БРОЈ 6/22, КОСЈЕРИЋ, 22. март 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 21. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Косјерић“, бр.
6/2020), Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној 22. 3. 2022. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
I
Јавна расправа се спроводи о Нацрту одлуке о
изради Плана детаљне регулације површинског копа
„Тавани 2“ општини Косјерић (у даљем тексту „План
детаљне регулације“).
II
Јавна расправа ће се одржати дана 14. 04.
2022. године у сали бр. 3. у приземљу, општине Косјерић, са почетком у 800 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 28. 03. 2022. године, на писарници Општинске управе, до почетка
одржавања јавне расправе.
III
Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о
Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације.
и то:
Истицањем Нацрта одлуке о изради Плана детаљне
регулације и Одлуке о изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације површинског копа „Тавани 2“ у општини Косјерић, на сајту и огласној табли општине Косјерић.
IV
Општинско веће утврђује јавни позив грађанима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној
расправи који је саставни део ове Одлуке. Јавни позив се објављује на сајту општине Косјерић.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе општине Косјерић.
VI
По спроведеној јавној расправи Одељење за
урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити
извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно
са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење постојећег копа „Мрчићи“ у КО
Мрчићи у општини Косјерић.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
бр. 06-20/2022 од 22. 03. 2022. г.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Жарко Ђокић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број: 87-6/2022
Датум: 22. 03. 2022. год.
На основу члана 29. став 1. тачака 6., члана 80.
став. 1 и 2. и члана 81. став. 1. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), Уредбе
о јединицама цивилне заштите, намени, задацима,
мобилизацији и начину употребе („Службени гласник
РС“ бр. 84/2020) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ бр. 17/21), општинско веће општине Косјерић на седници одржаној
дана, 22. 03 .2022. године - доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА УЗБУЊИВАЊЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

1. За потребе узбуњивања становништва на територији општине Косјерић формира се јединица цивилне
заштите за узбуњивање.
2. У јединицу цивилне за узбуњивање распоредити
укупно 11 припадника од нераспоређених војних обвезника у складу са формацијом коју је прописао
Министар унутрашњих послова.
3. Приликом формирања јединице из тачке 1. ове
Одлуке водити рачуна о територијалној заступљености средстава за јавно узбуњивање и Студијом акустичности за општину Косјерић.
4. Послове попуне, саопштавања распореда, обуке,
опремања и мобилизације ове јединице вршиће општинска управа општине Косјерић.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ с.р.
Жарко Ђокић

Број 6/22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

22. март 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 66. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“ број, 107/12) и члана 66.
Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ 3/19), Општинско веће општине Косјерић ,
на седници одржаној дана 22.03.2022. године донело
је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
о образовању локалног Савета за миграције

Број: 87-5/2022
Датум: 22. 03. 2022. год.

I
Образује се локални Савет за миграције, у
следећем саставу:

На основу члана 29. став 1. тачака 6., члана 80.
став. 1 и 2. и члана 81. став. 1. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), Уредбе
о јединицама цивилне заштите, намени, задацима,
мобилизацији и начину употребе („Службени гласник
РС“ бр. 84/2020) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“ бр. 17/21), општинско веће општине Косјерић на седници одржаној
дана, 22. 03. 2022. године - доноси

1. Јосиповић Гордана, председник Савета,
2. Јовановић Милојко , члан
3. Маринковић Зорица, члан
4. Љубичић Драган. Члан
5. Сердаревић Тања, члан
6. Вукадиновић Илија, члан
7. Виторовић Ана, члан
8. Ђукић Мирјана, члан
9. Глигоријевић Слађана, члан
10. Митровић Светлана , члан
11. Јелић Стаменко, члан
12. Гвозденовић Гордана , члан
13. Вукадиновић Радмила, члан

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ НАМЕНЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

II

Локални савет за миграције обавља послове
који се односе на: праћење и извештавање
Комесаријата о миграцијама на јединице локалне самоуправе; предлагање програма, мера и планова активности које треба преузети
ради ефикаснијег управљања миграцијама
на својим територијама; друге послове у
области управљања миграцијама у складу са
Законом.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Косјерић“

1. За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара у
ванредним ситуацијама на територији општине Косјерић формира се јединица цивилне заштите опште
намене.
2. У јединицу цивилне заштите опште намене распоредити укупно 14 припадника од нераспоређених војних обвезника и добровољаца у складу са формацијом коју је прописао Министар унутрашњих послова.

Решење доставити члановима Савета и архиви.

3. Приликом формирања јединице из тачке 1. ове
Одлуке водити рачуна о територијалној заступљености и Процени ризика од катастрофа општине Косјерић.

Број: 206-1/2022.
У Косјерићу, 22. 03. 2022. г.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р.
Жарко Ђокић

4. Послове попуне, саопштавања распореда, обуке,
опремања и мобилизације ове јединице вршиће општинска управа општине Косјерић.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ с.р.
Жарко Ђокић
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Број 6/22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

3

22. март 2022. године

Број 6/22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

22. март 2022. године

Садржај

страна

Одлука о покретању поступка јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне
регулације површинског копа „Тавани 2“ ................................................................................
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Одлука о образовању јединице цивилне заштите за узбуњивање у општини Косјерић ....

1

Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене у општини Косјерић ......

2

Решење о образовању локалног Савета за миграције .........................................................
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт"
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