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Решење Агенције за привредне регистре
Лиценца одговорног урбанисте
Потврда о важности лиценце
Изјава одговорног урбанисте

Epoj: 02-121418159
Seorpag, 03.08.2021. roAhHe

Ha ocnoay L{flaHa 14. Ctatyta lzluxersepcKe KoMope Cp6rje
("Cl- PC", 6p. 36/19), a na nhqHh 3axreB qflaHa Kouope,
HxeruepcKa KoMopa Cp6uje rs4aje
121

t't@rB@ffiy
Kojonr ce norapflyje ga je

,[parana H. Erra, Ailnn. uHx, apx.
nnqenqa 6poj

200 0015 03
Ogroeopuu yp6anracra 3a pyxoeofebe [3pa4ou yp6axucrutlKtlx nnaHoBa
u yp6an ucru t{ Kux npojexara

Ha AaH [3AaBaFba oBe norBpAe qnaH TlnxeruepcKe KoMope Cp6rje, 4a je usuupuo
o6aaesy nnaharsa qnaHapuHe Koruopra sa reryhy roAilHy, oAHocHo Ro 31 .07.2022.
rop[He, Kao u Aa My nraje repeveHa Mepa npe4 Cy4oM qacril lzlnxersepcxe

KoMope Cp6uje

На основу члана 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21) и члана
27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), одговорни урбаниста даје

ИЗЈАВУ

да је елаборат за рани јавни увид урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона.

У Аранђеловцу,
јун 2022. година

Одговорни урбаниста:

Драгана Бига, дипл.инж.арх.
лиценца ИКС 200 0015 03

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

План детаљне регулације површинског копа на локалитету “Тавани 2”
у општини Косјерић
- елаборат за рани јавни увид 1. УВОДНИ ДЕО СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
1.1. Повод за израду
Лежишта дијабаза "Тавани 2" се налазе на југозападним падинама масива Букови, који
припада западном масиву планине Маљен. Лежиште је смештено је на око 20 km северно
од Косјерића и око 30 km јужно од Ваљева и повезано је, преко приступне саобраћајнице
дужине око 3 km са државним путем IБ реда број 21 Шабац – Ваљево – Косјерић –
Пожега. Северозападно од лежишта налази се ранжирна железничка станица "Самари" на
прузи Београд – Бар, у селу Дреновци.
Изради планског документа се приступило на основу Одлуке о приступању изради Плана
детаљне регулације површинског копа на локалитету “Тавани 2” у општини Косјерић, која
је објављена у “Службеном листу општине Косјерић”, број 9/22 (у даљем тексту: План).
Истовремено са израдом нацрта Плана, израдиће се и извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације површинског копа на локалитету “Тавани 2” у
општини Косјерић, број 350-33/2021 од 01.03.2022. године.
На графичком прилогу број 1. - „Диспозиција предметног подручја у односу на
непосредно окружење“, приказано је подручје обухваћено Планом, у односу на
непосредну околину.
Као први корак у изради Плана, припремљен је овај елаборат за рани јавни увид, који
садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима, сврхом израде
планског документа, могућим решењима и ефектима планирања.
Непосредни повод за израду Плана је утврђивање намене земљишта и дефинисање
урбанистичких и других услова, у циљу одвијања експлоатације дијабаза, на предметном
подручју.
1.2. Опис оквирне границе обухвата Плана
Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћене су:
 целе кп.бр. 758/6, 758/7, 758/8, 758/13, 964/1, 964/2, 965, 966, 970, 971, 972 КО
Дреновци и
 делови кп.бр. 758/9, 758/75, 758/76, 967, 968, 969, 973, 974, 975, 976, 979/1, 3084,
3085/1 КО Дреновци.
У оквирној граници обухвата Плана је површина од око 58,50 ha.
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница биће утврђена кроз
израду нацрта Плана.
1.3. Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана чине:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације површинског копа на
локалитету “Тавани 2” у општини Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”,
број 9/22).

