативни центар Косјерић'', Косјерић Љиљана
Џудовић, запос лен у ЈП ''Информативни центар
Кос јерић''.
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Р ЕШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ'' СА
СЕДИШТЕМ У КОСЈЕРИЋУ

Ово решење с тупа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном лис ту
општине Кос јерић''.

I

Број 023- 17 /09
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За
члана
Управног
одбора
ЈП
''Информативни центар Кос јерић'', из Косјерића,
именује се Драга Белић, запос лена у ЈП
''Информативни центар Кос јерић''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

III
Ово решење с тупа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном лис ту
општине Кос јерић''.

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатнос ти од општег
интерес а (''Службени гласник РС'', број25/2000),
члана 9. Одлуке о организовању ЈП ''Информативни
центар Косјерић'' са седиштем у Косјерићу и члана
36. Статута општине Косјерић (''Службени лис т
општине Косјерић'', број 9/08) Скупштина општине
Кос јерић, на седници одржаној 2. фебруара
2011.године, донела је

Број 023- 18 /09
У Косјерићу, 2. фебруара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић

Садржај

страна
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Решење о именовању Организационог одбора Туристичке манифес тације
„Чобанс ки дани 2011“ ..................................................................................................
Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у одређеним
делатнос тима и на одређеним пос ловима на територији општине Косјерић
.........
Ис правка Одлуке о измени и допуни одлуке о радном времену у одређеним
делатнос тима и на одређеним пос ловима на територији општине Кос јерић .........
Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним такс ама ............
Одлука о ос нивању друштва са ограниченом одговорношћу
“Косјерић – електране“ ...............................................................................................
Одлука о изради плана детаљне регулације «Лучића ограда» у општини
Кос јерић ........................................................................................................................
Одлука о доношењу прос торног плана јединице локалне с амоуправе
- општине Косјерић - ....................................................................................................
Одлука о изради плана детаљне регулације «Видик» Дивчибаре у општини
Кос јерић ........................................................................................................................
Решење о образовању комис ије за израду годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта ................................................
Решење о разрешењу члана Управног одбора ЈП ''Информативни центар
Кос јерић'' с а седиштем у Косјерићу ...........................................................................
Решење о именовању члана Управног одбора ЈП ''Информативни центар
Кос јерић'' с а седиштем у Косјерићу ...........................................................................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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