
ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XXVIII ОПШТИНА ОСЕЧИНА
12.02.2019. БРОЈ 3

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) , чл. 46.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС''бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65. Статута
општине Осечина (''Општински службени гласник '' број
7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу
општине Осечина (''Општински службени гласник''
бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници
одржаној дана 22.01.2019. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I  УСВАЈА СЕ Анализа стања безбедности саобраћаја
на путевима Општине осечина, која је утврђена од стране
Комисије за координацију безбедности саобраћаја, дана:
17.01.2019.године, а за период од 2013.год. до 2018.године.

II Решење доставити Комисије за координацију
безбедности саобраћаја, Скупштини општине Осечина, а
један примерак задржати за архиву.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-1/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана  17., 18.,19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима ( „Службени гласник
РС“ бр. 41/09, 53/201, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015,
9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон и 87/2018) и
члана 38. Статута  Општине Осечина („Општински
службени гласник“, број 7/2008 и 6/2015), Скупштина

општине Осечина на седници одржаној 12.02.2019.године
донела је

 П Р О Г Р А М
коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији општине Осечина за

2019.годину

I

Програмом коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине Осечина за
2019.годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин
коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Осечина за активности
које се током 2019.године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на територији општине Осечина.

II

Средства за реализацију Програма предвиђена су
Одлуком о буџету општине Осечина за 2019.годину у
разделу 4, функција 360, економска класификација: 423-
услуге по уговору, 424- специјализоване услуге, 425-
текуће поправке и одржавање, 426- материјал, 512- машине
и опрема.

III

У складу са одредбама члана 18. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, средства за
реализацију овог програма биће усмерена за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине Осечина на
следећи начин:

Ек. кл. Р. број ОПИС Планирана
средства из

буџета 2019. год

Планирана средства
из пренетих неутрошених

средстава из ранијих
година

423 1.

Едукација младих у вези
безбедности саобраћаја и упознавања

са одредбама новог Закона о
безбедности саобраћаја на путевима

300.000,00

423 2. Набавка сигурносних седишта за
новорођене бебе у 2019.години 600.000,00

423 3. Eдукација и унапређење
безбедности возача трактора 50.000,00

424 4.
Израда пројекта за безбедност

саобраћаја у зонама школа на
путевима II A и II Б реда

500.000,00 

425
5. Постављање  3(три) лежећа

полицајца у зони ПУ,,Лане“ у
Осечини са пратећом вертикалном

400.000,00 
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сигнализацијом
425 6. Обезбеђивање и означавање две

непрегледне суседне кривине(црна
тачка по Стратегији за безбедност

саобраћаја) у Хајдук Вељковој
улици,Осечина

300.000,00

425 7. Постављање светлосних соларних
трептача(ђаци на путу) у зони ОШ у

Осечини и Пецкој
250.000,00

425 8. Постављање заштитне ограде у
Карађорђевој улици(крак према радио

Осечини)
350.000,00

425 9. Уређење заштитног појаса на
општинским путевима 600.000,00

426
10. Набавка ротационих светала за

возаче трактора ради унапређења
њихове безбедности 

50.000,00

512 11. Техничко опремање јединице
саобраћајне полиције које

контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних

за послове безбедности саобраћаја

  2.400.000,00
1.500.000,00

512 12. Набавка брзинског дисплеја 300.000,00
УКУПНО 6.100.000,00 1.500.000,00

Извори финансирања

1. Приходи из буџета 2019. ----- 6.100.000,00 динар
2. Пренета неутрошена средства из ранијих година-------

------------------------------------------    1.500.000,00 динара
УКУПНО: 7.600.000,00 динара

IV
Савет за безбедност саобраћаја достављаће

Општинском већу годишњи извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће за претходну
годину.

V
Стручне и административно-техничке послове у вези са

реализацијом програма обавља надлежни орган Општинске
управе Осечина.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

VI
Програм објавити у „Општинском службеном гласнику.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-2/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу  члана 38. и 116. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник '' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина  на седници одржаној дана
12.02.2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Статут Образовно-васпитног
центра ''Осечина'' у Осечини, бр.4/2019 од 1.02.2019.
године. 

II Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити у „Ошштинском службеном гласнику“ и
доставити Образовно-васпитном центру ''Осечина'' у
Осечини  и Опшштинској управи Осечина.

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-3/2019, дана 12.02.2019. године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана, 38. и 116. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'' број 7/08 и 6/2015,)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана.
12.02.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама

Статута Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини
број 60-4/19, која је усвојена на седници Надзорног одбора
ЈКП „Осечина“ у Осечини дана 28.01.2019.године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити

у ''Општинском службеном  гласнику'' и доставити ЈКП
„Осечина“ и Општинској управи Осечина.

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-5/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гл.РС“, бр. 15/2016), члана 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и
6/2015),  Скупштина општине Осечина на седници
одржаној дана 12.02.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм коришћења

субвенција и средстава буџета општине Осечина за
2019.годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора
ЈКП „Осечина“ у Осечини број 60-1/19 од
28.01.2019.године.

II
Посебан програм из тачке I овог решења чини његов

саставни део.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити

у ''Општинском службеном  гласнику'' и доставити служби
финансија Општинске управе Осечина. 

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-6/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 12.02.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник комуналних услуга,
радова на водоводној мрежи и редовном одржавању путева,
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини, бр.
59/19 од 25.01.2019.године, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора ЈКП „Осечина“ у Осечини  број 60-3/19
од 28.01.2019.године

II Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику'' и доставити
ЈКП „Осечина“ и Општинској управи Осечина.

Скупштина општине Осечина
Број 060- 9-7/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р



















ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА,
РАДОВА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И

РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА

ОСЕЧИНА, 25.01.2019



  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Ред
.бро

ј
Назив производа- услуге Цена без ПДВ-а ПДВ 10% Цена са ПДВ-ом

I
ВОДА

1. Вода за домаћинства, дечија
обданишта, школе, домове

здравља, дом културе и спортски
центар- Осечина и Пецка

35,84

2. Вода за правна лица,
предузетнике и остале

кориснике- Осечина и Пецка
85,33

II ЧИСТОЋА(ИЗНОШЕЊЕ
СМЕЋА)

1. Коефицијент 1 (домаћинства и
обданишта) 4,33

2. Коефицијент 3 (школе, дом
културе и домови здравља) 12,92

3. Коефицијент 5( предузећа,
органи, кафане, радње,
предузетници и остали

корисници)

  21,52

III ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У ПЕЦКОЈ

1. За домаћинства             месечно 87,76

2. За школе месечно 1.654,33

3. За дом здравља месечно 2.920,33

4.  Хладњача у Пецкој без
трговинског простора     месечно

5.840,38

5. За остале кориснике
(ветеринарске станице и

амбуланте, ПТТ, банке, месне
канцеларије, угоститељске и
трговинксе радње, привредна

друштва, занатске радње,
пословни простор 1.654,33



IV ГРЕЈАЊЕ

Назив Услуге Цена без Пдв-а Пдв 10% Цена са Пдв-
ом

1. Грејање за домаћинства           м2 69,58

2. Грејање за пословни простор   м2 69,58

3. Грејаење за кориснике искључена са

система грејања 30% од цене м2 
20,88

4. Грејање за повлашћене
кориснике због потребе
догревања 80% од цене

м2

55,67

Приликом обрачуна цене грејања површина за пословни простор се увећава коефицијентом 2,50

V ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Назив услуге Цена без Пдв-а Пдв 10% Цена са Пдв-ом

1. Сахрана у гробно место 7.870,37
2. Сахрана у гробницу 3.750,00
3. Накнада за заузимање

простора годишње          по
гробном месту

560,00

4. Одржавање и уређење
гробља као целине годишње
по гробном месту

360,00

5. Коришћење погребних колица
по сахрани

375,00

6. Сахрана и превоз сандучета
са фетусом

3.300,00

7. Укоп урне 3.150,00
8. Израда цокла од бетона по

м3
14.000,00

9. Израда надземне гробнице од
бетона по м3

13.000,00

10 Трошкови ископавања и
пренос посмртних остатака

Цена зависи од обима посла по договору

11. Остали занатски трошкови по
ценовнику Ј.К.П „Осечина“ за

одређене услуге



МЕХАНИЗАЦИЈА, ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ, БЕТОНСКЕ ЦЕВИ, МАТЕРИЈАЛ

Редни
број.