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић'', број 7/11).
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА
Извод из Просторног плана општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 7/11)
На основу рефералне карте број 1. “Намена простора”, предметно подручје обухвата
пољопривредно земљиште и шумско земљиште.
На основу рефералне карте број 4. “Карта спровођењa” предметни простор се налази у
оквиру подручја истраживања резерви дијабаза са истраживачким пољима.
За планирану врсту активности (експлоатацију минералних сировина), обавезна је даља
детаљна планска разрада, кроз израду Плана детаљне регулације.
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА
3.1. Природне карактеристике1
Лежиште дијабаза „Тавани 2“ се налази на западним обронцима планине Маљен, у
планинском делу терена званог Букови, на око 2,5 km од превоја Каона, између Малог
Башинца на истоку (878 mnm) и превоја Лилова превија (906 mnm), на западу.
Клима у околини лежишта има одлике умерене континентално-планинске климе са
релативно топлим летима и дугим и хладним зимама, па је експлоатација техничкограђевинског камена могућа током 7 – 8 месеци годишње.
У погледу рељефа, подручје лежишта „Тавани 2“ и уже околине припада планинском типу
рељефа, са надморским висинама које се крећу од око 800 mnm до 946 mnm. Средње
надморска висина истражног подручја је око 870 mnm. У оквиру истражног простора,
доминирају два венца (седла): Мали Башинац са надморском висином од 876 mnm, који
се према североистоку наставља на Велики Башинац (821 mnm) и безимени венац према
Лиловој превији са надморском висином од 946 mnm, где се налази и лежиште „Тавани 2“.
Геолошку грађу површине лежишта у највећој мери чине површинске глине са хумусом из
који повремено провирују компактни и/или измењени (лимонитисани) дијабази, са честим
калцитским жилицама. Дакле, терен који је углавном покривен, маскиран, танким хумусом
(до 0,5 m дебљине) и површинским глинама знатне дебљине 0,5 – 7 m је део дијабазрожначке формације (DRF) или офиолитског меланжа Западне Србије, односно
вулканског комплекса Букова изграђен од дијабаза на којима је површинским процесима
прво формиранана испуцала и измењена зона (лимонитизација) од које је даљим
процесима формиран глиновити покривач дебљине неколико метара.
1 Извор података: Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као техничког грађевинског
камена у лежишту „Тавани 2“ код Косјерића (“PROJECT KOP” Д.О.О. Београд, 2021. година)

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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утврђено да до најдубљих нивоа истражених резерви (око 80 м) нема већих формираних
издани подземне воде. Изузетак је једна бушотина ознаке, која је изнад зоне са дијабазборатном бречом, у интервалу 40 – 42,2 m, имала појаву губитка бушаће исплаке, што
указује на могућност појаве мањих количина воде.
3.2. Постојећа намена површина
У постојећем стању, а према постојећем режиму коришћења земљишта, подручје у
границама обухвата Плана припада претежно шумском земљишту (већим делом у
државној а мањим делом у приватној својини).
На мањој површини, заступљено је пољопривредно земљиште (у приватној својини).
Кроз планско подручје пролазе деонице некатегорисаних путева, које су у јавној својини
општине Косјерић.
На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена површина“, у размери 1:1000,
приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.
3.3. Постојећа саобраћајна инфраструктура
Саобраћајни приступ до предметног подручја је преко некатегорисаног пута, који се на
дистанцији од око 3 km повезује са државним путем IБ реда број 21. Предметни
некатегорисани пут служи за саобраћајни прилаз и приступ и до других површинских
копова који се налазе у предметној зони.
Некатегорисани путеви, у подручју Плана, се налазе на кп.бр. 969, 3084 и 3085/1 КО
Дреновци.
3.4. Постојећа комунална/техничка инфраструктура
Предметно подручје припада ненасељеној зони, па нису изграђени објекти и мреже
комуналне/техничке инфаструктуре.
4.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљеви израде овог Плана су:
 омогућавање експлоатације, уз несметано функционисање непосредног окружења;
 дефинисање потребних површина за јавне намене;
 рационално искоришћавање рудног богатства и заштита од непланске изградње
изнад лежишта;
 смањење деградације животне средине, у процесу експлоатације, уз поштовање
прописаних мера, као и санација и рекултивација деградираног земљишта.
На основу анализе и оцене постојећег стања закључено је да предметно подручје нема
велика ограничења у односу на планирану експлоатацију дијабаза, која треба да се одвија
у зони обухваћеној Планом.
Предметно подручје налази се у зони у којој већ постоје и раде површински копови за
експлоатацију дијабаза, тако да је планирана намена у сагласности са претежном
постојећом наменом простора.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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- елаборат за рани јавни увид На основу прикупљених података и услова од надлежних завода, за потребе извођења
геолошких истраживања (решење, 03 бр. 020-1591/2 од 08.08.2019. године, издато од
Завода за заштиту природе Србије и услови, бр. 447/1 од 18.06.2019. године, издати од
Завода за заштиту споменика културе „Ваљево”), утврђено је да се предмети простор не
налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, а
да се налази унутар еколошки значајног подручја “Ваљевске планине” еколошке мреже
Републике Србије, као и да на предметном простору нема заштићених културних добара.
У погледу насељености и постојећег грађевинског подручја, предметна зона је изван
грађевинског подручја насеља Дреновци и нема, у бкизини, изграђених стамбених
објеката, па ни у том смислу нема посебних ограничења.
5.

ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Према законским прописима из области рударства, у првом кораку, одобрено је извођење
геолошких истраживања дијабаза као сировине за добијање грађевинског камена на
локалитету “Тавани 2” код Косјерића (решењем бр. 310-02-01396/2019-02 од 08.11.2019.
године, издатим од Министарства рударства и енергетике, Сектора за геологију и
рударство).
У поступку исходовања предметног решења, прибављено је:
 решење, 03 бр. 020-1591/2 од 08.08.2019. године, издато од Завода за заштиту
природе Србије и
 услови, бр. 447/1 од 18.06.2019. године, издати од Завода за заштиту споменика
културе из Ваљева.
У даљем поступку, прибављено је Решење (којим се утврђују и оверавају билансне
резерве дијабаза као сировине за добијање грађевинског камена на локалитету “Тавани
2” код Косјерића (бр. 310-02-00350/2021-02 од 29.06.2021. године, издато од Министарства
рударства и енергетике).
Према карактеристикама рељефа, лежиште „Тавани 2“ и околина припадају високом
планинском земљишту. Будући површински коп, који ће се формирати на лежишту „Тавани
2“, биће брдског/висинског типа, чија ће се најнижа етажа налазити на коти 835 mnm, а
највиша на коти 930 mnm.
Дијабази лежишта „Тавани 2“ представљају испуцало призматично масивно рудно тело,
које је досадашњим истражним радовима дефинисано по правцу север – југ на дужини
око 700 m и по правцу исток – запад, ширине око 500 m (површине око 28 ha). Просечна
дебљина чисте масе дијабаза (без површинске и интрасеријске јаловине) износи 34 m.
Експлоатација дијабаза ће се обављати по следећим фазама:
• откопавање
• транспорти;
• одлагање јаловине;
• бушење минских рупа;
• минирање;
• утовар одминиране масе у дробилицу;
• дробљење и
• утовар готовог производа.
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На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена површина“, у размери 1:1000,
приказан је приказан је предлог планског решења у оквиру подручја обухваћеног Планом.
Према планираној намени земљишта, већи део обухваћеног простора је намењен за
површинску експлоатацију минералних сировина (експлоатационо поље у коме ће се
вршити експлоатација дијабаза и простор за одлагање јаловине), а мањи део подручја
припада шумском земљишту и коридорима јавних саобраћајница.
По завршетку експлоатације неопходно је извршити рекултивацију терена који је
деградиран рударским радовима, у простору завршне контуре површинског копа.
Рекултивација деградираних површина подразумева активности на обликовању и
враћању природних функција простору пошумљавањем и затрављивањем, за намене које
су погодне, односно треба обавити радове на техничкој и биолошкој рекултивацији.
Биланс намене земљишта

Табела број 1.
Постојеће стање

р.б.

