БРОЈ 2/16, КОСЈЕРИЋ, 14. март 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 5., 9. и 26. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број
135/04 и 88/2010) и члана 52. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07), Општинска управа општине Косјерић, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МИНИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНУ «ЛАСТВА» У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.

2.
3.
4.
5.
6.

Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за мини хидроелектрану «Ластва» у општини Косјерић (у даљем тексту: План).

7.

Члан 2.

8.

Поступак Стратешке процене спровести по поступку
утврђеном Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Службени гласник РС», број 135/04 и 88/2010).

9.

Члан 3.
Стратешка процена утицаја подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и програма, а врши се ради приказа утицаја Плана на животну средину
са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину, односно, степена утицаја на друге планове и програме.
Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже уз План и садржи идентификацију,
опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину
због реализације Плана, као и варијанте разматране и усвојене
на основу циљева и просторног обухвата Плана.
Члан 4.
У оквиру стратешке процене утицаја узети у обзир чиниоце животне средине укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и
вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету, заштићеним природним добрима, становништву,
здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним и другим објектима или другим створеним вредностима.
Члан 5.
Извештај о стратешкој процени је документ којим се
описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени садржи:
1. Полазне основе стратешке процене;

Опште и посебне циљеве стратешке процене и
избор индикатора;
Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну
средину;
Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја
пројекта на животну средину;
Програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана и програма (мониторинг);
Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који
су питања животне средине укључена у План;
Закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
Друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 6.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени може
бити правно или физичко лице које је уписано у одговарајући
регистар за обављање делатности просторног планирања и израде планских докумената, односно урбанистичког планирања и
израде урбанистичких планова.
Правно или физичко лице из става 1. овог члана може
за израду извештаја о стратешкој процени утицаја образовати
мултидисциплинарни тим састављен од стручних лица квалификованих за анализу сваког од елемената стратешке процене.
Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 90
дана, од дана ступања Одлуке на снагу.
Tрошкове израде сноси наручилац Плана.
Члан 7.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку припремања Одлуке о изради стратешке процене, у поступку разматрања извештаја о стратешкој процени на јавном
увиду и у поступку прибављања сагласности на извештај о
стратешкој процени, на начин утврђен Законом из члана 2. Одлуке.
Члан 8.
Извештај о стратешкој процени се разматра на јавном
увиду, који траје 30 дана, и јавној расправи.
Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења
плана и програма.
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утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број
135/04 и 88/2010).
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације
је стварање законског и планског основа за просторно уређење
предметне целине, на којој се планира изградња мини хидроелектране „Ластва“.
Носилац пројекта је Привредно друштво за производњу и трговину електричне енергије „NNL Investmets“ ДОО из Ваљева, Ул. Браће Величковић 29.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину («Службени гласник РС», број 135/04 и
88/2010) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програма, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарствa, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очување природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се одређује процена утицаја на животну средину.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације
обухваћен је део територије општине Косјерић (КО Дреновци и
КО Радановци). У граници обухвата Плана је водозахват, траса
цевовода у дужини од 4km и машинска зграда, са приступним
саобраћајницама и високонапонским водом, оквирног планског
обухвата од око 37,5ha. Коначан граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.
МХЕ „Ластав“ ће бити снаге око 750kW, са водозахватом тиролског типа, висине 1-2m и површином акумулиране воде око 400m2, односно запремином око 600m3.
Циљ израде Стратешке процене утицаја на животну
средину плана је вредновање простора и процена могућих утицаја на стање животне средине, пре свега на стање водних ресурса и очување квалитета воде, биолошког минимума, стање
укупног диверзитета и пејзажа подручја и планирање обавезних
смерница и мера контроле, превенције и заштите животне средине.
У поступку доношења Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за
мини хидроелектрану «Ластва» у општини Косјерић прибављено је мишљење органа надлежног за заштиту животне средине
Општинске управе општине Косјерић.
Сагласно одредбама члана 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину Предлог Одлуке заједно са
захтевом за давање мишљења се доставља заинтересованим
органима и организацијама.

Члан 9.
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај
о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности, у
року од 30 дана од дана завршетка јавне расправе и садржи
образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним мишљењима.
Члан 10.
Орган надлежан за припрему плана доставља надлежном органу за заштиту животне средине на сагласност извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности.
По добијању извештаја из става 1. овог члана орган
надлежан за послове заштите животне средине може прибавити мишљење других овлашћених организација или стручних лица за поједине области.
Орган надлежан за послове заштите животне средине
врши оцену извештаја из става 1. овог члана на основу критеријума садржаних у Прилогу II који је саставни део Закона о стратешкој процени. На основу оцене орган даје сагласност на извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности, у року од 30 дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему плана и програма.
Орган надлежан за припрему плана не може упутити
План у даљу процедуру усвајања без сагласности на извештај о
стратешкој процени добијене од надлежног органа за заштиту
животне средине.
Члан 11.
Предлог Одлуке заједно са захтевом за давање мишљења доставити заинтересованим органима и организацијама, сагласно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 12.
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за мини хидроелектрану «Ластва» је саставни део Одлуке о изради плана
детаљне регулације за мини хидроелектрану «Ластва» у општини Косјерић и објављује се у «Службеном листу општине Косјерић».
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Општинска управа
Број: 501- 1 /2016
у Косјерићу, 10. марта 2016. године
На основу члана 12. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08) и Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/14) Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној 7. марта 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Душко Ђорђевић
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за мини хидроелектрану «Ластва» у општини Косјерић садржан
је у одредбама члана 5., 9. и 26. Закона о стратешкој процени

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се добитници Општинске награде општине Косјерић.
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Члан 4.