Врста услуге ОПШТИНСКА
УПРАВА

ТРЕЋА ЛИЦА ТРЕЋА ЛИЦА ТРЕЋА ЛИЦА

Цена без ПДВ-а Цена без ПДВ-а Цена са Пдв-ом
20%

Цена саПДВ-ом
10%

1. Рад  Ваљка DV-11 без
транспорта              h 4.316,43 4.564,60

2. Рад ULT-160 без
транспорта              h 5.142,98 5.366,59

3. Утовар шљунка ,земље и
другог материјала

m3
165,30 172,50

4. Машински ископ земље у
каналу и остало

m3
688,80 718,74

5. Рад булдожера ТG-80
h 4.132,75 4.312,44

6. Рад булдожера TG- 120
h 5.078,70 5.299,51

7. Рад трактора              h 2.745,98 2.491,63

8. Рад камиона кипера    h
4.132,75 4.312,44

9. Рад камиона FAP са
уређајем за прање   h 5.142,98 5.725,96

10. Рад цистерне FAP-1620 на
пословима продувавања
канализације и осталим

пословима(са два
радника)                     h 5.969,53 6.229,08

11. Рад цистерне FAP на
пословима

прања(радници се
посебно фактуришу)h

5.142,98 5.366,59

12. Рад камиона са уређајем
за смеће(радници се

посебно обрачунавају)
h 5.326,66 5.558,26

13. Рад моторнe тестере
по резервоару 1.239,70 1.293,73

14. Рад муљне пумпе са
дежурним радником h 1.239,70 1.293,73

15. Употреба путничког
возила за потребе других
лица по км 30% од цене

бензина или по
h

1.492,38 1.557,27



16. Рад вибро плоче са
дежурним радником h

1.074,51 2.803,08

17. Рад рово копача JCB-4CH
h 4.500,11 4.695,77

18. Рад грејдера              h 6.200,00 6.500,00

19. Рад хилта                    h 2.504,70 2.178,00

20. Копање канала      m3
21. Копање канала      m1
21. Рад машине за сечење

асфалта    m1 500,00
22. Рад машине за варење

цеви  ф63 по вару
720,00

23. Рад машине за варење
цеви ф90 по вару

1080.00
24. Рад машине за варење

цефи ф110 по вару
1320,00

25. Рад машине за варење
цеви ф125 по вару

1440,00
26. Рад машине за варење

цефи ф160 по вару
1920,00

Редни
број ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ

1. Кошење траве тримером
h 765,32 871,20

2. Koшење траве по m2 6,12
3. Кошење траве тримером

резервоар 1.239,83 1.411,34

4. Коришћење пластичне
оплате за изливање

бетонских стубова обрачун
по дану

153,06 174,24

5. Рад НК радника      h
344,40 392,04

6. Рад КВ радника        h 443,89 505,30

7. Рад механичара       h 512,76 583,70

8. Рад техничара           h 543,37 618,55

9. Рад водоинсталатера  h
512,76 583,70

10. Превоз материјала
трактором до 3км   тура 750,00

11. Превоз материјала
трактором од 3 до 5км

тура 1730,30



12. Превоз материјала
трактором од 5 до 10км

тура 2262,70

13. Превоз материјала
трактором од 10 до 15км

тура 2795,10

14. Превоз смећа
камионом(без утовара) до

10км
тура

8.639,19

15. Превоз смећа
камионом(без утовара)од
10 до 25км                    тура 10.809,52

16. Превоз смећа
трактором(без утовара)до

10 км
тура

6.484,35

17. Превоз смећа
трактором(без утовара) од

10 до 25км
тура 8.039,66

На пословима чишћења канализације цена рада  се увећава 30%

Редни
број

ПРЕВОЗ

1. Превоз грађевинских
машина вучним

возом до 10км у оба
правца

7.027,68 7.666,56

2. Превоз грађевинских
машина вучним

возом до 20км у оба
правца

8.491,78 9.263,76

3. Превоз грађевинских
машина вучним

возом до 30км у оба
правца

9.991,78 10.763,76

4. Превоз грађевинских
машина вучним

возом до 50 км у оба
правца

11.991,78 12.763,76

5. Камион са вучним
возом                   h 7.027,68 7.666,56

6. Превоз  воде без
ангажовања радника

од  1 до 3км
1.830,12 2.595,45



7. Превоз воде без
ангажовања радника

од 3 до 5км
2.525,57 3.425,99

8. Превоз воде без
ангажовања радника

од 5 до 10км
3.221,02 4.567,99

9. Превоз воде без
ангажовања радника

од 10 до 15км
5.366,59

10. Превоз воде без
ангажовања радника

од  15 до 20км
5.898,99

11. Превоз воде без
ангажовања радника

од 20 до 25км
6.548,22

12. Превоз смећа
трактором утовар

ручно са три радника
по приколици

6.184,35 5.622,14

13. Превоз смећа
камионом до

депоније утовар
ручно са три радника

тура
8.638,19 8.566,80

14. Превоз и
депоновање смећа

на депонију без
утовара                  m3

878,46 958,32

15. Депоновање смећа
са сопственим

превозом              m3 457,53 499,13

16. Превоз трактором
материјал купљњн у
ЈКП од 1 до 3км тура 750,00

17. Превоз трактором
материјал купљњн у
ЈКП од 3 до 5км тура 1.730,30

18. Превоз трактором
материјал купљњн у

ЈКП  од 5 до 10км
тура

2.262,70

19. Превоз трактором
материјал купљен у
ЈКП од 10 до 15км

тура
2.795,10

20. Чишћење септичке
јаме по цистерни 2.434,07 2.655,35

21. Чишћење септичке
јаме-цистерна ван
варошице до 4км 3.300,00



22. Чишћење септичке
јаме-цистерна ван
варошице од 4 до

6км
3.850,00

23. Чишћење септичке
јаме-цистерна ван
варошице од 6 до

10км
4.281,00

24. Чишћење септичке
јаме –цистерна ван
варошице од 10 до

15км
5.128,00

25. Чишћење WC-a тона 3.074,61

Редни
број

ПРЕВОЗ РАСУТИХ
МАТЕРИЈАЛА

(ЗЕМЉА, ШЉУНАК,
КАМЕНИ АГРЕГАТ)

1. Превоз на 2км 180,88 197,34

2. Превоз на 5км 278,03 303,30

3. Превоз на 10км 366,12 399,42

4. Превоз на 15км 480,41 524,41

5. Превоз на 20км 557,73 608,45

6. Превоз на 25км 676,31 737,80

7. Превоз на 30км 722,88 788,61

8. Превоз на 35км 829,43 904,84

9. Превоз на 40 км 935,93 1021,03

10. Превоз на 45км 1042,14 1136,86

11. Превоз на 50км 1148,65 1253,09

12. Превоз на 55км 1255,17 1369,30

13. Превоз на 60км 1361,72 1.485,52

14. Превоз на 65км 1468,22 1601,71

15. Превоз на 70км 1574,76 1717,93

16. Превоз на 75км 1680,94 1833,77

17. Превоз на 80 км 1787,47 1949,98

19. Превоз на 85км 1893,96 2066,13

20. Превоз на 90км 2000,51 2182,40

21. Превоз на 95км 2107,06 2298,60

22. Превоз на 100км 2209,61 2410,49

23. Превоз на 110км 2426,28 2646,85



24. Превоз на 120км 2639,35 2879,29

25. Превоз на 130км 2852,41 3111,71

26. Превоз на 140км 3065,12 3343,77

27. Превоз на 150км 3278,15 3576,18

Редни
број

БЕТОНСКЕ ЦЕВИ

Цена цеви у
кругу без  ПДВ-а

Цена цеви у
кругу са
ПДВ-ом

Цена без
ПДВ-а

монтираних
цеви на
терену

Цена са ПДВ-
ом

монтираних
цеви на
терену

1. Ф 300 2.000,00 2.400,00 3.190,00 3.828,00

2. Ф 400 2.200,00 2.640,00 3.390,00 4.068,00

3. Ф 500 2.400,00 2.880,00 3.560,00 4.272,00

4. Ф 600

3.170,00 3.804,00 4.535,00 5.442,00

5. Ф 800

4.496,00 5.395,20 6.375,00 7.650,00

6. Ф1000
6.650,00 7.980,00 8.899,00 10.678,80

МАТЕРИЈАЛ У КРУГУ

Редни
број

Назив материјала Цена без ПДВ-а Цена са
ПДВ-ом

1. Сепарисана мешавина 1,2,3 2.209,17 2.651,00

2. Сепарисани песак гр. (0-4) 2.509,17 3.011,00



ВОДОВОДНИ ДЕЛОВИ

Редни
број

Позиција мера Цена

1. Обележавање трасе цевовода  са фиксирањем
сталних тачака за вођење нивелете при

