БРОЈ 5/14, КОСЈЕРИЋ, 4. април 2014. ГОДИНЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 3) и тачка 13) Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 ),
члана 83. и 87. Закона о заштити животне средине («Службени
гласник РС», број 135/04 36/09), Уредбе о критеријумима за утврђивање наканде за заштиту и унапређивање животне средине и
највишег износа наканде («Службени гласник РС», број 111/09) и
Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину («Службени гласник РС», број 109/09 и 8/2010) и
члана 36. Статута општине Косјерић («Службени лист општине
Косјерић», број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници
одржано 4. априла 2014. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о обезбеђењу средстава за финансирање заштите животне средине („Службени лист општине Косјерић“, број
2/2010), члан 4. мења се и гласи:
„Обвезници плаћања накнаде по основу из члана 3.
става 1. тачка 1. су имаоци права својине на непокретности, односно закупци, ако се непокретности користе по основу права закупа, а висина накнаде се одређује према површини непокретности и плаћа се месечно, и то:
1. За заузимање земљишта у износу до 0,5 динара/m²
за обављање следећих делатности:
1) продаја половних возила (ауто отпад),
2) складиштење грађевинског материјала и
3) складиштење секундарних сировина и
2. За коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката у износу од 1,20 динара/m², осим привредних
субјеката из члана 5. Одлуке.
Накнаде утврђене у ставу 1. тачка 2. овог члана ослобађају се државни органи, организације и установе, органи и организације и установе јединице локалне самоуправе, према којима општина врши права оснивача, правна лица чије се пословање финансира у потпуности или делимично из средстава буџета
општине Косјерић, удружења грађана, спортске организације и
друге непрофитне организације и стари занати.
Земљиште из става 1. овог члана је земљиште на коме
није изграђен објекат или на коме постоји привремена грађевина.“
Члан 2.
У Одлуци о обезбеђењу средстава за финансирање заштите животне средине („Службени лист општине Косјерић“, број
2/2010), у члану 6. став 1. се мења и гласи:

„Средства из члана 5. Одлуке обезбеђују се наплатом
накнаде за обављање следећих активности:
1. Производња цемента и цементног клинкера у износу од 0,4% оствареног
прихода;
2. Производња боја и лакова у износу од 0,30%
оствареног прихода;
3. Површинска обрада метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских
поступака у износу од 0,40% оствареног прихода;
4. Прерада, обраду и оплемењивање дрвета, у износу од 0,20% оствареног прихода;
5. Захватање и прерада подземних вода, пуњење и
паковање у износу од 0,20% оствареног прихода и
6. Производња алкохолних пића капацитета преко
10.000 l дневно, у износу од 0,40% оствареног
прихода.
Накнада прописана у ставу 1. тачка 3. овог члана умањује се за:
1. 50% привредним субјектима, који активност обављају у пословним просторијама које се налазе
ван обухвата урбанистичког плана;
2. 40% привредним субјектима који активност обављају у пословним просторијама које се налазе у
III зони обухвата урбанистичког плана и
3. 30% привредним субјектима који активност обављају у пословним просторијама које се налазе у II
зони обухвата урбанистичког плана.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».
Број: 501-16/2014
У Косјерићу, 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 54.став 2 и члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној 4. априла 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Скупштина општине Косјерић

Разрешава се члан Управног одбора Предшколске
установе «Олга Грбић» из Косјерића, Радмила Митровић, испред запослених.
II

Број: 350 – 1 / 2014
Датум: 4. априла 2014. године
КОСЈЕРИЋ

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

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 4. априла 2014. године, донела је

Број 022 –8 /2013
У Косјерићу, 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације за МХЕ „Градња“
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за МХЕ
„Градња“ у општини Косјерић. (У даљем тексту План).
На основу члана 54.став 2 и члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине Косјерић
на седници одржаној 4. априла 2014. године, донела је

Члан 2.
Границом Плана обухваћене су кат. парцеле:
КО Тубићи: 1240/2, 1240/4, 1240/3, 1992 и 2011.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ

КО Бјелоперица: 994, 995/1, 995/2, 995/3, 984/3, 980/3,
1500/1, 952/1, 952/2, 951/1, 951/2, 953/2, 953/1, 954/2, 954/1, 955,
956, 957, 946, 947, 959, 1503/1, 1317, 1527, 916, 915, 914, 913,
912, 911, 910, 909, 908, 906, 1503/2, 1530/1, 1530/2, 1546, 1527,
805/10, 865/2, 864, 865/3, 865/5, 865/4, 865/6, 863/2, 863/1, 1503/2,
836, 854, 853/1, 853/2, 854, 850/2, 850/3, 852, 851/1, 851/2, 850/3,
848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 847, 1440/2, 1435/2, 1435/1, 1434/1,
1432, 1431, 1433, 1451, 1452, 1513/2, 1513/3, 1513/7, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1524, 1459/2, 1458/1, 1458/2, 1459/3, 1459/1,
1459/2, 1450, 1451, 1460/1, 1460/2, 14603, 1460/4, 1460/5, 1460/6,
1469/7, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1464/2, 1479/1, 1479/2,
1479/3, 1479/4, 1479/5, 1478/5, 1478/4, 1478/6, 1478/7, 1478/8,
1478/2, 1476, 1477/2, 1474, 1475, 1507, 1498, 1497 и 1496.

