БРОЈ 10/13, КОСЈЕРИЋ, 12. јул 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/08) Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донело
је:
РЕШЕЊЕ
I Именује се Организациони одбор за организовање Туристичке манифестације “Чобански дани 2013“, у следећем саставу:
1. Милијан Стојанић – председник,
2. Драган Тулимировић – заменик председника,
3. Љубиша Митровић – члан,
4. Зоран Урошевић - члан,
5. Радисав Ђокић – члан,
6. Снежана Јоксимовић – члан,
7. Винка Марић – члан,
8. Миодраг Марковић – члан,
9. Јасминка Цајић – члан,
10. Александар Коловић – члан,
11. Горан Томић – члан,
12. Славица Петровић – члан.
II. Задаци Одбора су:
- да анализира досадашњи концепт манифестације
и предложи евентуалне измене и допуне, посебно
у контексту одржавања манифестације у граду Косјерићу;
да утврди програмски садржај манифестације уз
консултације надлежног министарства РС;
- да изврши припреме за одржавање манифестације „Чобански дани 2013“;
- да руководи током манифестације;
- да координира рад свих субјеката који учествују у
манифестацији;
- да по завршетку исте изврши анализу и утврди
предлоге за следећу манифестацију „Чобански дани“;
- да припреми Извештај о спроведеној манифестацији и
- да, у случају потребе, обави и друге активности везане за манифестацију.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Косјерић“.
IV. Решење доставити члановима Организационог одбора.
Број: 332-4/2013
У Косјерићу, 27. јуна 2013. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милијан Стојанић

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 12.07.2013.
године, на основу члана 36. Закона о јавном дугу (“Службени
гласник РС” број . 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
број 129/2007) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић” број 09/08), донела је
О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се задуживање општине Косјерић на
домаћем финансијском тржишту узимањем кредита код пословних банака у износу од 60.000.000 РСД прерачунато у еуре по
средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о кредиту, ради финансирањa и рефинансирања капиталних инвестиционих
радова.
Члан 2.
Критеријуми за задуживање, узимањем кредита, из члана 1. ове
Одлуке дефинисани су у складу са Законом о јавном дугу и ликвидним могућностима буџета општине Косјерић, под тендерским условима: рок отплате 2 (grace period) + 5 година; каматна
стопа фиксна.
Члан 3.
На основу ове Одлуке Председник Општине донеће Одлуку о покретању поступка јавне набавке финансијских услуга а Општинска управа ће спровести поступак јавне набавке за прикупљање
понуда за кредитирање капиталних објеката у складу са Законом
о јавним набавкама.
Члан 4.
Овлашћује се Општинско веће да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и овласти Председника општине Косјерић да
потпише Уговор о кредиту.
Члан 5.
Обавезују се извршни органи Скупштине општине Косјерић да
сачине детаљан План утрошка средстава.
Члан 6.
Задужују се извршни органи Скупштине општине Косјерић да
Скупштину Општине информишу о спроведеном поступку јавне
набавке и на увид доставе Уговор о кредиту и План утрошка
средстава.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу општине Косјерић“.
Број: 352-60 /13-02
У Косјерићу, дана 12.07. 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Председник Скупштине општине Косјерић,
Драган Тулимировић
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић, број 9/08), Скупштина
општине Косјерић на основу Извештаја Верификационе комисије, на седници одржаној 12. јула 2013. године, донела је:

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић''
број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
12. јула 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине
општине Косјерић, Николић Милице, изабраном на изборима
одржаним 26. маја 2013. године.
II. Мандат новог одборника Николић Милице почиње да
тече даном потврђивања мандата и траје до истека времена на
које би трајао мандат одборника Стојанић Милијана, који је
престао пре истека времена на који је изабран а уместо којег је
Изборна комисија општине Косјерић доделила одборнички
мандат.
III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''
Образложење

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Косјерић, Марковић Јовице, изабраном на изборима
одржаним 26. маја 2013. године.
II. Мандат одборника траје четири године и почиње
тећи даном потврђивања мандата
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Косјерић“
Образложење
Изборна комисија општине Косјерић доставила је Скупштини општине Косјерић Извештај број 013-56/2013 од 10. јуна
2013. године о спроведеним изборима за одборнике Скупштине
општине Косјерић, одржаним 26. маја 2013. године, као и издата
уверења о избору 27 одборника Скупштине општине Косјерић.
Верификациона комисија Скупштине општине Косјерић,
изабрана на данашњој седници, поднела је Скупштини општине
Косјерић Извештај број 06-16/2013 од 12. јула 2013. године, којима је утврдила да су подаци из уверења о избору одборника
истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије, као и да
су уверења издата од Изборне комисије општине Косјерић, као
овлашћеног органа за издавање истих. Сходно томе, Верификациона комисија предложила је Скупштини општине Косјерић да
потврди мандат 1 одборника, за које је Изборна комисија општине Косјерић издала и Скупштини општине Косјерић доставила
уверења о избору, а како су наведени у ставу I. изреке овог решења.
Скупштина општине Косјерић усвојила је Извештај Верификационе комисије и потврдила мандат 1 одборника Скупштине општине Косјерић, како су наведени у ставу I. изреке овог решења, а на основу одредби члана 56. став 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07).
Ставом II. изреке овог решења утврђује се да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, како је то
прописано чланом 56. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07).
На доношење овог решења примењен је и члан 39. Статута општине Косјерић, („Службени лист општине Косјерић“, број
9/08 ), у којем је прописано да одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен Законом.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.

На основу Уверења број 013–58/2013 од 11. јула 2013.
године добијених од стране Општинске изборне комисије која су
предочена председнику Скупштине општине, председник Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за верификацију мандата одборнику Николић Милици, са листе „''За бољи
Косјерић – Милијан Стојанић – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
НОВА СРБИЈА И ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ“, што су одборници Скупштине општине Косјерић изјашњавањем прихватили.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.

Број 06 - 16/2013
Косјерић, дана 12. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 36.
Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић''
број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној
12. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 06-16/2013
Косјерић, дана 12. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине
општине Косјерић, Петровић Мирослава изабраном на изборима
одржаним 26. маја 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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II. Мандат новог одборника Петровић Мирослава
почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека
времена на које би трајао мандат одборника Продановић
Жељка, који је престао пре истека времена на који је изабран а
уместо којег је Изборна комисија општине Косјерић доделила
одборнички мандат.
III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''
Образложење
На основу Уверења број 013–58/2013 од 11. јула 2013.
године добијених од стране Општинске изборне комисије која су
предочена председнику Скупштине општине, председник Скупштине општине је констатовао да су се стекли услови за верификацију мандата одборнику Петровић Мирославу, са листе ''За бољи Косјерић – Милијан Стојанић – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА И ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ“, што су
одборници Скупштине општине Косјерић изјашњавањем прихватили.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.
Број 06 - 16/2013.
Косјерић, дана 12. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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