БРОЈ 12/13, КОСЈЕРИЋ, 12. август 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 26. и 30. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гл.РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 44. Статута Комуналног јавног предузећа „Елан“ Косјерић, (Службени лист
општине Косјерић, број 11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“,број 1/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. августа 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
ИЗ КОСЈЕРИЋА

На основу члана 26. и 30. Закона о јавним предузећима („Сл. гл.
РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 44. Статута Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана“ Косјерић, (Службени
лист општине Косјерић, број 11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, број 1/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. августа
2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ ИЗ КОСЈЕРИЋА

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Елан“ Косјерић из Косјерића, чији је
оснивач општина Косјерић.
II
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“Косјерић из Косјерића, чији је оснивач општина Косјерић.
II
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:

1.
2.
3.
4.
5.

Милен Ђуровић, правник из Ражане, председник
Марко Вишњић, електротехничар телекомуникација, из Косјерића, члан
Драгомир Миливојевић, грађ.техничар, из Скакаваца, члан
Младен Нешковић, дипл. инг. рударства, из Косјерића, испред Надзорног одбора КЈП „Елан“,члан
Душко Ђорђевић, дипл. правник из Пожеге, представник СКГО, члан

III
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за
именовање директора Комуналног јавног предузећа „Елан“ Косјерић из Косјерића, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спровести изборни поступак.
Након тога ће сачинити листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и Записник о изборном поступку и
истовремено их доставити Општинској управи Косјерић, ради
припреме предлога акта о именовању директора.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:023-15/2013, дана 12. август 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

6.
7.

Милен Ђуровић, правник из Ражане, председник
Марко Вишњић, електротехничар телекомуникације, из Косјерића, члан
8. Драгомир Миливојевић, грађ.техничар, из Скакаваца, члан
9. Јовиша Јовановић, дипл. ел. инг. из Косјерића, испред Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“, Косјерић, члан
10. Душко Ђорђевић, дипл. правник из Пожеге, представник СКГО, члан

III
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Косјерић из Косјерића, у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима.
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спровести изборни поступак.
Након тога ће сачинити листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и Записник о изборном поступку и
истовремено их доставити Општинској управи Косјерић, ради
припреме предлога акта о именовању директора.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:023-17/2013 дана 12. август 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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На основу члана 26. и 30. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гл. РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 29. Статута Јавног предузећа Информативни центар „Косјерић“, (Службени лист општине Косјерић, број 11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, број 1/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. августа
2013.године, донела је

На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ , број 42/91), 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“, број 9/08), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 33/97 и 31/01), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 12. августа 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФОМАТИВНИ ЦЕНТАР „КОСЈЕРИЋ“
ИЗ КОСЈЕРИЋА

РЕШЕЊЕ
I
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење бр. 022-11/2013, у делу става I, за председника Управног одбора Народне библиотеке „Сретен Марић“, из Косјерићa, Милица Николић за председника.

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Јавног предузећа Информативни центар „Косјерић“ из Косјерића,
чији је оснивач општина Косјерић.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је председник Управног одбора Народне библиотеке „Сретен Марић“ Милица Јововић, у осталом делу решење остаје на снази.
III

II
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:

Ово решење је коначно и објавиће се у „Службеном листу општине Косјерић“.

11. Милен Ђуровић, правник из Ражане, председник
12. Марко Вишњић, електротехничар телекомуникације, из Косјерића, члан
13. Драгомир Миливојевић, грађ.техничар, из Скакаваца, члан
14. Милуника Митровић, професор српског језика, из
Косјерића, испред Надзорног одбора ЈП Информативни центар „Косјерић“, члан
15. Душко Ђорђевић, дипл. правник из Пожеге, представник СКГО, члан

Број 022-11/2013
У Косјерићу, 12. август 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

III
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за
именовање директора Јавног предузећаИнформативни центар
„Косјерић“ из Косјерића, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.