I
Именује се за члана Управног одбора Предшколске
установе «Олга Грбић» из Косјерића, Љиљана Радовановић,
испред запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Укупна површина обухваћена оквирном границом Плана износи око 59.93.51 ха.
Коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле Концепта Плана, а изузетно
и Нацрта Плана.

Број 022 –8 /2013
У Косјерићу, 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Члан 3.
За потребе израде Плана 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.
Циљ израде и доношења Плана је стварање законског
и планског основа за просторно уређење предметне целине.
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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 24. марта
2014. године, донело је

Циљ израде Стратешке процене утицаја плана на животну средину је процена могућих утицаја на стање животне средине, водних ресурса и очување квалитета воде, биолошког минимума и мера контроле, превенције и заштите животне средине.
Члан 5.

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТСКИХ
ПОТРЕБА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН
2014. ГОДИНЕ

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

Члан 1.

Члан 6.

Привремено финансирање потреба за које се средства
обезбеђују у буџету општине Косјерић вршиће се до доношења
Буџета, а најдаље до 30 јуна 2014. године.

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 2.

Члан 7.

Привремено финансирање вршиће се на основу шестомесечног плана прихода и распореда прихода који доноси Општинско веће општине Косјерић.

Носилац израде плана је Општина Косјерић.
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор, Видан Михајиловић из Каленића, који ће одабрати и обрађивача
Плана.

Члан 3.
Шестомесечни план прихода и распореда прихода за
период јануар – јун 2014. године, садржи:

Члан 8.
- укупне приходе
- укупне распоређене приходе
- нераспоређене приходе

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије
за планове.

динара
130.000.000,00
129.800.000,00
200.000,00

Члан 4.

Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Скупштине општине Косјерић.

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 2013. годину.
У случају неравномерног остваривања прихода у току
привременог финансирања, може се користити позајмица из
средстава сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић.

Оглашавање и трајање јавног увида обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.

Члан 5.

Ова одлука се доноси по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове Скупштине општине Косјерић, које
је саставни део ове Одлуке.

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

Члан 10.

Члан 6.

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

Општинско веће општине Косјерић може вршити распоред нераспоређених средстава до износа утврђеног овом Одлуком.

Председник Скупштине општине Косјерић,
Драган Тулимировић

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 2014. годину.
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Члан 5.

Члан 8.

Саставни делови Плана су:
1) правила уређења;
2) правила грађења;
3) графички део;
4) документациони део.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'', а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Број: 401-5/2014
У Косјерићу, 24. марта 2014 године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 6.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

Одлука о неприступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Измена плана детаљне регулације
„Видик“ Дивчибаре у општини Косјерић, („Службени лист општине Косјерић“ број 2/14) саставни је део Плана.
Члан 7.
План је урађен у дигиталном и аналогном облику у четири истоветна примерка, од којих се три примерка налазе у Општинској управи општине Косјерић, а један примерак у Служби
за катастар непокретности Косјерић.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана
чува се у архиви Скупштине општине Косјерић.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Скупштина општине Косјерић
Број: 350 – 1 / 11-02
Датум: 4. април 2014. године
КОСЈЕРИЋ

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Косјерић».

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 35 став 7 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 4. априла 2014. године, донела
је

Председник Скупштине општине Косјерић,
Драган Тулимировић

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
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 4. априла 2014.године, донела је

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Измена Плана детаљне регулације
„Видик“ Дивчибаре у општини Косјерић, (у даљем текст План).
Члан 2.
Границом Плана обухваћен је простор површине 28.35.88 ха.
Члан 3.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“КОСЈЕРИЋ
ИЗ КОСЈЕРИЋА

Циљ израде Плана је стварање могућности за измену саобраћајног решења са условима за прикључак на бивши регионални пут
Р-205а, а будућу улицу, као и стварање услова 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“.

I
Ставља се ван снаге решење о образовању комисије
за именовање директора КЈП „Eлан“ Косјерић, из Косјерића,
бр.023-15/2013 0д 12. августа 2013. године.
II
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Елан“Косјерић из Косјерића, чији је
оснивач општина Косјерић.

Члан 4.
У осталом делу План детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре у
општини Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/11)
остаје непромењен.
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I
Ставља се ван снаге решење о образовању Kомисије
за именовање директора ЈКП Информативни центар „Косјерић“,
из Косјерића, бр.023-16/2013 0д 12. августа 2013. године.

III
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:
1.
2.
3.
4.
5.

4. април 2014. године

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

II
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Јавног предузећа Информативни центар „Косјерић“ из Косјерића,
чији је оснивач општина Косјерић.
III
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:
6.