Намена површина

Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Планирано решење
Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

1,74

1,30

2,22

Површине јавне намене
1

Некатегорисани пут

1,02

Укупно (површине јавне намене)
Остало земљиште
2

Пољопривредно земљиште

3,30

5,64

/

/

3

Шумско земљиште

54,18

92,62

19,35

33,08

4

Површине за површинску
експлоатацију минералних сировина

/

/

37,85

64,70

4.1. Експлоатација

/

/

26,32

44,99

4.2. Одлагалиште јаловине

/

/

11,53

19,71

Укупно (остало земљиште)

57,48

98,26

57,20

97,78

Укупно (обухват Плана)

58,50

100

58,50

100

На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена површина“, у размери 1:1000,
приказан је предлог планског решења у оквиру подручја обухваћеног Планом.
5.2. Планирана саобраћајна инфраструктура
Задржавају се коридори јавних, некатегорисаних путева (на кп.бр. 3084 и 3085/1 КО
Дреновци), који служе за прилаз и приступ до околних парцела шумског и
пољопривредног земљишта изван обухвата овог Плана, а предвиђено је делимично
укидање својства јавног пута за кп.бр. 969 КО Дреновци.
5.3. Планирана комунална/техничка инфраструктура
С обзиром на планирану намену површина и потребе, није потребно планирати развој
капацитета комуналне / техничке инфраструктуре, осим електроенергетских капацитета,
односно, потребна је изградња ТС 10/0.4 kV, снаге 630 kVA са прикључним водом.
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Технолошка вода се користи за прскање транспортних путева, као и у поступку дробљења
сировине, у циљу обарања прашине.
Заштита од прашине, при транспорту од етаже површинског копа до пута, у климатским
условима који ће владати на површинском копу, задовољиће поступак повременог
орошавања (сушни период).
Потребне количине технолошке воде се могу обезбедити довозом у камионимацистернама, а снабдевање пијаћом водом путем балона, који се пуне и користе за
потребе запослених.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
На предметној локацији је могуће постављање мобилног санитарног чвора, а отпадне
воде се могу одстрањивати путем специјалног возила, које може да обезбеди пражњење и
дезинфекцију мобилних тоалетних кабина.
На основу расположивих хидрогеолошких информација, не очекују се појаве подземних
вода, тако да се вода на површинском копу може очекивати само након атмосферских
падавина. Због тога ће се равни платои на радним етажама израђивати са нагибом како
би се омогућило гравитационо отицање површинских вода које директно падну на
површински коп.
Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом није неопходно за процес експлоатације дијабаза,
који ће пошто ће се одвијати током дана, у време трајања дневне светлости. Снабдевање
електричном енергијом је потребно ради обезбеђења осветљења на површинском копу,
што се може обезбедити и постављањем дизел-агрегата.
С обзиром на то да планско подручје припада ненасељеном делу територије, потребна
електрична енергија се може обезбедити и постављањем соларних панела, односно
коришћењем обновљивих извора енергије.
5.4. Заштита животне средине
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/10 и 88/10), спроведен је поступак одлучивања и донета је одлука о
поступку процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације, односно израда
Стратешке процене утицаја на животну средину (Извештај о Стратешкој процени
утицајана животну средину).
Стратешка процена утицаја на животну средину представља документ еколошке
валоризације простора у границама планског документа, којим се анализира стање, врши
процена потенцијалних утицаја у циљу стварања услова за увођење и примену мера
заштите природних вредности, свих чинилаца животне средине и њен укупни капацитет,
односно планирање на еколошки прихватљив начин.
Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес, али и важан
документ из следећих разлога:
 простор вреднује са аспекта одрживог развоја - заштите животне средине и
економски прихватљивог развоја предметног подручја и локалне самоуправе;
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простор вреднује са аспекта ублажавања и максималног спречавања конфликата и
грешака у простору, избегавања непотребних трошкова и самим тим представља
инструмент превентивне заштите још у фази израде планског документа;
даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно,
прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором у границама
Плана;
анализира и детаљно разматра све захтеве заинтересоване јавности, органа,
организација, ималаца јавних овлашћења и појединаца;
дефинише опште и посебне циљеве интегралне заштите простора и животне
средине за процену утицаја планског документа, односно планиране намене
простора;
идентификује и утврђује све релевантне чиниоце простора и еколошке услове на
анализираном подручју (услови медијума животне средине-површинске, подземне
воде, валоризовани биотопи, биоценозе, екосистеми) који већ трпе извесне утицаје
и за које је вероватно да ће на њих утицати доношење и имплементација Плана;
обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и могућностима
у простору, потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и друге важне
податке о животној средини;
даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима за
ниже хијерархијске нивое;
дефинише мере заштите и мониторинг животне средине;
дефинише мере потенцијалне еколошке компензације;
прописује нивое процене утицаја за пројекте (објекте, постројења, технологије,
радове и активности у простору);
даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје механизме
контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и унапређења стања
животне средине и правила уређења и грађења;
омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације планираног
развоја могу узети у обзир импликације планских решења на природне вредности,
ресурсе и животну средину, природна и културна добра у Плану и окружењу.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће саставни део документационе основе нацрта
планског документа.
6.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА

Израдом и доношењем Плана са стратешком проценом утицаја на животну средину,
стварају се услови, да се планирана експлоатација одвија уз поштовање свих законских
прописа, а посебно прописа из области заштите животне средине, односно обезбеђује се
поспешивање локалног економског развоја на одрживи начин.
јун, 2022. год.
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Наручилац израде плана:
"PRO LOGISTIC" Д.О.О.
ул. Пожешка бр. 56-58, локал Л 7
Београд (Чукарица)

Носилац израде плана:

Општинска управа општине Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу,
инспекцијске послове, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић

Обрађивач плана:

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
ул. Кнеза Mихаила бр.66
АРАНЂЕЛОВАЦ
Назив плана:
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Назив листа:
Размерник:

Sertifikat izdat 27.03.2013.g.
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Постојећа намена површина

Размера: 1:1000 Лист број:
Датум:
јун, 2022. год.
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Носилац израде плана:
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ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић

Обрађивач плана:

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
ул. Кнеза Mихаила бр.66
АРАНЂЕЛОВАЦ
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Назив листа:
Размерник:

Sertifikat izdat 27.03.2013.g.
Trenutno valjanost proverite putem QR koda.

Планирана намена површина

Размера: 1:1000 Лист број:
Датум:
јун, 2022. год.
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Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације површинског копа на
локалитету “Тавани 2” у општини Косјерић (“Службени лист општине
Косјерић”, број 9/22);
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације површинског копа на локалитету “Тавани 2” у општини
Косјерић, број 350-33/2021 од 01.03.2022. године.

БРОЈ 9/22, КОСЈЕРИЋ, 20. мај 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/07) Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној 20. маја 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број: 06-24/2022
У Косјерићу, дана 20.05. 2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р.
Татјана Коковић

УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 01. априла 2022.
године одборнику у Скупштини општине Косјерић Филипу Јовановићу, престао мандат одборника на
основу поднете оставке.
Број 06 - 24/ 2022
У Косјерићу, 20.05. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р.
Татјана Коковић

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана
38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) члана 40. став 1. тачка
14. и члана 60. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/2019) и члана 34.
Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 6/2019), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 20. маја
2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана
38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон),
члана 59., члана 60. став 2. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) и
члана 49., члана 53. став 2., члана 198., члана199. и
члана 200. Пословника Скупштине општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 6/19), Скупштина општине Косјерић, на 10. седници одржаној
дана 20. маја 2022. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ
1.
Јовановић Филипу из Годечева престаје
функција заменика председника Скупштине општине
Косјерић, због подношења оставке на функцију заменика председника Скупштине општине Косјерић, дана 1.априла 2022. године.

I
БИРА СЕ Наташа Илић, из Маковишта, за заменика председника Скупштине општине Косјерић.
Заменик председника Скупштине општине
није на сталном раду у општини Косјерић.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број: 020-20/2021
У Косјерићу, 20. 05. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р.
Татјана Коковић
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Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати
су у планском документу ширег подручја и по хијерархији вишег реда, Просторни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 7/11),
према коме је одређена обавеза израде плана детаљне регулације за предметно подручје.