извођењу
М1 90,00

2. Рашчишћавање трасе у ширини 7-8 метара од
шибља и другог растиња са утоваром и

одвозом на депонију
М2 55,00

3. Сечење асфалта и бетона на траси цевовода М1 550,00
4. Лупање бетона д=15-20 цм М2 700,00
5. Лупање камена у рову М3 3.500,00
6. Машински ископ рова за полагање цевовода

просечне дубине до 1,5 м и ширине рова 0,60 м
М3 420,00

7. Машински ископ рова за полагање цевовода
дубине до 1,5 м и ширине рова 0,60 м са

ручним ископом 30 %
М3 610,00

8. Машински ископ рова за полагање
канализационих цеви уз црпљење воде и
осигурање зидова рова дубине до 3,5 м

М3
900,00

9. Ручни ископ рова на местима укрштања са
подземним инсталацијама и проширењима за

шахтове
М3 950,00

10. Фино планирање рова према котама из
пројекта за правилно постављање цевовода

М1 80,00

11. Набавка, транспорт и насипање песка у слоју 10
цм са финим изравњавањем и по постављању и

испитивању цевовода насипом око и изнад
цеви 10 цм

М3 1.600,00

12. Затрпавање рова материјалом из ископа
вршити након испитивања цевовода и то у

слојевима са ваљањем
М3 400,00

13. Затрпавање рова каменим агрегатом 0-31 и 0-
63 у слојевима 0,30 цм са ваљањем М3

1.600,00

14. Затрпавање рова речним шљунком у слојевима
0,30 м са набијањем М3

920,00

15. Утовар и одвоз вишка материјала на депонију
до 3 км са разгртањем и планирањем М3

470,00

16. Набавка, превоз и уградња ПЕ цеви 10 бара у
припремљен ров

ПЕ 100 Ф 355 М1 7.800,00
ПЕ 100 Ф 315 М1
ПЕ 100 Ф 250 М1 5.500,00
ПЕ 100 Ф 220 М1 3.800,00
ПЕ 100 Ф 160 М1 2.200,00
ПЕ 100 Ф 110 М1 1.100,00
ПЕ 100 Ф 90 М1 950,00
ПЕ 100 Ф 63 М1 620,00
ПЕ 100 Ф 50 М1 560,00



ПЕ 100 Ф 40 М1 430,00
ПЕ 100 Ф 32 М1 300,00
ПЕ 100 Ф 25 М1 250,00
ПЕ 100 Ф 20 М1 200,00

17. Набавка,превоз и уградња фазонских комада
Т-Ф250/200 ком 23.300,00
Т-Ф150/150 ком 10.600,00
Т-Ф100/100 ком 9.200,00

Т-Ф50/50 ком 3.700,00
ФФП Ф250/150 ком 11.200,00
ФФП Ф 150/80 ком 3.900,00
ФФП Ф 100/50 ком 2.800,00

ФФП Ф 150/1000 ком 12.500,00
ФФП Ф 100/1000 ком 8.800,00
ФФП Ф50/1000 ком 5.200,00

Н Ф 80 ком 4.300,00
Х Ф 100 ком 2.300,00
Х Ф 80 ком 1.800,00
Х Ф 50 ком 1.300,00

МДД Ф150 ком 19.300,00
МДД Ф 100 ком 14.500,00
МДД Ф 80 ком 8.000,00

Подземни хидрант ф80 ком 26.000,00
Подземни хидрант ф 50 ком 20.000,00
Надземни хидрант ф80 ком 42.000,00

ФА Ф355 ком 36.400,00
ФА Ф315 ком 36.000,00
ФА Ф 250 ком 27.800,00
ФА Ф 225 ком 19.500,00
Фа ф160 ком 12.300,00
ФА Ф110 ком 9.200,00
ФА Ф 90 ком 7.400,00
ФА Ф 63 ком 6.300,00

УОВ Ф 50 ком 11.800,00
О3 Ф 300 ком 138.000,00
О3 Ф 250 ком 90.600,00
О3 Ф150 ком 36.500,00
О3 Ф 100 ком 26.500,00
О3 Ф 80 ком 20.500,00
О3 Ф 50 ком 15.800,00

П3 Ф 300 ком 85.000,00
П3 Ф 250 ком 62.000,00
П3 Ф 150 ком 26.000,00
П3 Ф 100 ком 15.700,00
П3 Ф 80 ком 12.300,00
П3 Ф 50 ком 7.950,00

Огрлица СП Ф 225/2 ком 12.800,00
Огрлица СП Ф 225/1 ком 12.800,00
Огрлица СП Ф 160/1 ком 9.500,00
Огрлица СП Ф 110/1 ком 8.200,00



Огрлица СП Ф   90/1 ком 7.600,00
Огрлица СП Ф   63/1 ком 6.800,00

Уградбена гарнитура за кућне прикључке ком 3.800,00
Уградбена гарнитура за вентиле ком 7.200,00
Улична капа за кућне прикључке ком 1.800,00

Овална капа хидрантска ком 6.300,00
Израда кућног прикључка са свим потребним деловима,

материјалом,и откопом
ком 9.500,00

Набавка,превоз и уградња шахт поклопца Ф600 40 КН ком 12.100,00
Испитивање водоводне мреже на притисак и испирање и

дезинфекција
М1 120,00

Снимак изведеног стања  пре затрпавања цеви са свим
прикључцима

М1 120,00

Q комад ф 150 ком 9.100,00
Q комад ф 100 ком 4.700,00
Q комад ф 80 ком 4.100,00
Q комад ф 50 ком 3.400,00
ФФ 150/600 ком 8.300,00

ФФ Ф 100/500 ком 4.400,00
ФФ Ф 100/400 ком 3.400,00
ФФ Ф 80/600 ком 4.600,00
ФФ Ф 80/400 ком 3.100,00
ФФ Ф 80/200 ком 2.950,00
ФФ Ф 50/800 ком 3.100,00
ФФ Ф 50/600 ком 2.560,00
ФФ Ф 50/400 ком 2.200,00

Овај ценовник ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине општине Осечина.

Број: 59/19

У Осечини, дана  28.01.2019.  године.

     ЈКП „ОСЕЧИНА“                                                                                                             ЈКП „ОСЕЧИНА“
ДИРЕКТОР                            НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК

     Никола Томић, с.р. Драган Чворић,с.р.
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На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана
209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“
број 24/2011), члана 12., члана 16., и члана 38. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник“ број
7/2008, 6/2015), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној 12.02.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
ОСЕЧИНА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се права на материјалну

подршку и услуге социјалне заштите, које у складу са
Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“
број 24/2011, у даљем тексту: Закон) обезбеђује општина
Осечина.

Члан 2.
Право на материјалну подршку и услуге социјалне

заштите из члана 1. ове одлуке остварује појединац и
породица у обиму, под условима и на начин утврђен овом
одлуком.

Породицом се, у смислу остваривања права и услуга из
ове одлуке, сматрају супружници и ванбрачни партнери,
деца и сродници у правој линији без обзира на степен
сродства, као и сродници у побочној линији до другог
степена сродства, под условом да живе у истом
домаћинству.

Чланом породице сматра се и дете које не живи са
породицом ако се налази на школовању, до краја
школовања, а најкасније до навршених 26. године живота.

Чланом породице сматра се и супружник, без обзира где
фактички живи.

Чланом породице старатеља сматра се и малолетни или
пунолетни штићеник, уколико се у породици старатеља
налази на основу одлуке органа старатељства.

Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац
насиља у породици, односно његови приходи и имовина
неће утицати на право жртава насиља да остваре права из
ове одлуке, ако испуњавају друге услове прописане
Законом и овом одлуком.

Члан 3.
Права на материјалну подршку и услуге социјалне

заштите утврђене овом одлуком се обезбеђују
држављанима Републике Србије који имају пребивалиште
на територији општине Осечина.