На основу члана 12.став 2. и 3, члана13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12), члана 34. Статута Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана“ Косјерић, (Службени лист општине Косјерић,
број 11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној дана 12. августа 2013. године, донела је

Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спровести изборни поступак.
Након тога ће сачинити листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и Записник о изборном поступку и
истовремено их доставити Општинској управи Косјерић, ради
припреме предлога акта о именовању директора.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:023-16/2013 дана 12. август 2013.године

I
У Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Косјерић,
именују се
- Јовиша Јовановић, дипл. ел. инг. из Косјерића,
председник
- Љиљана Јовановић, дипл. правник, из Косјерића,
члан
- Славица Никић, економиста, из Косјерића.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић
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II

На основу члана 12.став 2. и 3, члана13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12), члана 29. Статута Јавног предузећа „Информативни центар Косјерић“, (Службени лист општине Косјерић, број
11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 12. августа 2013. године, донела је

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 023- 14/ 2013
У Косјерићу, 12. август 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
КОСЈЕРИЋ“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић

I
У Надзорни одбор Јавног предузећа „Информативни
центар Косјерић“ именују се:
- Милуника Митровић, професор српског језика, из
Косјерића, председник
- Иван Спасојевић, дипл. економиста, из Косјерића,
члан
- Зоран Срнић, тонски реализатор, из Косјерића,
члан.
II
На основу члана 12.став 2. и 3, члана13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12), члана 34. Статута Комуналног јавног предузећа
„Елан“ Косјерић, (Службени лист општине Косјерић, број
11/2013) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић на
седници одржаној дана 12. августа 2013. године, донела је

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 023- 11/ 2013
У Косјерићу, 12. август 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“
КОСЈЕРИЋ
I
У Надзорни одбор КЈП „Елан“ Косјерић, именују се:
- Младен Нешковић, дипл. инг.рударства, из Косјерића, председник
- Рајко Лукић, дипл. инг. индуст. менаџмента и инг.
машинства, из Косјерића, члан
- Милена Милетић, дипл.инг. менаџмента, из Косјерића.

На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној 12. августа 2013.године, донела
је

ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ВИШИХ ШКОЛА И
ФАКУЛТЕТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и поступак доделе стипендија за студенте виших школа и факултета са територије општине Косјерић.

Број 023- 12/ 2013
У Косјерићу, 12. август 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 2.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Комисију за доделу студентских стипендија именоваће
Скупштина општине Косјерић. Комисију ће чинити пет чланова,
од којих ће један члан бити из Центра за социјални рад.
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Број студената који ће се стипендирати утврђује Општинско веће у зависности од укупних средстава опредељених за ову
намену пре објављивања конкурса за доделу стипендија.

Члан 3.
Стипендије у смислу ове Одлуке могу се додељивати само
студентима виших школа и факултета акредитованих од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије, који
током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину и који по први пут уписују другу и сваку наредну годину студија и који имају пребивалиште на територији општине
Косјерић.

Члан 9.
Прималац стипендије дужан је да редовно доставља потврду о редовном школовању. Докази које студент прилаже морају бити званичан документ одговарајуће више школе, односно
факултета.

Члан 4.

Члан 10.

За доделу студентских стипендија Комисија за доделу студентских стипендија (у даљем тексту Комисија) расписује конкурс и објављује га на огласној табли Скупштине општине Косјерић, на општинском сајту, преко радио Косјерића и других медија.
Конкурс треба да садржи: услове за давање стипендије,
струке за које се даје, висину стипендије, документа која кандидат треба да приложи на конкурс, рок за подношење пријаве, као
и рок до ког ће кандидат бити обавештен о резултатима конкурса.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
стипендирању студената виших и високих школа и ученика средњих школа са територије општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 18/09 од 6. октобра 2009. године).
Члан 11.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.
Број: 67-2/2013
У Косјерићу, 12. августa 2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 5.
По окончању конкурса, Комисија разматра поднете пријаве
и доноси предлог Одлуке о дедели стипендија, а на основу следећих критеријума: просечна оцена у току студија, уписана година студија и приходи по члану домаћинства за период јануар-јун
текуће године.
Извештај о спроведеном конкурсу и предлог Одлуке о стипендирању, Комисија доставља Општинском већу на усвајање.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић, с.р

Члан 6.
Након доношења Одлуке о додели стипендија, између Општинског већа (кога заступа предесдник општине) као даваоца стипендије и студента, као примаоца стипендије, закључује се уговор о стипендирању у писменом облику.

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ
СТИПЕНДИЈУ

Члан 1.
Члан 7.
Овим Правилником утврђују се услови за доделу општинске стипендије и то:
критеријуми за утврђивање редоследа пријављених
кандидата;
- поступак остваривања права, рокови за доношење одлуке о додели стипендија и поступак по приговорима
кандидата;
- разлози за губљење стипендије и начин враћања средстава примљених по основу стипендирања.

