БРОЈ 12/09, КОСЈЕРИЋ, 12. јун 2009. ГОДИНЕ

На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине и образовању Привременог органа општине
Косјерић («Службени гласник РС», број 15/09), члана
26. Пословника о раду Привременог органа општине
Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број
2/09) Привремени орган општине Косјерић на
седници одржаној дана 12. јуна 2009. године, донео
је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ДИЈАБАЗА
"ДРЕНОВАЧКИ КИК" У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Приступа се изради Плана општег уређења за
експлоатацију дијабаза "Дреновачки Кик" у Косјерићу
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
План из члана 1. ове Одлуке обухвата следеће
катастарске парцеле:
1001, 1002, 1003, 1000, 3080 и део 758/1 све КО
Дреновци.
Граница Плана обухвата површину од 8,3 ха,
намењену површинском копу и заштитном појасу око
експлоатације дијабаза.
Члан 3.
Циљ израде Плана је стварање услова за издавање
извода из урбанистичког плана и одобрења за
изградњу објеката у простору за који се План доноси.
Планом општег уређења морају се створити општи и
посебни услови који омогућавају планирану
експлоатацију техничког грађевинског камена у
складу са законским прописима, утврдити потребна
намена земљишта, обезбедити адекватна заштита
животне средине, тако да не буду угрожени квалитет
вода, земљишта и ваздуха, обезбедити адекватна
комунална
и
инфраструктурна
опремљеност
простора у складу са планираном наменом
земљишта.
Члан 4.
Саставни део Плана је Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана на животну средину.

Орган надлежан за припрему Плана не може упутити
План у даљу процедуру усвајања без сагласности на
Извештај о стратешкој процени од органа надлежног
за заштиту животне средине.
Члан 5.
Рок за израду Нацрта Плана је 30 дана од дана
доношења одлуке о изради Плана.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор,
предузеће «Церапром» д.о.о. из Београда.
Обрађивача Плана, као и обрађивача Извештаја о
стратешкој процени утицаја Плана на животну
средину одабраће Општинска управа у складу са
Законом о планирању и изградњи («Службени
гласник РС» број 47/03) и Законом o стратешкој
процени утицаја на животну средину («Службени
гласник РС», број 135/04).
Члан 7.
План општег уређења и Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана општег
уређења за експлоатацију дијабаза "Дреновачки Кик"
у Косјерићу се разматра на јавном увиду и јавној
расправи.
Општинска управа обавештава јавност о начину и
роковима увида у садржину Плана и Извештаја и
достављање мишљења, као и времену и месту
одржавања јавне расправе у складу са законом којим
се уређује поступак доношења плана и програма.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
урбанистичког плана за експлоатацију дијабаза
"Дреновачки Кик" у Косјерићу и Одлука о изради
стратешке процене утицаја на животну средину
Плана општег уређења за експлоатацију дијабаза
"Дреновачки Кик" у Косјерићу.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић»
Број: 350-1/08-02
У Косјерићу, 12. јуна 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Милан Штуловић, с.р.

Број 12/09

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

12. јун 2009. године

Члан 8.
На основу члана 4. и 5. Закона о комуналним
делатностима («Службени гласник РС», број 16/97),
члана 1. Закона о превозу у друмском саобраћају
(«Службени гласник РС», број 46/95, 66/01), члана 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине и
образовању Привременог органа општине Косјерић
(«Службени гласник РС», број 15/09) и члана 26.
Пословника о раду Привременог органа општине
Косјерић («Службени лист општине Косјерић», број
2/09), Привремени орган општине Косјерић, на
седници одржаној дана 12. јуна 2009. године, донео
је

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Косјерић».
Број 347-20/09-02
У Косјерићу, 12. јун 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се начин и услови превоза
ученика основних и средњих школа на територији
општине Косјерић и ученика средњих школа у
Пожеги а који путују са територије општине Косјерић
односно чије је пребивалиште на територији
општине Косјерић.
Члан 2.
Превоз ученика основних школа који похађају
наставу у школама на територији општине Косјерић
плаћа се у пуном износу из буџета општине Косјерић.
Члан 3.
Ученици који имају организовану школску наставу у
месту пребивалишта немају право на бесплатан или
субвенционисан превоз до друге школе.
Члан 4.
Ученици са местом пребивалишта на територији
општине Косјерић а који похађају средњу школу у
Косјерићу и средње школе у Пожеги учествују у
превозу са 75% од цене карте јавног линијског
превозника на релацији Косјерић – Пожега –
Косјерић.
Члан 5.
Уколико не постоји јавни линијски превоз на
територији општине Косјерић или дође до прекида у
функционисању истог општина превоз ученика може
организовани на други начин у складу са законом.
Члан 6.
О превозу ученика из члана 1. ове Одлуке закључиће
се уговор.
Члан 7.
Вођење евиденције
(спискови ученика, уговори,
овера рачуна и др.) о превозу ученика и надзор над
применом
ове
одлуке
вршиће
општински
саобраћајни инспектор.
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Садржај

страна

Одлукa o изради плана општег уређења за експлоатацију дијабаза "Дреновачки Кик" у
општини Косјерић ........................................................................................................
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Одлука о превозу ученика на територији општине Косјерић ..................................................
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Издавач: Привремени орган општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Привременог органа општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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