Изузетно, право на једнократну новчану помоћ за
трошкове исхране и трошкове превоза до места
пребивалишта могу остварити држављани Републике
Србије који се у стању социјалне потребе затекну на
подручју општине Осечина иако немају пребивалиште на
том подручју.

Корисници права на материјалну подршку и услуга
социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица
без држављанства, у складу са Законом и међународним
уговорима.

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

Члан 4.
Права на материјалну подршку остварују се ради

обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке
социјално угроженим грађанима.

Општина Осечина обезбеђује следеће врсте материјалне
подршке:

1) Право на једнократну новчану помоћ,
2) Право на посебну новчану помоћ,
3) Право на накнаду погребних трошкова,
4) Право на накнаду стамбених трошкова,
5) Право на накнаду трошкова ђачке кухиње,
6) Помоћ у кући.

1. Једнократна новчана помоћ
Члан 5.

Право на једнократну новчану помоћ може остварити
појединац и породица који се изненада или тренутно нађу у
стању социјалне потребе услед елементарне непогоде,
смртног случаја у породици, болести члана породице, као и
лице које се упућује на домски или породични смештај и
које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове
превоза неопходне за реализацију смештаја.

Постојање стања социјалне потребе из става 1. овог
члана утврђује Центар за социјални рад „Напредак“ из
Осечине (у даљем тексту - Центар).

Члан 6.
Једнократна новчана помоћ се пружа у новчаном

износу.
Право на једнократну новчану помоћ појединац и

породица могу да остваре највише два пута у току једне
календарске године.

Износ једнократне новчане помоћи се одређује према
стварним потребама корисника у конкретном случају, с тим
што укупан износ једнократне новчане помоћи исплаћене
једном кориснику у току једне календарске године не може
бити већи од просечне месечне зараде без пореза и
доприноса по запосленом у општини Осечина према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.

Једнократна новчана помоћ се обезбеђује за:

1) Задовољење основних животних и хигијенских
потреба,

2) Накнаду трошкова лечења, набавке медицинских
помагала и лекова ван позитивне листе оболелим лицима,

3) Накнаду трошкова набавке огрева корисницима
новчане социјалне помоћи,

4) Постпеналну заштиту,
5) Накнаду трошкова издавања личне документације,
6) Накнаду трошкова исхране и трошкова превоза до

места пребивалишта за лица која се у стању социјалне
потребе нађу на територији општине Осечине.

Члан 7.
Лице које се упућује на домски или породични смештај

а које нема средстава да обезбеди трошкове превоза
неопходне за реализацију смештаја има право на накнаду
трошкова превоза, као и накнаду трошкова превоза
пратиоца, уколико је одређен, до установе, односно
породице где је лице смештено.

Приликом смештаја лице које се упућује на домски или
породични смештај има право на накнаду трошкова
најнужније опреме у одећи и обући која је неопходна за
задовољење његових потреба у тренутку смештаја, у складу
са прописима о смештају лица, уколико најнужнија опрема
није обезбеђена на други начин.

Право на накнаду трошкова превоза и најнужније
опреме се признаје у висини стварних трошкова, а највише
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до износа просечне месечне зараде без пореза и доприноса
исплаћене у општини Осечина, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.

2. Посебна новчана помоћ

Члан 8.
Право на посебну новчану помоћ могу остварити

појединац и породица који се изненада нађу у стању
изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да
превазиђу.

Под изузетно тешком ситуацијом нарочито се сматра
смрт једног или више чланова породичног домаћинства и
тешка болест подносиоца захтева, односно члана његовог
породичног домаћинства.

Постојање изузетно тешке ситуације из става 1. овог
члана и износ посебне новчане помоћи утврђује Комисија
за доделу општинске помоћи (у даљем тексту Комисија).

Члан 9.
Комисију из члана 8. ове одлуке образује Председник

општине Осечина и у њеном саставу се налазе:
1) Два представника општине Осечина;
2) Два представника Центра за социјални рад

„Напредак“ из Осечине;
3) Један представник Дома здравља „Осечина“.

Члан 10.
Право на посебну новчану помоћ појединац и породица

могу да остваре највише једном у току календарске године.
Износ посебне новчане помоћи не може бити већи од

две просечне месечне зараде без пореза и доприноса
исплаћене у општини Осечина према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
статистику.

3. Право на накнаду погребних трошкова

Члан 11.
Накнада погребних трошкова обезбеђује се у случају

смрти:
1) Лица која су у тренутку смрти била корисници

права на новчану социјалну помоћ према прописима о
социјалној заштити, уколико се погребни трошкови не могу
обезбедити на други начин;

2) Лица која су се, према процени стручних радника
центра за социјални рад, у тренутку смрти налазила у стању
социјалне потребе, уколико се погребни трошкови не могу
обезбедити на други начин;

3) Неидентификованих лица за која се не може
утврдити место последњег пребивалишта, а која су се у
тренутку смрти затекла на подручју општине Осечина.

Накнада погребних трошкова обухвата:
1) основну погребну опрему: сандук, покров,

надгробно обележје (крст, пирамида и друго) и одело за
покојника.

2) трошкове сахране: трошкове капеле и хладњаче,
превоз покојника од места смрти до места сахране,
трошкови укопа и гробног места уколико исто није на
други начин обезбеђено.

Накнада погребних трошкова исплаћује се физичком
или правном лицу које је извршило превоз покојника,
односно обавило сахрану, према важећем ценовнику
вршиоца услуге.

4. Право на накнаду стамбених трошкова

Члан 12.
Социјално угроженим становницима општине Осечине,

који немају решено стамбено питање већ станују код
закуподавца са којим имају закључен уговор о закупу стана
или куће, може се признати право на накнаду закупнине,
уколико Центар утврди да постоје објективне околности
које оправдавају признавање овог права.

Накнада трошкова закупа стана или куће може се
признати до висине уговорене закупнине, а највише у
висини до 15% процената просечне месечне зараде без
пореза и доприноса исплаћене у општини Осечини према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.

Актом о признавању права из става 1. овог члана
одређује се период у коме се то право остварује, а најдуже
до краја календарске године у којој је право признато.

5. Право на накнаду трошкова ђачке кухиње

Члан 13.
Право на накнаду трошкова исхране ученика у ђачким

кухињама може се признати:
1) Деци корисника новчане социјалне помоћи;
2) Деци којој је признат избеглички статус;
3) Деци чији се родитељи, односно старатељи налазе

у стању социјалне потребе.
Право на накнаду трошкова исхране ученика у ђачким

кухињама може се признати ученицима основних и
средњих школа чије је седиште на подручју општине
Осечина.

Право на накнаду трошкова исхране ученика у ђачким
кухињама признаје се на месечном нивоу, на основу захтева
родитеља, законског заступника односно старатеља
ученика, или на основу захтева установе из става 2. овог
члана.

6. Помоћ у кући

Члан 14.
Услуге помоћи у кући обезбеђују се старим,

изнемоглим, оболелим и другим лицима која нису у стању
да се сами старају о себи, односно немају друге чланове
домаћинства која би се старала о обављању неопходних
послова (припрема и допремање хране у стану – кући,
обављање основних кућних послова, одржавање хигијене и
друго).

III УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Лични пратилац детета

Члан 15.
Услуга личног пратиоца детета се обезбеђује детету

коме је због болести, телесног инвалидитета или због
сметњи у развоју потребна подршка за задовољење
основних животних потреба у свакодневном животу, под
условом да је дете укључено у васпитно образовну
установу, односно школу, све до краја редовног
школовања, укључујући и завршетак средње школе.

Члан 16.
Услуга личног пратиоца детета се обезбеђује пружањем

индивидуалне практичне подршке детету, укључивањем у
редовно школовање и активности у заједници, ради
успостављање већег степена самосталности детета.

Активности личног пратиоца детета се планирају и
реализују у складу са индивидуалним потребама детета у
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области кретења, одржавања личне хигијене, храњења,
облачења и комуникације са другима.

Члан 17.
Услуга личног пратиоца детета се обезбеђује у складу

са процењеним потребама корисника, на основу мишљења
интерресорне Комисије општине Осечина за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету/ученику.

При утврђивању потребе за обезбеђивањем услуге
личног пратиоца детета посебно се цени породични статус
домаћинства детета, тако што ће предност имати деца из
једнородитељских породица, које немају других чланова
породичног домаћинства који могу преузети бригу о
детету, као и деца из породица које имају више деце са
телесним инвалидитетом или сметњама у развоју.