Уговором о стипендирању ближе се регулишу права и обавезе уговорних страна и то:
1. износ стипендије,
2. начин исплате стипендије,
3. временски период у ком се користи стипендија,
4. обавеза даваоца у погледу давања стипендије и обавезе примаоца у смислу редовног полагања испита, редовних уписа семестара и завршетка студија у року,
5. последице у случају неизвршења обавеза уговорних
страна и
6. друге специфичности по појединим профилима кадрова.

Члан 2.
Право на општинску стипендију могу остварити студенти
виших школа и факултета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а
који се финансирају из буџета Републике Србије, који током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину и који по први пут уписују другу и сваку наредну годину студија и који имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

Члан 8.
Средства за стипендирање студената обезбеђују се из буџета општине Косјерић.
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Члан 3.

Члан 9.

Број студената којима ће се одобравати стипендија утврђиваће Општинско веће општине Косјерић на предлог Комисије
за доделу студентских стипендија, сваке године пре расписивања конкурса.

По истеку конкурсног рока Општинско веће општине Косјерић је дужно да донесе одлуку о додели стипендија на првој
седници након што му је Комисија за доделу општинских стипендија доставила свој предлог.

Члан 4.

Члан 10.

Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на
основу следећих критеријума:
1. Просечна оцена у току студирања:
▪ За све студенте просечан успех биће бодован по обрасцу:
(просечан успех у току студија * 40/10)
Максималан број бодова по овом критеријуму је 40.

Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу на
преиспитивање у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

2.

Члан 11.
Општинско веће је дужно да одлучи по приговорима на
својој првој седници.

Уписана година студија
▪ Друга година
........................................ 2 бода
▪ Трећа година
....................................... 4 бода
▪ Четврта година ........................................ 7 бодова
▪ Пета или шеста година ............................10 бодова

Члан 12.
Са корисником коме је одобрена стипендија закључиће се
посебан уговор којим се прецизирају међусобна права и обавезе.
Члан 13.

3.

Приходи по члану домаћинства за период јануар-јун текуће године:
▪ Виши од 30.000,00 динара по члану домаћинства ..0 бодова
▪ У распону од 25.001,00 до 30.000,00 динара......... 5 бодова
▪ У распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара ........ 10 бодова
▪ У распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ........ 20 бодова
▪ У распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара ........ 30 бодова
▪ У распону од 5.001,00 до 10.000,00 динара .......... 40 бодова
▪ Испод 5.000,00 динара ............................................ 50 бодова

Уговор у име Општинског већа општине Косјерић закључује председник општине Косјерић.
Члан 14.
Корисник који је остварио право на стипендију примаће
стипендију у 9 месечних рата и то од 1.октобра до 30.јуна наредне године за текућу школску годину и наставља са коришћењем
права до завршетка студија уз приложену потврду о испуњењу
школског услова који подноси у време конкурсног рока. Висина
стипендије је:
- друга година 50 еура (динарска противвредност)
- трећа година 60 еура (динарска противвредност)
- четврта година 70 еура (динарска противвредност)
- пета и шеста година 80 еура (динарска противвредност).

Члан 5.
Потврде које треба да садрже: имена чланова домаћинства подносиоца захтева, њихов статус, као и месечна примања,
издаваће надлежна Месна заједница.

Члан 6.

Члан 15.

Комисија за доделу студентских стипендија расписује конкурс за доделу стипендија за сваку школску годину.
Конкурс се расписује сваке године у октобру месецу и мора бити отворен најмање 15 дана.

Право на стипендију губи се:
1. не испуњењем школског услова за упис у наредну годину студија
2. променом пребивалишта.
Губитком стипендије настаје обавеза враћања примљеног
износа стипендије у реалном износу и оноликом броју рата колико је стипендија примана.

Члан 7.
Конкурс за доделу стипендија обавезно садржи:
1. број корисника и услове конкурса
2. потребна документа
3. рок за подношење пријава и докумената
4. поступак доделе стипендија
5. услове за исплату и висину стипендија.

Члан 16.
Корисник стипендије је дужа да се јави даваоцу стипендије
у року од месец дана од завршетка студија.
Давалац стипендије ће стипендисту упутити на рад, чему
је он дужан да се одазове. У супротном прималац стипендије је
слободан да заснује радни однос по својој вољи, и у том случају
му престаје обавеза враћања стипендије.

Члан 8.
Обраду пријава, састављање ранг листе и предлог одлуке
о додели стипендија обавља Комисија за доделу студентских
стипендија.
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Члан 17.

Члан 2.

