БРОЈ 1/10, КОСЈЕРИЋ, 11. јануар 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Статута општине
Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, бр: 9/08),
Скупштина општина Косјерић, на седници одржаној
11. јануара 2010 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за израду годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта
I
Образује се стручна Комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Косјерић за
2010 годину (у даљем тексту Комисија ).
II
Комисију чине председник и 6 чланова, и то:
Председник Комисије:
1.Весна Тошић, дипл.инг.агрономије, из
Косјерића,
Чланови Комисије:
1.Драган Милаковић, дипл.инг.
пољопривреде, из Мушићи,
2.Милада Ђукановић, геодетски техничар, из
Косјерића,
3.Љубиша Тодоровић, пољопривредни
произвођач, из Субјела,
4.Миладин Ковачевић, пољопривредни
произвођач, из Сече Реке,
5.Миленко Благојевић, пољопривредни
произвођач, из Мрчића,
6.Милија Јовановић, пољопривредни
произвођач, из Варде.
III
Задатак Комисије је да изради предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту
и
обим
радова
на
заштити
и
уређењу
пољопривредног земљишта које треба извршити у
2010/2011 години, динамику извођења радова и
улагања средстава, а посебно утврдити податке који
се односе на пољопривредно земљиште у државној
својини у складу са чланом 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр:62/2006,
65/2008-др.. закон и 41/2009) и прибави мишљење
Комисије из члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да годишњи програм из
тачке III овог решења изради и достави Скупштини
на усвајање.

V
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Косјерић“.
Број 320- 123/09-04
У Косјерићу, 11. јануара 2010 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Штуловић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( ''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 11. јануара
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I.
Бира се за заменика председника Скупштине
општине Косјерић, Бранка Матић, приватни
предузетник, из Косјерића.
II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 – 1 /10
У Косјерићу, 11. јануара 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић

Број 1/10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

11. јануар 2010. године

На основу члана 32. Закона о локалној 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 28. децембра
2009. године, донела је

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
11. јануара 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника
Скупштине општине Косјерић, Матић Бранке,
изабране на изборима одржаним 7. и 18. јуна 2009.
године.
II. Мандат новог одборника Матић Бранке
почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека времена на које би трајао мандат
одборника Илић Данијеле, који је престао пре истека
времена на који је изабрана 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

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника
Скупштине општине Косјерић, Секулић Горана,
изабраном на изборима одржаним 7. и 18. јуна 2009.
године.
II. Мандат новог одборника Секулић Горана
почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека времена на које би трајао мандат
одборника Марковић Гордане, који је престао пре
истека времена на који је изабрана 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 – 12/09 од 30.
децембра
2009. године добијених од стране
Општинске изборне комисије која су предочена
председнику Скупштине општине, као и извештаја
Верификационе комисије, председник Скупштине
општине је констатовао да су се стекли услови за
верификацију мандата одборнику Матић Бранки, са
листе ''Г 17 ПЛУС – Др. Светлана Славковић'', што су
одборници
Скупштине
општине
Ксјерић
изјашњавањем прихватили.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може
се изјавити жалба Окружном суду у Ужицу у року од
48 часова од дана доношења овог решења.

На основу Уверења број 013 – 12/09 од 14.
децембра
2009. године добијеног од стране
Општинске изборне комисије које је предочено
председнику Скупштине општине, као и извештаја
Верификационе комисије, председник Скупштине
општине је констатовао да су се стекли услови за
верификацију мандата одборнику Секулић Горану, са
листе ''Нова Србија – Велимир Илић'', што су
одборници
Скупштине
општине
Косјерић
изјашњавањем прихватили.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може
се изјавити жалба Окружном суду у Ужицу у року од
48 часова од дана доношења овог решења.

Број 06 - 1 /10
Косјерић, дана 11. јануара 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број 06 - 53 /09
Косјерић, дана 28. децембра 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Штуловић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

11. јануар 2010. године

Садржај
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Решење о образовању комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта ................................................
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Решење о избору заменика председника Скупштине општине Косјерић ...............

1

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Косјерић...........
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Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Косјерић...........
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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