Члан 2.
Награде у виду Плакете додељују се:
ПУ „ОЛГА ГРБИЋ“ КОСЈЕРИЋ, из Косјерића
ПРЕДУЗЕЋУ „GREEN ROAD“ из Косјерића,

Привремено финансирање по овој Одлуци вршиће се
из прихода буџета општине Косјерић остварених у периоду привременог финансирања, као и из пренетих средстава неутрошених по буџету за 2015. годину.
У случају неравномерног остваривања прихода у току
привременог финансирања, може се користити позајмица из
средстава сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић.

Члан 3.
Награде у виду Повеље додељују се:
1. ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ СТЕВАНОВИЋ МИЛУТИНУ, из Косјерића,
2. СПЕЦ.Др. ЈОВИЋЕВИЋ СЛОБОДАНУ, из Ужица,
3. ЈАКОВЉЕВИЋ ВЛАДАНУ, из Београда,
4. САВИЋ ЂОРЂУ, из Косјерића.

Члан 5.
Овлашћује се Општинско веће општине Косјерић да
може доносити решење о коришћењу привремене позајмице из
средстава сталне буџетске резерве до висине тих средстава.

Члан 4
Новчани износ за награде у виду Повеље одредило је
Општинско веће општине Косјерић.
Члан 5.
Награда ће бити уручена на свечаној седници Скупштине општине Косјерић.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 17 – 1/16
У Косјерићу, 7. марта 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 6.
Општинско веће општине Косјерић може вршити распоред нераспоређених средстава до износа утврђеног овом Одлуком.
Члан 7.
Приходи који се остваре и распореде у току привременог финансирања, до висине из члана 3. ове Одлуке, чине саставни део укупног износа који ће бити утврђен Одлуком о Буџету општине Косјерић за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'', а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Број: 400-19/2016
У Косјерићу, 14. марта 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 46. Закона о Буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 - испр. и 108/2013 ) и члана 61. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић '', број 9/08), Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 14. марта
2016. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТСКИХ
ПОТРЕБА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН
2016. ГОДИНЕ

На основу члана 27 е. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије» бр. 103/2015) и члана 36
став 6 Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» бр. 9/08) и члана 123 став 2 Пословника о раду Скупштине општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић»
бр. 9/08 ), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7.
марта 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАБРАНИ ПРИЈЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.
ГОДИНУ

Члан 1.
Привремено финансирање потреба за које се средства
обезбеђују у буџету општине Косјерић вршиће се до доношења
Буџета, а најдаље до 30 јуна 2016. године.
Члан 2.
Привремено финансирање вршиће се на основу шестомесечног плана прихода и распореда прихода који доноси Општинско веће општине Косјерић.
Члан 3.

1. Овом одлуком, уводи се забрана пријема запослених у 2016.
години у радни однос на неодређено време у органима општине
Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић., до 31.12.2016. године, у складу са одредбом
члана 27 е. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије» бр. 103/2015).

Шестомесечни план прихода и распореда прихода за
период јануар – јун 2016. године, садржи:
- укупне приходе
- укупне распоређене приходе
- нераспоређене приходе

динара
149.000.000,00
148.950.000,00
50.000,00
3
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

14. март 2016. године

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, одређено је да број запослених не може бити већи од 134.

Број:112-4/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

2. Максималан број запослених на неодређено време за 2015.
годину одређује се:

2. Руководиоци организационих облика у систему локалне самоуправе, из тачке 1. ове Одлуке одговорни су за спровођење ове
мере.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
Републике Србије» бр. 68/2015), става 7. тачка 26. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину («Службени гласник Републике Србије» бр. 101/2015), члана
36 став 6 Статута општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић» бр. 9/08) и члана 123 став 2 Пословника о раду Скупштине општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић»
бр. 9/08), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7.
марта 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Овом одлуком, у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Косјерић Одлуком Владе Републике Србије о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, одређује
се максималан број запослених у органима општине Косјерић,
јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић.

Ред. број

Организациони облици општине Косјерић

Запослени
на неодређено време

Укупно

1.

Општинска
управа

50

50

2.

Општински
правобранилац

1

1

3.

КЈП „ЕЛАН“

41

41

4.

ЈКП „Градска
топлана“

8

8

5.

Народна библиотека
„Сретен Марић“

5

5

6.

Туристичка
организација
Косјерић

3

3

7.

Предшколска
установа „Олга Грбић“

26

26

134
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Косјерић“.
Број:112-3/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Садржај

страна

Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за мини Хидроелектрану «Ластва» у општини Косјерић ..................
Одлука о додели јавних признања и награда општине Косјерић ..........................................................
Одлука о привременом финансирању буџетских потреба општине косјерић у периоду
јануар – јун 2016. године ........................................................................................................................
Одлука о забрани пријема запослених у радни однос на неодређено време у органима општине
Косјерић, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић за 2016. годину ......
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у органима општине Косјерић,
Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Косјерић за 2015. годину .....................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "Сито Стар" Горобиље, Пожега
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