Корисник стипендије дужан је остати на раду дупло више
времена од времена колико је примао стипендију.
У случају једностраног раскида уговора о стипендирању од
стране корисника стипендије, обавеза корисника је да стипендију
врати у реалној вредности износа који је примио.
Стипендија се враћа у истом броју месечних рата у ком је
и примана.
У случају престанка радног односа кривицом или вољом
корисника стипендије, исти је обавезан да врати примљени износ стипендије, сразмерно времену проведеном на раду.

Изменом Плана детаљне регулације “Видик” Дивчибаре
у општини Косјерић, успоставља се зона кретања пешака израдом тротоара и стварају се услови за формирање коридора за
успостављање инфраструктуре са стране општине Косјерић, дуж
саобраћајнице Дивчибаре – Каона од пута Дивчибаре – Пожега,
па до прикључка интерне саобраћајнице за насеље “Видик”, на
потезу Паљба.
Овом изменом стварају се могућности за измену саобраћајног решења са условима за прикључак на бивши регионални пут Р – 205а, сада општински пут, а будућу улицу (што би,
такође, било омогућено изменом плана).

Члан 18.

Члан 3.

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку за
његово доношење.

У осталом делу План детаљне регулације “Видик”
Дивчибаре у општини Косјерић остаје неизмењен.

Члан 19.

Члан 4.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 10/01 од 31.децембра 2001.године).

Ова одлука доноси се на основу Закључка Општинског
већа општине Косјерић, којим је усвојена иницијатива за измену
Плана детаљне регулације “Видик” Дивчибаре у општини Косјерић, а на основу закључка Комисије за планове Скупштине општине Косјерић, у делу који је наведен у члану 2. ове Одлуке.

Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”.

Број: 67-3 /2013
У Косјерићу, 12. августa 2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 350 – 1 / 11 – 02
У Косјерићу, 12. августa 2013. године,
Скупштина општине Косјерић,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић, с.р.

Председник Скупштине,
Драган Тулимировић,

На основу члана 46 став 1 и став 5 Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС” број 72/09) и члана 36 став 1
тачка 6 Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 12. августа 2013. године, доноси

На основу члана 35 став 6 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС” број 72/09) и члана 36 став 1 тачка 6
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”,
број 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној
данa 12. августа 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
о измени Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре у
општини Којсерић

ОДЛУКУ
о измени Просторног плана јединице локалне самоуправе – општине Косјерић

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се измени Плана детаљне регулације “Видик” Дивчибаре у општини Косјерић.

Овом Одлуком приступа се измени Просторног плана
јединице локалне самоуправе – општине Косјерић.
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219/1, 221, 222, део 234, део 260, део 261, део 263, део 1517,
део 1524, све у Катастарској општини Галовићи, укупне површине око 2.85.55 ха;
677/2, 677/3, део 827, део 826, део 825, део 824, део798/1, део
798/2, део 798/3, део 797/1, део 796/1, све у Катастарској општини Дубница укупне површине око 1.14.17 ха;

Члан 2.
Измена се састоји из промене правца дела државног
пута IБ реда број 13 (бивши М – 21), тако што се, на деоници Букови – Ражана, кроз масив Маљена, на делу Подбукови – Мрчићи, стварају могућности изградње тунела у дужини од око 1. 200
м, на територији општине Косјерић.

Укупна површина обухвата Плана је oкo 4 хa.

Члан 3.

Члан 3.

У осталом делу Просторни план јединице локалне самоуправе – општине Косјерић остаје неизмењен.

За потребе израде Плана детаљне регулације «БАЊИЦА» у Косјерићу Служба за урбанизам поднела је захтев органу
надлежном за заштиту животне средине у општини Косјерић, у
вези одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја
Плана на животну средину.

Члан 4.
Ова одлука доноси се на основу Закључка Општинског
већа општине Косјерић, којим је усвојена иницијатива за измену
Просторног плана јединице локалне самоуправе – општине Косјерић, а на основу закључка Комисије за планове Скупштине општине Косјерић, у делу који је наведен у члану 2. ове Одлуке.

Члан 4.
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације
«БАЊИЦА» је стварање законског и планског основа за просторно уређење предметне целине.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”.

Члан 5.
На основу члана 28. и 29. Закона о планирању и изградњи План детаљне регулације садржи: правила уређења,
правила грађења и графички део.

