БРОЈ 19/19, КОСЈЕРИЋ, 23. септембар 2019. ГОДИНЕ

Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица
Цара Лазара бр. 24, на основу члана 78 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), чл. 29. став
2. у вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени
гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон)
ОБАВЕШТАВА
1. Све сопственике или правна лица, као и општину, да је Завод
за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр. 24, као стварно и месно надлежан дана 02.09.2019. године извршио евидентирање добра Бојиште у Бјелоперици,
Бјелоперица бб, 31260 Косјерић који обухвата катастарске парцеле број: 1452, 1453, 1455 1457 и 1527 (део), све К.О. Бјелоперица.
Евидентирање добра извршено је на основу члана 29. став
2. у вези са чланом 27. Закона о културним добрима (''Службени
гласник РС'', број 71/94).
Мере заштите утврђене наведеним Законом за утврђена и
проглашена културна добра, примењују се и на непокретности
које су евидентиране да уживају претходну заштиту.
За Завод,
Иван Милуновић, в. д. директора

Скупштина општине Косјерић, на основу члана 20 и 32
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број:
129/2007, 83/2014-др закон, 101/2016-др, закон и 47/2018 и члана
40 и 141 Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић 3/2019) доноси:
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у Пословнику Скупштине општине
Косјерић објављеном у Службеном листу општине Косјерић
број 6/2019
I.

У „Службеном листу општине Косјерић“ број 6/2019, исправља се грешка у:

• члану 57. став 3. и 4. који су гласили:
''Одборничку групу од најмање -- одборника могу удруживањем
да образују и одборници политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана које имају мање од --одборника.

Одборници који припадају политичкој странци или коалицији политичких странака које су у изборима учествовале као
странке или коалиције националних мањина могу да формирају
одборничку групу са најмање -- одборника''.
Исправљен текст треба да гласи:
''Одборничку групу од најмање 2 одборника могу удруживањем да образују и одборници политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана које имају мање од 2
одборника.
Одборници који припадају политичкој странци или коалицији политичких странака које су у изборима учествовале као
странке или коалиције националних мањина могу да формирају
одборничку групу са најмање 2 одборника.''
• члану 64. тако што се брише се став 3.
• члану 69. мења се став 2. тако што се ставу 2. додају
две реченице: ''Седнице радног тела одржавају се у просторијама Општинске управе у време радног времена. Изузетно и уколико за то постоје оправдани разлози, седница радног тела може се сазвати телефоном а материјал поднети на седници. ''
• члану 108. тако што се додаје став 2: ''Материјал који је
увршћен у предлог дневног реда седнице, изузетно и уз образложење, може бити разматран на седници Скупштине иако га
није разматрало надлежно скупштинско радно тело.''
• члану 113. став 4. који је гласио: ''Материјали који се из
техничких разлога не могу на економичан и целисходан начин
умножити и доставити одборницима уз позив за седницу (просторни план, урбанистички планови са графичким прилозима,
скице у већој размери, обимније студије и извештаји и слично),
стављају се на увид у просторијама Општине, најкасније -- дана
пре дана одређеног за одржавање седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал се може одборницима доставити у
електронској форми. ''
Исправљен текст треба да гласи:
'' Материјали који се из техничких разлога не могу на економичан и целисходан начин умножити и доставити одборницима уз
позив за седницу (просторни план, урбанистички планови са графичким прилозима, скице у већој размери, обимније студије и
извештаји и слично), стављају се на увид у просторијама Општине, најкасније 7 дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал се може одборницима доставити у електронској форми''.
• члану 195. тако што се на крају става 5. додају речи: ''а
најкасније до прве наредне седнице''.
• члану 203. тако што се брише став 3.
II. Ова исправка грешке у Пословнику Скупштине општине Косјерић објављеном у ''Службеном листу општине Косјерић'', број
6/2019, има правно дејство од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Косјерић''.
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Образложење
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 11.
јуна 2019. г усвојила је Пословник Скупштине општине Косјерић.
Текст Пословника који је усвојен на Скупштини не одговара тексту Пословника који је објављен у „Службеном листу општине Косјерић“, број 6/2019 од 11. 06. 2019. г услед грешке администратора приликом конвертовања текста.
Према правилима техничке редакције текста направљену грешку треба исправити па је закључено као у диспозитиву.
Број: 06-40/2019
У Косјерићу, 23. 09. 2019. г
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић с. р.
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт"
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