Члан 18.
Право на услугу личног пратиоца детета се

признаје уколико су испуњени следећи услови:
1) Да је детету због болести, телесног инвалидитета,

односно са сметњи у развоју, потребна подршка за
задовољавање основних потреба у свакодневном животу;

2) Да је дете укључено у васпитно образовну
установу, односно школу;

3) Да је интерресорна Комисија општине Осечина за
процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету/ученику
проценила да му је потребна услуга личног пратиоца
детета,

4) Да је дете остварило право на додатак за помоћ и
негу другог лица, односно увећани додатак за помоћ и негу
другог лица.

Члан 19.
Пружалац услуге личног пратиоца детета мора имати

важећу лиценцу за пружање услуге лични пратилац детета
издату од стране министарства задуженог за послове
социјалне заштите у складу са Законом и подзаконским
актима.

Пружалац услуге личног пратиоца детата мора у
радном односу имати најмање једног стручног радника са
лиценцом за обављање стручних послова у социјалној
заштити, као и најмање једног сарадника – личног пратиоца
детета.

Стручни радник и сарадник – лични пратилац детета из
става 2. овог члана морају имати завршену обуку по
програму за пружање услуге личног пратиоца акредитовану
код Републичког завода за социјалну заштиту.

Члан 20.
Сарадник – лични пратилац детета не може бити члан

породичног домаћинства, сродник у правој линији, брат
или сестра по оцу или мајци корисника коме пружа услугу
личног пратиоца.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 21.
Поступак за остваривање права на материјалну

подршку утврђених овом одлуком спроводи Центар на
захтев странке, односно њеног законског заступника или
старатеља и по службеној дужности.

Када се као корисник неког од права на материјалну
подршку утврђених овом одлуком појављује породица,
Центар одређује једног од пунолетних, пословно способних
чланова породице као носиоца права.

Поступак за остваривање права на материјалну
подршку утврђених овом одлуком води се у складу са
одредбама закона који уређује општи управни поступак.

Члан 22.
О захтевима за остваривање права на материјалну

подршку утврђених овом одлуком у првом степену
одлучује Центар.

О жалби против акта донетог у првостепеном поступку
одлучује Општинско веће општине Осечина.

V ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 23.
Општина Осечина (у даљем тексту – наручилац услуге)

услуге утврђене овом одлуком набавља од лиценцираног
пружаоца услуга социјалне заштите у поступаку јавне
набавке услуга социјалне заштите, у складу са одредбама
закона који уређује јавне набавке и закона који уређује
социјалну заштиту.

Наручилац услуге са одабраним пружаоцем услуге
социјалне заштите закључује уговор о јавној набавци којим
се уређује начин плаћања, праћење и трајање пружања
услуге социјалне заштите, као и начин извештавања и
услови раскида уговор.

Члан 24.
Поступак за признавање права на коришћење

услуга из ове одлуке спроводи Центар на захтев странке,
њеног законског заступника или старатеља, и по службеној
дужности.

Центар одлучује о признавању права на коришћењу
услуга из ове одлуке у поступку који се води у складу са
одредбама закона који уређује општи управни поступак,
закона који уређује социјалну заштиту и применом
стандарда за вођење случаја прописаних од стране
министарства надлежног за социјалну заштиту.

Члан 25.
О жалбама против одлуке Центра о коришћењу услуга

из ове одлуке одлучује Општинско веће општине Осечина.

Члан 26.
Средства за реализацију права и услуга утврђених овом

одлуком обезбеђују се буџетом општине Осечина.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о услугама социјалне заштите општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 8/2012) и Правилник
о додели једнократне помоћи у општини Осечина број 060-
8/2015 од 09.02.2015. године.

Поступци који нису окончани пре ступања на снагу ове
одлуке окончаће се према прописима који су важили у
тренутку покретења поступка.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број 060-9-8/2019, датум 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 60. став 1. и 2. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.
68/2015, 41/2018, 44/2018 и 83/2018), члана 85. Закона о
путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), члана 38. Статута
општине Осечина („Општински сл.гласник“, бр. 7/2008 и
6/2015) и претходне сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије, број: 344-11-29651/2018-03 од 05.12.2018. године
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
12.02.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта за

линијски приградски и међумесни превоз путника, на
територији општини Осечина.

Члан 2.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза

или прописно обележена површина на коловозу, намењена
за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања
путника и утовара и истовара пртљага.

Аутобуско стајалиште има прописане ознаке и
изграђену, односно обележену саобраћајну површину за
заустављање аутобуса, за укрцавање и искрцавање путника
и утовар и истовар пртљага.

Члан 3.
Аутобуска стајалишта за међумесни линијски превоз

путника на територији општине Осечина, на државном путу
I Б реда бр. 27, (Ваљево-Лозница) су:

1. У селу Драгијевица:
 Код кафане „Јадар“, (код кат.парцеле 4040 и 4000 КО

Драгијевица), смер Ваљево
Преко пута кафане „Јадар“ (код кат.парцеле 612/3 КО

Драгијевица), смер Лозницa

2.  У Селу Осечина:
 Код Гвозденог моста код кат.парцеле 4040 КО

Осечина, смер Ваљево
 Код Гвозденог моста код кат парцеле 4081 КО

Осечина, смер Лозница

3. Карађорђева улица у Осечини
 Код броја 65, смер Ваљево
 Код број 74, смер Лозница

4. У селу Плужац, код Ораја
 Код кат.парцела 1732 и 1733 КО Плужац, смер Ваљево
 Код кат.парцела 1702/1 и 1702/2 КО Плужац, смер

Лозница

5. У селу Комирић (станица Белотић) 
 Код кат.парцела 3835 и 3836 КО Комирић, смер

Ваљево
 Код кат.парцела 3834/1 КО Комирић, смер Лозница

6. У селу Комирић, код Дома
 Код кат.парцеле 3121/6 КО Комирић, смер Ваљево
 Код кат.парцела 2802/3 и 2803 КО Комирић, смер

Лозница

7. У селу Комирић, код Коларића кућа
 Код кат.парцеле 1722 КО Комирић, смер Ваљево
 Код кат.парцеле  1583/9 КО Комирић, смер Лозница

8. У селу Комирић, (на Коњушици)
 Код кат.парцеле 1192/1 КО Комирић, смер Ваљево
 Код кат.парцела 886/1 и 886/2, смер Лозница

Члан 4.
Аутобуска стајалишта за међумесни линијски превоз

путника на територији општине Осечина, на државном путу
IIA 141 (Дебрц-Уб-Коцељева-Осечина-Пецка-Љубовија) су:

1. Осечина
Испод Крушика, код кат.парцела 19/6 и 19/8 КО

Остружањ, смер Љубовија,
 Код Крушика, теретна капија, смер Осечина

2. Плужац
Преко пута ресторана  „Сунце“, код кат.парцеле 1681

КО Плужац, смер Љубовија,
 Код ресторана „Сунце“, испред кат.парцеле 1840/1КО

Плужац, смер Осечина

3. Белотић
После Матића моста, код кат.парцеле 665 КО Белотић,

смер Љубовија,
 Јосиповићи, код кат.парцеле 2150/3 КО Белотић, смер

Љубовија,
Пре Матића моста, код кат.парцеле 599/2 КО Белотић,

смер Осечина,
 Јосиповићи, код кат.парцеле 2438 КО Белотић, смер

Осечина

4. Бастав
Преко пута хладњаче у Баставу, код кат.парцеле

1041/1 КО Бастав, смер Љубовија,
Преко пута кафане „Мрсак“, испред кат.парцеле

2233/3 КО Бастав, смер Љубовија
 Кекића мост, код кат.парцеле 2177/5 КО Бастав, смер

Љубовија
 Код хладњаче у Баставу, испред кат.парцеле 1032/1

КО Бастав, смер Осечина,
 Код кафане „Мрсак“, испред кат.парцеле 2267 КО

Бастав, смер Осечина
 Кекића мост, код кат.парцеле 677 КО Бастав, смер

Осечина

5. Гуњаци
Школа у Гуњацима, код кат.парцеле 3997 КО Гуњаци,

смер Љубовија
Иза Јанковића моста, код кат.парцеле 2386 КО

Гуњацу, смер Љубовија
Школа у Гуњацима, код кат.парцеле 705/2 КО

Гуњаци, смер Осечина
 Јанковића мост, код кат.парцеле 2386 КО Гуњаци,

смер Осечина

6. Пецка
Преко пута кафане „Три шешира“, смер ка Љубовији
Изнад Цркве, код кат.парцеле 3257/6 КО Царина, смер

Љубовија
 Код кафане „Три шешира“, смер ка Осечини,
Пре цркве, код кат.парцеле 3279 КО Царина, смер ка

Осечини.