Члан 4.
План детаљне регулације израђен је у четири (4)
истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два
(2) истоветна примерка у дигиталном облику.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић”.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350 - 1/2022 oд 20. 05. 2022. године

Члан 5.
Основни циљ израде Плана је:
• омогућавање експлоатације, уз несметано
функционисање непосредног окружења;
• дефинисање потребних површина за јавне
намене;
• рационално искоришћавање рудног богатства и заштита од непланске изградње изнад
лежишта;
• смањење деградације животне средине, у процесу експлоатације, уз поштовање прописаних мера, као и санација и рекултивација деградираног земљишта;
• адекватна заштиту животне средине, тако да
не буду угрожени квалитет вода, земљишта и
ваздуха.
Члан 6.
У складу са прописима о планирању и изградњи, садржајем Плана ће се обухватити:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја,
поделу простора на посебне целине и зоне;
2) детаљна намена земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској
подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
6) коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама;
10) други елементи значајни за спровођење плана
детаљне регулације
11) графички део.

Председник
Скупштине општине Косјерић
Татјана Коковић с.р.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и
члана 15 Статута општине Косјерић (“Службени лист
општине Косјерић”, број 15/19), Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној 20.05.2022. године,
донела је
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
површинског копа на локалитету “Тавани 2” у
општини Косјерић
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације површинског копа на локалитету “Тавани 2” у општини Косјерић (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухвата се подручје оквирне површине око 60ha.
Oквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћене су следеће:
• целе кп. бр. 758/6, 758/7, 758/8, 758/13, 964/1,
964/2, 965, 966, 970, 971, 972 КО Дреновци
• делови кп. бр. 758/9, 758/75, 758/76, 967, 968,
969, 973, 974, 975, 976, 979/1, 3084, 3085/1
КО Дреновци

Члан 7.

Граница Плана је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта Плана.

Оквирни рок за израду нацрта плана је 8 месеци од
дана доношења ове одлуке, од условом да су обрађивачу Плана достављени сви подаци и услови надлежних институција.
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општине Косјерић бр. 3/19), на седници одржаној
дана 20. 05. 2022 године. године донела је:

Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђују се из других
извора, односно не обезбеђују се из буџета општине.

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић, а обрађивач плана је “АРХИПЛАН” Д.О.О. из
Аранђеловца.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац
израде Плана организује рани јавни увид у трајању
од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања.

Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Статутом општине Косјерић, уређују се послови које врши месна заједница и
Савет месне заједнице, поступак избора и распуштања Савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, узајамна сарадња месних заједница и сарадња са другим организацијама као и друга питања
од значаја за рад месних заједница на територији општине Косјерић.

Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30
дана у просторијама Општинске управе општине Косјерић а време и место одржавања јавног увида
оглашава се у средствима јавног информисања. О
излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана.
Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за
планове општине Косјерић

Подручје за које се оснива месна заједница

Члан 10.
За потребе израде Плана, потребна је израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину,
сагласно одлуци надлежног органа.

Члан 2.
Месна заједница оснива се за подручје села,
насељеног места, дела насељеног места, два или
више села, односно насељеног места, градске четврти, кварта, рејона и слично, ради задовољења општих потреба и интереса становништва на подручју
за које се оснива.

Члан 11.
План ће се израдити у четири (4) истоветих примерка
(у штампаном и дигиталном облику) и то три (3) примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за обрађивача плана.

Назив месне заједнице
Члан 3.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Косјерић”,

Месна заједница има назив, који може имати
географско, етнографско, историјско и друго обележје, као и име историјске или неке друге знамените
личности.
Овом Одлуком утврђује се назив месне заједнице.
Назив месне заједнице утврђен овом Одлуком може се променити по претходно прибављеном
мишљењу Савета месне заједнице.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-25/2021 од 20.05.2022. године
Председник
Скупштине општине Косјерић с.р.
Татјана Коковић

Правни Статус месне заједнице
Члан 4.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Представљање и заступање месне заједнице
Члан 5.
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 117 а у вези
са чланом 113 Статута општине Косјерић (Сл. лист

Председник савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за
извршење финансијског плана месне заједнице.
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Измена и допуна измене и допуне одлуке О коефицијентима за обраду и исплату плата
изабраних, постављених и именованих лица у скупштини општине, запослених у општинској управи и накнадама и другим примањима одборника ..........................................
Решење о разрешењу члана Одбора за заштиту и унапређење животне средине ...........
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Решење о именовању секретара Изборне комисије за спровођење избора за
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт"
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