ОПШТИНСКИ
ГОДИНА XXII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
26.09.2013.

БРОЈ 8

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011
и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 12., 38. и 116. Статута
општине Осечина (''Општински службени гласник'', број 7/2008), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
26.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.

од:

У Одлуци о буџету општине Осечина за 2013. годину, члан 1. мења се и гласи:
''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
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Члан 5.
У члану 10. Одлуке о буџету општине Осечина за 2013.
годину, мења се и гласи:
''За текућу буџетску резерву планирана су средства у
износу од 4.500.000 динара.''
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
БРОЈ: 060-45/2013

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., члана 38. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник", бр.
7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 26.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Општина Осечина прибавља део кат. парцеле број
421/4 шума 5. класе у површини од 0.04.10 ха у КО
Драгодол и део кат. парцеле број 422/1 пашњак 4. класе у
површини од 0.04.39 ха, од власника Васиљевић
Славољуба, из Драгодола за купопродајну цену у износу од
37,00 евра по једном ару за део кат. парцеле број 421/4 и
30,00 евра по једном ару за део кат. парцеле број 422/1, све
у динарској противредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан исплате, ради изградње државног пута
раније регионалног пута Р113 (Пецка – Ива – Ваљево).

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да одмах
по ступању на снагу ове одлуке са власником предметних
непокретности закључи уговор о купопродаји истих којим
ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., члана 38. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник", бр.
7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 26.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Општина Осечина прибавља део кат. парцеле број
2380/4 њива 4.класе у површини од 0.00.82 ха у КО
Осечина, од власника Лајшић Зорке из Ваљева, Ђердапска
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47/А, за купопродајну цену у износу од 500,00 ЕУР по једном ару у динарској противредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан исплате, ради изградње
насипа и регулације корита реке Ловачке.

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да одмах
по ступању на снагу ове одлуке са власником предметнe
непокретности закључи уговор о купопродаји истe којим ће
се ближе регулисати међусобна права и обавезе.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., члана 38. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник", бр.
7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 26.09.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

Члан 1.
Преноси се право коришћења пословног простора у
пословном објекту у улици Браће Недић број 19 у Осечини
(варошица) на кат.парцели број 4336 у КО Осечина који
обухвата салу, санитарни чвор и три канцеларије које се
налазе на западној страни објекта на Основну школу
„Браћа Недић'' Осечина ради обезбеђивања простора за
одвијање наставе за ученике Средње економске школе из
Ваљева.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да одмах
по ступању на снагу ове одлуке са корисником закључи уговор о преносу права коришћења којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013

Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., члана 38. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник", бр.
7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 26.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

Члан 1.
Преноси се право коришћења на пословном објекту –
објекат број 1 (зграда Дома културе) у Пецкој на кат. парцели број 3287/1 у КО Царина на Народну библиотеку
''Осечина'' Осечина, ради обављања редовне делатности.
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Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да одмах по
ступању на снагу ове одлуке са корисником закључи уговор
о преносу права коришћења којим ће се ближе регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 34/2010 и 54/2011) и
члана 116. Статута општине Осечина („Општински службени
гласник“, број 7/09), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 26.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ
САСТАВУ

I
У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у
сталном саставу бр. 060-38/2012 од 13.08.2012.године у
тачки I, подтачка 12. мења се и гласи:
„12. БРАНИСЛАВ ТОДОРИЋ (ЈМБГ 0105962771811), професор разредне наставе из Пецке, Ул. Краља Петра Првог,
бр. 23/5, за заменика члана, на предлог одборничке групе
Социјалистичке партије Србије - Партије уједињених пензионера Србије - Јединствена Србија“.
II
Решење доставити именованом лицу, Општинској изборној комисији и архиви.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Општинском службеном гласнику“.
IV
Против овог решења допуштена је жалба Управном суду
у Ваљеву у року од 24 часа од доношења истог, преко
Скупштине општине Осечина, без таксе.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 41/91,71/94, 79/05) и члана 14,
38. тачка 9 и члана 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 26.09.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