7. Царина
Под Преском, смер ка Љубовији
 Код „Трешње“, поред кат.парцеле 5312/3 КО Царина,

смер Љубовија
Прослоп „Врх“, смер Љубовија
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 Дивљаковац, код кат.пацеле 6715/1 КО Царина, смер
Љубовија
Под Преском, смер ка Осечини
 Код „Трешње“, поред кат.парцеле 5166/2 КО Царина,

смер Осечина
Прослоп „Врх“, смер Осечина
 Дивљаковац, код кат.парцеле 6669 КО Царина, смер

Осечина
Члан 5.

Аутобуска стајалишта за међумесни линијски превоз
путника на територији општине Осечина, на државном путу
IIA 143 Причевић-Пецка су:

1. Скадар
 Скретање за Скадарску цркву, смер Ваљево
 Код пумпе, смер Пецка

2. Драгодол
Преко пута кафића „Саша“, смер Ваљево
 Код кафића „Саша“, код кат.парцеле 706/8 КО

Драгодол, смер Пецка

3. Ива
Ива, код кат.парцеле 5601 КО Лопатањ, смер Ваљево
Ива, код кат.парцеле 5601 КО Лопатањ, смер Пецка

4. Лопатањ
 Војина кафана, смер Ваљево
 Бандера, смер Ваљево
 Војина кафана, смер Пецка
 Бандера, смер Пецка

Члан 6.
Аутобуска стајалишта за приградски линијски превоз

путника на територији општине Осечина, на линији
Осечина-Лопатањ:
Основна школа у Лопатњу
 Сушара
 Бирчани
Живановићи
 Криво брдо
 Раскршће испод школе у Остружњу
Аутобуска станица у Осечини

Члан 7.
Аутобуска стајалишта за приградски линијски превоз

путника на територији општине Осечина, на линији
Осечина-Горње Црниљево:
Аутобуска станица у Осечини
 Влашић
Школа у Горњем  Црниљеву

Члан 8.
Послове изградње и одржавања аутобуских стајалишта

на општинским путевима и улицама обавља општина
Осечина, а аутобуска стајалишта на државном путу
изграђују се уз сагласност управљача пута на предлог
општине или превозника који обавља линијски превоз
путника.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“
општине Осечина.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.год. бр. 060-9-9/2019

Председник Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 8., члана 3.
тачка 8, члана 4. става 1. и 2. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 и 95/2018),
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18 и 66/18)
и члана 38. Статута општине Осечина („Општински
сл.гласник“, бр. 7/2008 и 6/2015), Скупштина општине
Осечина, на седници одржаној дана 12.02.2019.године,
донела је

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

I  Основне одредбе

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин обављања

комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења (у
даљем тексту: делатност јавног осветљења) на територији
општине Осечина, права и обавезе пружаоца комуналне
делатности, обим и квалитет комуналних услуга,
финансирање, начин вршења надзора над обављањем
делатности јавног осветљења и друга питања која су од
значаја за обављање делатности.

Члан 2.
Комунална делатност јавног осветљења обухвата

одржавање, адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.

Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем
објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина
јавне намене. Површине јавне намене су, у смислу ове
одлуке, улице, тргови, мостови, паркови, подземни
пешачки прелази и степеништа, пешачке површине поред
стамбених и других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене
површине у насељима, спортски и објекти за рекреацију у
јавној својини, гробља, уређена речна обала и друге
површине на којима је планским документом предвиђена
изградња јавне расвете.

II Начин обављања делатности јавног осветљења

Члан 3.
Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће,

привредно друштво, предузетник или други привредни
субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 4.
Делатност одржавања јавног осветљења обавља се

према годишњем програму (у даљем тексту: Програм
обављања делатности јавног осветљења) који, поред
садржине одређене законом, садржи нарочито врсту, обим,
начин и динамику радова и послова на одржавању,
адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног
осветљења, укупну вредност планираних послова и
утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за
извршавање послова из програма и друго.
Програм из става 1. овог члана доноси надлежно одељење
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општинске управе и доставља га Oпштинском већу
општине Осечина на усвајање.

Члан 5.
Вршилац комуналне делатности је дужан да послове

комуналне делатности јавног осветљења обавља у складу са
законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења одржава у стању
функционалне оспособљености за трајно и континуирано
обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши замену
сијалица, осигурача, пригушница, протектор светиљки,
кондензатора, упаљача за сијалице и др) и да обезбеди
услове за редовно снабдевање електричном енергијом.

 Вршилац комуналне делатности је дужан да врши
набавку, монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје
за декоративно осветљење, као и да обезбеди услове за
снабдевање електричном енергијом уређаја за декоративно
осветљење.

Члан 6.
Насељена места могу се декоративно осветљавати

поводом државних и верских празника, културних и
спортских приредби и манифестација, на основу одлуке
Општинског већа Општине Осечина.

Објекти и амбијенталне целине које имају историјски,
културни, архитектонски, административни, привредни или
други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на
основу одлуке Општинског већа општине Осечина.

Општинско веће општине Осечина доноси одлуку из
става 1. и 2. овог члана на основу предлога вршилаца
комуналне делатности, уз који се прилаже пројекат
декоративног осветљавања, који израђује или прибавља
вршилац комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности је дужан да
инсталације и уређаје за декоративно осветљавање из става
1. овог члана постави 7 дана раније а уклони у року од 15
дана од последњег дана празника, приредбе или
манифестације.

Члан 7.
Општина Осечина је дужна да благовремено са

привредним друштвом регистрованим за испоруку
електричне енергије закључи уговор и да редовно и уредно
испуњава обавеза из уговора.

Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин
снабдевања, рокови плаћања, као и друга питања од значаја
за функционисање јавне расвете.

Члан 8.
Забрањено је:
1. уклањање, рушење, прљање и оштећење на било

који начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;

2. разбијање сијалица, лампиона или изолатора на
објектима и инсталацијама јавног осветљења;

3. неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења;

4. неовлашћено постављање рекламних паноа на
објекте јавног осветљења;

5. неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење
плаката на објекте јавног осветљења.

6. подизање дрвећа и других објеката тако да се
онемогућава прилаз и функционисање јавне расвете.

III Финансирање обављања делатности јавног
осветљења

Члан 9.
Средства за обављање и развој делатности јавног

осветљења обезбеђују се из:
1. прихода буџета општине;
2. наменских средстава других нивоа власти;
3. других извора у складу са законом.

Члан 10.
Средства за обављање и развој делатности, односно

обављање послова из члана 2. став 1. ове одлуке, обезбеђују
се у буџету општине, као и из других извора у складу са
законом, а на основу Програма обављања делатности јавног
осветљења, и то за следеће намене:

1. одржавање, адаптацију, реконструкцију и
изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;

2. трошкове осигурања објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења;

3. трошкове декоративног осветљења (прибављање,
монтирање, демонтирање, одржавање и складиштење
уређаја за декоративно осветљење и др.);

4. трошкове за снабдевање електричном енергијом, и
5. остале трошкове обављања делатности.

IV Обезбеђење континуитета у обављању комуналне
делатности

Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у

средствима јавног информисања или на други погодан
начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати
или могу настати у обављању делатности јавног осветљења,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању
делатности.

Члан 12.
У случају наступања непланираних или неочекиваних

поремећаја или прекида у обављању делатности јавног
осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан
да одмах о томе обавести председника општине и да
истовремено предузме мере за отклањање поремећаја.
Уколико вршилац комуналне делатности не предузме мере
за отклањање поремећаја у року који одреди председник
општине, председник ће предузети мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која је угрожена.

По пријему обавештења о непланираном прекиду
обављања делатности јавног осветљења, односно по
утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове
делатности, председник општине је дужан да предузме
следеће мере:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним
корисницима код којих би услед прекида настала опасност
по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица,
или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена;

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену
штету.

