БРОЈ 3/16, КОСЈЕРИЋ, 27. маj 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Статута општине Косјерић („Сл.
лист општине Косјерић“, бр: 9/08), Скупштина општине Косјерић,
на седници одржаној 27. маја 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Члан 1.
Одређује се председник општине, као орган надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
(у даљем тексту: Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић за 2016. годину.
Члан 2.
Одређује се председник општине, као надлежни орган,
да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног
надметања коју образује Скупштина општине, донесе Одлуку о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
уз сагласност Министарства.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на
пољопривредне објекте у државној својини.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Косјерић
Бр: 320-16/16
Дана 27. маја 2016. година
Скупштина општина Косјерић
Председник Скупштине
Драган Тулимировић

На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број
9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 27. маја 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу МХЕ „Ластва“ у КО Дреновци и КО Радановци
(на територији општине Косјерић)
Назив плана
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Ластва“у КО Дреновци и КО Радановци на територији општине Косјерић, у даљем тексту: План детаљне регулације.
Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради
Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за мини хидроелектрану „Ластва“ у општини Косјерић
и графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана
детаљне регулације.
Оквирна граница Плана детаљне регулације
Члан 2.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације
обухваћен је део територије општине Косјерић, КО Дреновци и
КО Радановци. У граници обухвата Плана детаљне регулације је
водозахват, траса цевовода у дужини око 4 км. и машинска зграда, са приступним саобраћајницама и високонапонским водом,
оквирног планског обухвата од око 37,5 ha.
Прелиминарном границом обухваћене су следеће целе
и делови катастарских парцела и то:
КО ДРЕНОВЦИ
• целе к.п.бр. : 3120/1 – река Забава , 493, 494, 495, 496,
497/1, 516, 517, 518, 519/2, 520/2, 522/1, 522/3, 527/3,
571, 570/1, 570/2, 570/3, 623/3, 623/4, 624/1, 624/2,
624/3, 625/2 и 627.
• делови к.п.бр. : 512 и 528/1
КО РАДАНОВЦИ
•
целе к.п.бр. : 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 173/2 И
171/4
•
делови к.п.бр. : 3500 – река Забава, 3499 - река Забавица, 171/1, 171/5 и 179 - пут
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Место и начин обављања јавног увида

Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.

Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни
увид и јавни увид, након обављене стручне контроле од стране
Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид
биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање раног
јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за план
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”,
број 7/11).

Члан 9.
За потребе израде Плана детаљне регулације, потребна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).

За потребе Плана детаљне регулације, користиће се катастарско-топографски план оверен од РГЗ-Службе за катастар непокретности Косјерић.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације

Члан 10.
План детаљне регулације израдиће се у четири (4) истоветна
примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.
Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Косјерић”.

Члан 4.
Предмет обраде у Плану детаљне регулације је изградња МХЕ
„Ластва“ која је усаглашена са плановима ширег подручја.
Визија и циљ израде плана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-1/2016 oд 27. маја 2016. године

Члан 5.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског
основа за:
• издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама из планова ширег подручја, локацијским условима
и условима надлежних институција.

Председник
Скупштине општине Косјерић

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта
Члан 6.
Планом детаљне регулације дефинисаће се положај водозахвата, траса цевовода, положај машинске зграде као и приступне
саобраћајнице и траса прикључног високонапонског вода, у коме
се утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења
простора, у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског објекта и заштите окружења.

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини и члана 36. Статута општине Косјерић (Сл. лист општине Косјерић, бр: 9/08), Скупштина општине Косјерић, дана 27. маја 2016. године, доноси

Минихидроелектрана „Ластва“ ће бити снаге око 750 kW, са водозахватом тиролског типа, висине 1-2 метра, и површином акумулиране воде око 400 м2 односно запремином око 600 м3.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду

Члан 1.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације сноси привредно
друштво за производњу и трговину електричне енергије „ННЛ
ИНВЕСТМЕНТС“, ул. Браће Величковић 29, 14000 Ваљево.

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић а обрађивач Плана детаљне регулације је „Архиплан“

Члан 2.
Комисију чине:

Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације износи 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, не урачунавајући време потребно за спровођење законске процедуре.

1. Снежана Ранковић из Косјерића, дипл. правник,
председник;
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На телефонској седници дневни ред утврђује председник и исти није могуће изменити или допунити.
На телефонској седници чланови Општинског већа се
изјашњавају телефоном о тачкама дневног реда.
Након успостављања контакта са члановима Општинског већа и њиховог изјашњавања, руководилац одељења за општу управу и скупштинске послове обавештава председника да
ли је одређени акт донет и упућује га надлежној служби Општинске управе на реализацију.
Извод из записника са телефонске седнице садржи: датум одржавања седнице, имена чланова Општинског већа који
су учествовали и гласали, питања која су разматрана, издвојено
мишљење члана Општинског већа, донете закључке као и друга
акта.
На седници која је заказана и одржана телефонским путем не усваја се записник са претходне седнице.
Акте донете на телефонској седници потписује председник, који
на наредној седници информише Општинско веће о реализацији
донетих аката.

2. Весна Тошић из Косјерића, дипл. инг. пољопривреде,
3. Милада Ђукановић из Косјерића, геометар, члан;
4. Милан Лукић из Варде, пољопривредни произвођач,

5. Видоје Гавриловић из Маковишта, пољопривредни
произвођач, члан;
6. Зоран Марковић из Маковишта, пољопривредни произвођач, члан;
7. Миладин Ковачевић из Сече Реке, пољопривредни
произвођач, члан.
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.
Члан 3.
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање, вођење записника и
давање предлога председнику општине за избор најповољнијег
понуђача.

Члан 2.

Члан 4.

У осталом делу Пословник о раду („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), остаје на снази.
Члан 3.

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

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу општине Косјерић“.

Скупштина општине Косјерић
Број 320-15/16
Дана 27. маја 2016. година
Косјерић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 020-2/2016
Председник Скупштине
Драган Тулимировић
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милијан Стојанић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007), и члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић, број 9/2008), Општинско
веће општине Косјерић, на седници одржаној дана 17. маја 2016.
године, донело је:
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЛОВНИКА
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
У Пословнику о раду општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), иза члана
11. додаје се нови члан 11.а који гласи:
Изузетно, у нарочито оправданим и хитним случајевима, председник општине може одлучити да се седница сазове и
одржи телефонским путем (у даљем тексту: телефонска седница).
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Садржај

страна

Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ..........................................................................................................
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Ластва“ у КО Дреновци и КО
Радановци(на територији општине Косјерић ..........................................................................................
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини ....................................................................................
Измена и допуна пословника о раду Општинског већа општине Косјерић ..........................................

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