I
За директора Спортског центра „Осечина“ у Осечини
ИМЕНУЈЕ СЕ ЗОРАН ЖИВАНОВИЋ дипломирани менаџер
из Осечине, на период од 4 године, почев од 01.10.2013.
године.
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II
По примерак решења доставити именованoм лицу,
Спортском центру „Осечина“ у Осечини и архиви.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у
складу са Законом.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., члана 38. и члана 116. Статута
Скупштине општине Осечина („Општински службени гласник'', бр.7/08) и члана 2. Одлуке о образовању Савета за безбедност општине Осечина ( „Општински службени гласник'',
бр.3/2009), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 26.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Савет за безбедност општине Осечина:
1. Ненад Стевановић, председник општине Осечина, за
председника Савета;
2. Бранко Марковић, представник Полицијске станице
Осечина, за заменика председника Савета;
3. Златија Миличић, председник Скупштине општине
Осечина , за члана Савета;
4. Душан Миловановић, директор Дома здравља
Осечина, за члана Савета;
5. Анђелка Павловић, директор Центра за социјални
рад „Напредак'' Осечина, за члана Савета;
6. Зоран Петровић, директор ОШ „Браћа Недић''
Осечина, за члана Савета,
7. Слободан Тодорић, директор ОШ „Војвода МИшић“
из Пецке, за члана Савета и
8. Љубиша Алексић, представник Одељења за ванредне ситуације Колубарског округа, за члана Савета.
II
Именовање председника, заменика председника и чланова Савета врши се на период од 4 године.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу чл. 33. и 42. Закона о ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС'', бр.111/09), члана 10. Уредбе о
саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (
“Службени гласник РС'', бр. 98/10), чл. 32. Закона о локалној
самоуправи ( “Службени гласник РС'', бр.129/07), члана 38.
и чл.116. Статута општине Осечина ( “Oпштински службени
гласник '', бр. 7/08), чл.2. и чл. 3. Одлуке о образовању
општинског штаба за ванредне ситуације општине Осечина
(“Општински службени гласник'', бр.1/2011) Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.09. 2013.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА И ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА И ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
I
У тачки II Решења о именовању команданта и заменика
команданта и постављењу начелника и чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације Скупштине општине Осечина
бр.060-12/2011 од 22.03.2011. године подтачка 22. мења се и
гласи:
''Гачић Светозар из Осечине, дипл. професор историје,
руководилац Одељења музеја у Осечини''.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 21.ст.2.Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС''бр.119/2012) чл.32.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''бр.129/2007) члана
38. и 116.Статута општине Осечина (''Општински службени
гласник''бр.7/2010) Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 26.09.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП''ОСЕЧИНА''
У ОСЕЧИНИ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАГАН АНДРИЋ дипломирани
инжењер пољопривреде из Осечине, за директора ЈКП
„Осечина“ у Осечини, на период од 4(четири) године, почев
од 01.10.2013. године.
II
По примерак решења доставити именованом лицу,
ЈКП''Осечина'' у Осечини и Општинској управи Осечина, а
један примерак задржати за архиву.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити
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у ''Општинском службеном гласнику“ и регистровати у складу са законом.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 12., члана 21., члана 38. и члана
116.Статута општине Осечина („Општински службени гласник'', број 7/08) Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 26.092013. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске управе
Осечина за 2012. годину.

Закључак доставити Општинској управи Осечина и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 12., члана 21., члана 38. и члана
116.Статута општине Осечина („Општински службени гласник'', број 7/08) Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 26.092013. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Осечина“ из Осечине, за 2012.годину.

Закључак доставити ЈКП „Осечина“, Општинској управи
Осечина и објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
бр. 060- 45/2013
Председник Скупштине општине
Златија Миличић, ср
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