Члан 13.
У случају наступања непланираних, односно

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању
делатности јавногосветљења, вршилац комуналне
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делатности је дужно да обезбеди осветљење јавних
површина по следећем реду првенства: 

1. јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од
посебног значаја;

2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;
5. јавно осветљење спортских објеката.

V Изјашњaвање о квалитету комуналних услуга

Члан 14.
Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди

корисницима услуга законом прописане услове који
омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и
коришћења услуга.

Корисници услуга обављања делатности одржавања
јавног осветљења могу континуирано у току године
достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу
комуналне делатности преко интернет странице.

Вршилац комуналне делатности је дужан да на
достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року
од осам дана. 

Члан 15.
Корисници услуга обављања делатности одржавања

јавног осветљења могу се континуирано у току године
изјашњавати о квалитету пружених услуга
преко интернет странице општине Oсечина. Организациона
јединица општинске управе надлежна за комуналне послове
са достављеним изјашњењима поступиће на начин
прописан законом којим је регулисано обављање
комуналних делатности.

VI  Минимални услови које морају да испуне
вршиоци комуналних делатности за отпочињање

обављања комуналне делатности отпочињање
обављања комуналне делатности обезбеђивање јавног

осветљења.

Члан 16.

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за
отпочињање обављања комуналне делатности
обезбеђивање јавног осветљења мора да има минималну
стручну оспособљеност кадрова, и то: 

Под одговарајућом струком за запослена лица са
високим образовањем у смислу обављања послова
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења
подразумева се стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, из техничке
научне области, односно стечено високо образовање првог
степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
односно на основним студијама у трајању до три године, из
техничке научне области.

Члан 17.
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за

отпочињање обављања комуналне делатности
обезбеђивање јавног осветљења мора да има минимални
технички капацитет, и то:

Ред.
број Технички капацитет 

Број стубова јавног
осветљења 

до 5.000

1. Хидраулична платформа 1

2. Хидраулична дизалица до
10 т/м висине 0

3. Мерна кола 0

4. Кипер путар 0

5. Теретно пикап или
теренско возило 1

6. Приколица за превоз
стубова 0

7. Приколица за обезбеђења
радова на путу 1

8. Унивеш машина 0

9. Агрегат 0

10
. Компресор 0

VII НАДЗОР

Члан 18.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши

надлежно одељење општинске управе Осечина.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке
врши
комунална инспекција.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Новчаном казном у износу од 70.000,00 динара казниће

се за прекршај правно лице - вршилац комуналне
делатности које обавља комуналну делатност обезбеђења
јавног осветљења, ако:

1. не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног
осветљења на прописан начин (члан 5. Одлуке);

2. не одговори на достављена питања, примедбе и
предлоге у прописаном року (члан 14. став 3. Одлуке);

Стручна оспособљеност кадрова 
Број стубова

јавног осветљења 

до 5.000

1. Високо образовање - електротехничке
струке 1

2. Високо образовање - дипломирани
инжењер информатике 0

3. Високо образовање - дипломирани
правник 0

4. Високо образовање - дипломирани
економиста 0

5. Високо образовање - грађевинске
струке 0

6. 
Средње образовање у трогодишњем
трајању (електромонтер или
електроинсталатер) 

1

7. 
Средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању и
возачка дозвола C категорије 

1

8. Средње образовање у трогодишњем
трајању (бравар) 0

9. Основно образовање 2
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара одговорно лице у
правном лицу.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор,
издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 20.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће

се за прекршај правно лице ако:
1. поступи супротно забрани прописаној чланом 8.

Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном

казном у износу од 10.000,00 динара одговорно лице у
правном лицу.

За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 20.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара физичко
лице.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор,
издаје прекршајни налог у складу са законом.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Вршилац комуналне делатности биће изабран сходно

закону којима се уређују јавне набавке.
Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осечина”.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.год. бр. 060-9-10/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 27. став 10., члана 29, став 4. Закона о
јавној својини (“Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/16 и 113/17), члана 13.
став 3. Одлуке о располагању непокретностима у јавној
својини општине Осечина („Општински службени гласник“
број 6/17) и члана 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник бр. 7/08 и 6/2015),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 
12.02.2019. године донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан  1.

Општина Осечина прибавља, непосредном погодбом
кат. парцелу бр. 3527/30, К.О. Осечина, њива 4. класе у
површини од 201м2, грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја, уписане у лист непокретности број
808 К.О. Осечина, од власника Ивановић Зорана из
Осечине, ул. Пере Јовановића Комирићанца бр. 24, у
својину општине Осечина, за купопродајну цену у укупном
износу од 259.000,00  динара, ради изградње дела улице
Вука Караџића у Осечини.

Члан 2.
Исплату купопродајне цене из члана 1. ове Одлуке

извршити најкасније до 31.12.2019. године.

Члан 3.
Овлашћује се председник општине Осечина да пред

надлежним органом потпише и овери уговор о купопродаји
непокретности из члана 1. ове Одлуке којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе, а након
прибављеног мишљења од стране надлежног
Правобранилаштва.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Општинском службеном гласнику”.

Скупштина  општине  Осечина
Број 060-9-11/2019, од 12.02.2019. године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018) и  чланова 41.43.51. и 59.
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 12.02.2019.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

НА СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Члан 1.
Правилником о условима и начину остваривања права

на средства Општине Осечина за самозапошљавање (у
даљем тексту: Правилник), уређују се услови  и начин
коришћења средстава општине Осечина за
самозапошљавање незапослених лица  са евиденције
Националне службе за запошљавање ( у даљем тексту
незапослена лица).

Члан 2.
Средства општине Осечина за самозапошљавање,

користе се за намене утврђене Законом и Локалним
акционим планом запошљавања Општине Осечина ( у
даљем тексту: ЛАПЗ ).

Члан 3.
Средства општине Осечина се могу одобрити на

коришћење незапосленим лицима под условима и на начин
утврђен овим Правилником.

Средства се одобравају на коришћење бесповратно у
једнократном износу, а највише до износа који додељује
Национална служба за запошљавање за текућу годину, ради
оснивања радње или привредног друштва, уколико оснивач
заснива у њему радни однос.

У току трајања јавног позива, незапослено лице може
само једном поднети захтев за коришћење средстава.

Члан 4.
Општина Осечина спроводи програме и мере активне

политике запошљавања, који се финансирају из средстава
предвиђених за њихово остваривање и других средстава
општине Осечина, у складу са Законом и овим
Правилником.

Члан 5.
Средства за финансирање програма самозапошљавања,

у складу са овим Правилником одобравају се под следећим
условима:
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1) да је лице пријављено на евиденцију код Националне
службе за запошљавање и

2) да је пословни програм (бизнис план) економски
оправдан и да обезбеђује повећање запослености.

Члан 6.
Средства се одобравају на основу поднетог захтева

незапосленог лица које испуњава услове предвиђене
Правилником и које је доставило сву неопходну
документацију.

Уз захтев из става 1. овог члана се доставља:
1) извод из евиденције незапослених
2) пословни програм (бизнис план);
3) предрачун/ понуда/купопродајни уговор/предуговор

за набавку основних средстава (опреме, уређаја и др.),
обртних средстава (сировине и репроматеријал потребни за
обављање делатности, алати, оруђе за рад и друга добра у
зависности од делатности коју ће обављати) или
грађевинског материјала за адаптацију пословног простора.

Члан 7.
Ако  више незапослених лица  поднесе заједнички

захтев за одобравање средстава за самозапошљавање сваки
подносилац појединачно остварује право на субвенцију у
висини прописаној  чланом 3.став 3. овог Правилника.

Члан 8.
Незапослено лице, дужно је да средства користи за

намене за које су одобрена и да омогући општини Осечина
контролу наменског коришћења средстава, као и праћење
реализације програма, најмање у периоду од годину дана од
дана преноса средстава.

Корисник средстава обавезан је да  редовно извршава
обавезе обрачуна и исплате пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање, а најмање 12 месеци од момента
регистрације предузетничке радње или правног лица.

Ако у току трајања уговорне обавезе лицу које је
засновало радни однос престане радни, корисник средстава
је дужан да заснује радни однос са другим незапосленим
лицем, у складу са Правилником, за преостало време
утврђено уговором.