Број: 350 – 10 / 09 – 02
У Косјерићу, 12. августa 2013. године,
Скупштина општине Косјерић,

Члан 6.
Председник Скупштине,
Драган Тулимировић,

Рок за израду Концепта Плана је 60 дана од дана доношења Одлуке о изради плана.
Рок за израду Нацрта Плана је 30 дана од дана извршене стручне контроле концепта плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђују се на начин
предвиђен Одлуком број 400 – 89 / 2013 од дана 24. 05. 2013. године о суфинансирању Плана детаљне регулације „БАЊИЦА“ и
давању сагласности на Предуговор о заједничком улагању Број:
400 – 77 / 2013 од дана 22. 04. 2013. године, закљученим са привредним друштвом „АУДИОТЕЛ В“ д. о. о. из Београда Варваринска 1, Матични број 17574612, ПИБ 103595277, које заступа
директор Ненад Божанић о заједничкој изградњи некатегорисаног општинског пута на деоници од скретања са десне стране општинског пута I реда Косјерић – Радановци код ТС 10/4 KW Дубница (Марићи) до потока Дубница (Бањица) у дужини од 1. 200
м, ширине 4 м (ширина асфалтног коловоза 4 м + 2 х 1.0 м банкине са проширењима у кривинама), која представља саставни
део ове Одлуке.
Обрађивача плана, одабраће надлежна служба општине Косјерић након спроведеног поступка јавне набавке.

На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 61
Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић“
број 09/08) и члана 46 став 1 тачка 1 Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72 / 2009, 81 / 2009(исправка), 64/2010 (УС РС) и 24 од 4. 04. 2011), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 12. августа 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације „БАЊИЦА“
Члан 1.

Члан 8.
Приступа се изради Плана детаљне регулације «Бањица» у општини Косјерић. (У даљем тексту План).

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије
за планове.
Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Скупштине општине Косјерић.

Члан 2.
Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле:
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-за чланове:
1) Милисав Стојковић, из Косјерића,
2) Василије Николић, из Косјерића,
3) Драган Тулимировић, из Косјерића,
4) Жарко Ђокић, из Косјерића,
5) Љиљана Јовановић, из Косјерића,
6) Александар Ралић, из Дреноваца.

Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.
Ова одлука доноси се по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Косјерић, које се налази у
прилогу ове Одлуке.

3.Комисија за односе са верским заједницама
Члан 10.
-за председника:
Зоран Митровић, из Годљева,

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».

-за чланове:
1) Видоје Гавриловић, из Маковишта,
2) Мирјана Митровић, из Косјерића,
3) Марко Вишњић, из Косјерића,
4) Томислав Павловић, из Села Косјерића,
5) Јовиша Јовановић, из Косјерића,
6) Бранко Филиповић, из Тубића.

Број: 350 – 9 / 2013
У Косјерићу, 12. августa 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Председник Скупштине општине Косјерић,
Драган Тулимировић

4.Комисија за заштиту и унапређење животне средине
-за председника:
др. Илија Вукадиновић, из Косјерића,
-за чланове:
1) Млађен Марковић, из Тубића,
2) Љубица Кнежевић, из Косјерића,
3) Миленко Филиповић, из Косјерића,
4) Милан Божовић, из Косјерића,
5) Мирослав Петровић, из Брајковића,
6) Миланка Благојевић, из Косјерића.

На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и члана 3. Одлуке о
сталним радним телима Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 12. августа 2013. године, донела је

5.Савет за привреду
-за председника:
-Жарко Ђокић, из Косјерића,

РЕШЕЊЕ

-за чланове:
1) Драган Тулимировић, из Косјерића,
2) Милан Дамјановић, из Косјерића,
3) Зоран Урошевић, из Косјерића,
4) Милисав Стојковић, из Косјерића,
5) Бранка Матић, из Косјерића,
6) Новак Радовановић, из Косјерића.

I
Именују се за председника и чланове Комисија , и то:
1.Комисија за административно, мандатна и имунитетска питања
- за председника:
-Борисав Марковић, из Мрчића,

6.Савет за пољопривреду и село
-за председника:
Радојко Марјановић, из Бјелоперице,

-за чланове:
1) Јелена Марковић, из Брајковића,
2) Миленка Рогић, Косјерић
3) Миливоје Трифуновић, из Скакаваца,
4) Гордана Јосиповић, из Лугова,
5) Даница Ћирјанић, из Бјелоперице,
6) Миливоје Тодоровић, из Дубнице.

-за чланове:
1) Видоје Гавриловић, из Маковишта,
2) Јовица Марковић, из Косјерића,
3) Александар Миленковић, из Косјерића
4) Зоран Марковић, из Маковишта,
5) Миладин Ковачевић, из Цикота,
6) Миливоје Тодоровић, из Дубнице.