Драгомир Миливојевић, грађ. техничар, из Скакаваца, председник
7. Марко Вишњић, електротехничар телекомуникације, из Косјерића, члан
8. Милен Ђуровић, правник из Ражане, члан
9. Милуника Митровић, професор српског језика, из
Косјерића, испред Надзорног одбора ЈП Информативни центар „Косјерић“, члан
10. Мирјана Веселиновић, дипл.економиста из Косјерића, представник СКГО, члан

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 доставити Општинској управи Косјерић која ће израдити нацрт решења и доставити га Општинском већу, ради утврђивања предлога акта о именовању директора кога именује Скупштина општине Косјерић.

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

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.

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 доставити Општинској управи Косјерић која ће израдити нацрт решења и доставити га Општинском већу, ради утврђивања предлога акта о именовању директора кога именује Скупштина општине Косјерић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 023-8/2014
дана 4. априла 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број:023-17/2014 дана 4. априла 2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

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 4. априла 2014.
године, донела је

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), Скуп-

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФОМАТИВНИ ЦЕНТАР „КОСЈЕРИЋ“
ИЗ КОСЈЕРИЋА
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На основу члана 32. Тачка 15 Закона о локалној самоправи (Сл.Гласник РС бр. 129/07), члана 36 Закона о јавном дугу
(Сл.Гласник РС бр. 61/05 и 107/09), члана 3. и 4. став 1, тачка 3 и
5 и на основу члана 36. тачка 15 Статута општине Косјерић
(''Сл.лист општинеКосјерић'' бр. 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 4. априла 2014 године, доноси:

штина општине Косјерић, на седници одржаној дана 4. априла
2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
ТОПЛАНА“КОСЈЕРИЋ
ИЗ КОСЈЕРИЋА

ОДЛУКУ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
1. Одобрава се кредитно задужење буџета општине Косјерић до укупног износа од 75.000.000,00 динара, ради превремене отплате преосталих обавеза према РС Министарству финансија и привреде а по основу преузетог дуга, као и преостале обавезе према Фонду за развој РС на име добијених кредита за подстицај грађевиској индустрији, ана основу добијене сагласности
Министарства финансија , Управа за јавни ду број 401-544/2014001 од 31.03.2014.године.
2. Обавезује се Општинско веће да по реализацији кредита извести Скупштину општине.
3. Одлука ће се примењивати даном доношења Закључка
Владе РС, којом се објављује конкурс за кредитно задужење.

I
Ставља се ван снаге решење о образовању Kомисије за именовање директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић, из Косјерића, бр.023-17/2013 од 12. августа 2013.
године.
II
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“Косјерић из Косјерића, чији је оснивач општина Косјерић.
III
Комисија за именовање има председника и четири члана и чине је:
11. Драгомир Миливојевић, грађ.техничар, из Скакаваца, председник
12. Марко Вишњић, електротехничар телекомуникација, из Косјерића, члан
13. Милен Ђуровић, правник из Ражане, члан
14. Јовиша Јовановић,дипл. ел.инг. из Косјерића, испред Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“,
члан
15. Мирјана Веселиновић, дипл.економиста из Косјерића, представник СКГО, члан.

Број: 400-26/2014
У Косјерићу , 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ,
Драган Тулимировић

IV
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 доставити Општинској управи Косјерић која ће израдити нацрт решења и доставити га Општинском већу, ради утврђивања предлога акта о именовању директора кога именује Скупштина општине Косјерић.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 36. Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ бр.9/2008), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 4. априла
2014. године, донела је

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Косјерић.

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА
ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 023-6/2014, дана 4. априла 2014.године

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању Фонда за противпожарну заштиту општине Косјерић(„Општински службени гласник“ број 51/77).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Члан 2.
Имовина Фонда коју чини право својине и друга права која Фонд има на покретним и непокретним стварима,
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Члан 4.

новчана средства и друга имовина, укључујући и право коришћења добара у државној својини, даном ступања на снагу ове Одлуке постаје имовина оснивача општине Косјерић.
Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању буџетског Фонда за комуналне делатности,
грађевинско земљиште и путеве општине Косјерић („Општински
службени гласник“ број 18/92).

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда за противпожарну заштиту
општине Косјерић („Општински службени гласник“ број
51/77).

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

Члан 4.

Број: 400-17/2014
У Косјерићу, дана 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Број: 400-18/2014
У Косјерићу, дана 4. априла 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 36 Статута општине
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ бр. 9/2008), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 4. априла
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању
буџетског Фонда за комуналне делатности, грађевинско земљиште и путеве општине Косјерић(„Општински службени гласник“
број 18/92).
Члан 2.
Послове из делатности Фонда обављаће Општинска
управа општине Косјерић, преко својих стручних служби, у складу са Одлуком о организацији општинске управе („Службени
лист општине Косјерић“, бр. 13/13) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској
управи општине Косјерић број 02-5/13 Од 6. новембра 2013. године.
Члан 3.
Сва права и обавезе Фонда за комуналне делатности,
грађевинско земљиште и путеве општине Косјерић преносе се
на оснивача општину Косјерић.
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