2.Комисија за надзор, представке и притужбе
-за председника:
-Милка Дивнић, из Косјерића,
8

Број 12/13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

12. август 2013. године

7.Савет за културу
На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 68. став 1.
Статута Општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“
број 10-1/08), Општинско веће општине Косјерић, на седници
одржаној 05. августа 2013. године, донело је

-за председника:
Млађен Марковић, из Косјерића,
-за чланове:
1) Гордана Марковић, из Косјерића,
2) Милица Николић, из Косјерића,
3) Душко Ђукић, из Села Косјерића,
4) Гордана Јосиповић, из Лугова,
5) Биљана Петровић, из Косјерића,
6) Радмила Остојић, из Косјерића.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
ПОСТАВЉА СЕ Душко Ђорђевић, дипломирани правник, из Пожеге, за начелника Општинске управе општине Косјерић, на период од 5 (пет) година.

8.Савет за спорт и омладину
-за председника:
-Александар Максимовић, из Косјерића.

II
Именовани ступа на дужност дана 5. августа и мандат почиње
да тече даном ступања на дужност.

-за чланове:
1) Добривоје Маринковић, из Скакаваца,
2) Горан Секулић, из Тубића
3) Мирјана Митровић, из Косјерића,
4) Милица Николић, из Косјерића,
5) Димитрије Петровић, из Косјерића,
6) Богдан Јоксимовић, из Косјерића.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном листу општине Косјерић.

Образложење
9.Савет за социјална питања
Сагласно Закључку Општинског већа број 06-14/2013 од 27. јуна
2013. године, дана 10. јула 2013. године, у листу „Послови“, објављен је конкурс за начелника Општинске управе општине Косјерић на период од 5 (пет) година.
У конкурсу су наведени следећи услови:VII степен стручне спреме, завршен правни факултет; положен стручни испит за рад у
државним органима; 5 (пет) година радног искуства у струци; да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

-за председника:
Јовица Марковић, из Косјерића,
-за чланове:
1) Душица Николић, из Косјерића,
2) Гордана Марковић, из Косјерића
3) Љиљана Обреновић, из Сече Реке,
4) Светлана Стефановић, из Косјерића,
5) Зоран Лапчевић, из Косјерића,
6) Милка Дивнић, из Косјерића.

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. На
ист су пристигле три благовремене пријаве, које су поднели Стеван Петровић, из Бечаја, Мирољуб Косорић из Косјерића и Душко Ђорђевић из Пожеге.

10.Комисија за месне заједнице
-за председника:
Љиљана Обреновић, из Сече Реке,

Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној дана
05.августа 2013. године, разматрало је поднете пријаве,а пошто
сви кандидати испуњавају Законом прописане услове, предлог
председника општине Милијана Стојанић да се за начелника Општинске управе постави Душко Ђорђевић из Пожеге, Веће је
усвојило једногласно од десет присутних чланова(укупно једанаест).

-за чланове:
1) Миломир Максимовић, из Косјерића,
2) Србо Радовановић, из Маковишта
3) Зоран Јовановић, из Брајковића,
4) Бранка Матић, из Косјерића,
5) Ђуро Ликић, из Шеврљуга,
6) Бранко Филиповић, из Тубића.

Општинско веће, као колегијани извршни орган власти, при избору кандидата за постављање начелника управе а на основу свог
дискреционог права, сматра да ће
Душко Ђорђевић, као млад и перспективан старешина а такође
и са довољно радног искуства, испунити очекивања, односно
оправдати указано поверење и да ће руководити Општинском
управом сходно начелу економичности, ефикасности и законитости.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 – 16 /2013
У Косјерићу, 12. август 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Сагласно члану 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласникРС“ број 129/07), одлучено је као у диспозитиву решења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се покренути спор
пред надлежним Судом у року од 30 дана од дана достављања
истог.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милијан Стојанић

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. августа 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине општине Косјерић, Митровић Зорана, изабраном на изборима одржаним 26. маја 2013. године.
II. Мандат новог одборника Зорана Митровића почиње
да тече даном потврђивања мандата и траје до истека времена
на које би трајао мандат одборника Грујовић Милована, 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 013–60/2013 од 08. августа
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 Митровић Зорана, са листе „''Др
Љиљана Косорић – СПО“, 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 - 20/2013
Косјерић, дана 12. августа 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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