Kорисник средстава, који средства не искористи
(делимично или у целости), за намену за коју су одобрена,
дужан је да одобрена средства врати општини Осечина,
увећана за износ законом утврђене затезне камате, у року
од 15 дана од дана пријема захтева општине Осечина за
повраћај средстава.

Члан 9.
На захтев корисника средстава, који из оправданих

разлога није у могућности да реализује уговорну обавезу (у
целости или делимично), Општинско веће општине
Осечина може, својом одлуком да ослободи корисника
средстава обавезе враћања одобрених средстава.

Оправданим разлогом из става 1. овог члана,
сматра се ако корисник средстава није реализовао
уговорену обавезу услед више силе или ванредних
околности, теже болести због које не може да обавља
делатност за коју су одобрена средстава и других разлога
насталих без воље и кривице корисника средстава.

Члан 10.
Јавни позив за доделу средстава за самозапошљавање

расписује Општинско веће општине Осечина на предлог
надлежне организационе јединице Општинске управе
Осечина. 

Председник општине формира комисију која разматра
приспеле пријаве и, по спроведеном поступку, предлаже

Општинском већу висину средстава која се додељују
подносиоцима захтева за самозапошљавање чији захтеви
испуњавају услове и критеријуме прописане овим
Правилником.

Комисија из става 2. овог члана има председника и два
члана.

Комисија  врши проверу благовремености и
комплетности поднетих захтева, као и проверу
испуњености услова Конкурса  и приложене
документације.

Члан 11.
Решење о додели средстава  доноси Општинско веће.
Општинско веће ће по правилу сваком подносиоцу

захтева који испуњава услове прописане овим
Правилником, одобрити средства за самозапошљавање
сразмерно броју усвојених захтева и средстава планираних
буџетом општине Осечина за ту намену .

Члан 12.
Kорисник средстава, коме је  одобрена исплата

средстава за самозапошљавање, дужан је да најкасније у
року од 30 дана од дана добијања новчаних средстава,
достави општини Осечина све рачуне и уговоре за купљену
робу која је предмет инвестиције (опрема, репроматеријал,
грађевински материјал итд.)

Ако корисни, без оправданих разлога, у прописаном
року не достави доказе из става 1. овог члана, сматраће се
да је одустао од захтева за одобравање субвенције за
самозапошљавање и дужан је да врати уплаћена новчана
средства општини Осечина увећана за законом утврђену
затезну камату, у року од 15 дана од дана пријема захтева
општине Осечина за повраћај средстава.

Члан 13.
Општина Осечина  и корисник средстава закључују

уговор којим ближе уређују међусобна права и обавезе.
Исплата средстава за самозапошљавање врши се у року

од 15 дана од дана потписивања уговора о додели
средстава.

Приликом потписивања уговора, корисник средстава
дужан је да достави:

- фотокопију решења о упису у регистар АПР-а;
-фотокопија решења надлежног органа о упису у

регистар уколико ниje регистрован у АПР-у;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице

текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
-фотокопија личне карте незапосленог лица са

евиденције Националне службе за запошљавање;
- писани пристанак незапосленог лица са евиденције

НЗС за прикупљање и обраду података о личности.
- изјаву незапосленог лица  са евиденције  НЗС о висини

додељених свих других  државних помоћи мале вредности
у текућој фискалној години и у протекле две фискалне
године

Члан 14.
Кориснику средстава не могу се одобрити средства

општине Осечина за самозапошљавање пре истека рока од
3 (три) године од дана претходног одобравања средстава за
исте намене.

Корисник средстава које није реализовало уговорну
обавезу за намену за коју су му иста одобрена, не може
поново остварити право на учешће у финансирању по овом
Праилнику у року од три године од дана одобрења
нереализовваних средстава.
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Члан 15.
Са корисницима средстава Општина закључује уговор у

року од седам дана коначности решења Општинског већа о
додели средстава.

Уговор из става 1. овог члана, у име општине Осечина
закључује председник  општине Осечина.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина

Дана 12.02.2019.године, број 060-9-12/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и  члана 41. и 43. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и
113/2017 - др. закон), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 12.02.2019.године, доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСА У

ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин

спровођења програм стручне праксе (у даљем тексту:
Програм).

Под Програмом у смислу овог правилника подразумева
се стручно оспособљавање незапосленог лица са евиденције
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
незапослено лице) за самосталан рад у струци за коју је
стечено одговарајуће образовање, ради обављања
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање
стручног испита, када је законом, односно општим актом
донетим на основу закона као посебан услов за самосталан
рад у струци прописано обављање приправничког стажа,
односно полагање стручног испита.

Члан 2.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Општина Осечина финансира реализацију Програма

ради обављања стручне пракесе незапослених лица која се
први пут стручно оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краћи временски период од
времена потребног за полагање приправничког или
стручног испита.

Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12
месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краћи временски
период од времена потребног за полагање приправничког
или стручног испита у Програм се укључује за преостали
период времена потребан за стицање услова за полагање
приправничког или стручног испита. 

Члан 3.
Tоком реализације Програма општина Осечина лицима

на стручној пракси исплаћује новчану помоћ у месечном
износу 14.000,00 динара без пореза и доприноса и  врши
обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.

Члан 4.
Право учешћа у реализацији Програма као послодавци

имају:
a) привредна друштва (осим јавних предузећа чији је

оснивач Република Србија или општина Осечина),
б) удружења која имају статус правног лица без

временског ограничења и уписана су у регистар Агенције за
привредне регистре;

Послодавац из става 1. овог члана мора да испуњавају
и следеће услове:

1) да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање у законским роковима;

2) да је законом или актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца као услов за рад
на пословима за које подноси захтев за ангажовање
незапосленог лица за обављање стручне праксе прописана
обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања
стручног испита;

3) да је измирио раније уговорне и друге обавезе према
општини Осечина, а да обавезе чија је реализација у току
редовно измирује;

4) да незапослено лице које се оспособљава испуњава
опште и посебне услове за укључивање у Програм:

5) да оспособљава незапослено лице које у периоду од
шест месеци пре подношења захтева за укључивање у
Програм није било у радном односу код тог послодавца;

6) да има кадровске капацитете за стручно
оспособљавање незапослених лица, односно да има
запосленог ментора са пуним радним временом који
испуњава следеће услове:

а) има најмање исти ниво образовања као и 
незапослено лице, најмање 12 месеца радног искуства на
пословима на којима ће се стручно оспособљавати
незапослено лице и актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца прописану врсту стручне
спреме/профил за обављање послова на којима ће се
незапослено лице оспособљавати;

б) да има техничке, просторне и друге материјалне
капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица

в) да обезбеди све мере заштите у складу са прописима
о безбедности и здрављу на раду.

Члан 5.
Право учешћа у реализацији Програма може остварити

незапослено лице које испуњава следеће услове:
1) да се налази на евиденцији Националне службе за

запошљавање,
2) да има пребивалиште на територији општине

Осечина,
3)  да има стечено високо образовање - на основним

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету или стечено
више образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године,

4) да нема радног искуства у струци или нема довољно
радног искуства за стицање услова за полагање стручног
односно приправничког испита,

5) да није искористило у целости исту или другу меру у
циљу оспособљавања за самосталан рад у струци.

Члан 6.
Ради учешћа у реализацији Програма послодавац

подноси: 
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1) захтев за учешће у Програму на обрасцу који
прописује Општинска управа Осечина;

2) доказ о упису у одговарајући регистар (за правна
лица извод из АПР, за издвојено место и/или огранак -
извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационог дела, за адвокате - решење о
упису у Именик адвоката);  

3) уверење Пореске управе о измиреним обавезама на
име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у
коме је поднет захтев,;

4) извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим
порезима и доприносима, штампан из електронске базе
података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу
са законском;

5) радна биографија ментора на обрасцу који прописује
Општинска управа Осечина.

Члан 7.
Јавни позив за спровођење Програма распписује

Општинско веће општине Осечина на предлог надлежне
организационе јединице Општинске управе Осечина. 

Председник општине формира комисију која разматра
поднете пријаве послодаваца и, по спроведеном поступку,
предлаже Општинском већу број незапослених лица која
испуњавају услове прописане овим правилником за
обављање послова стручне праксе код послодаваца.

Комисија из члана 7. став 2. овог правилника има
председника и два члана.

Члан 8.
Решење о распоређивању незапослених лица ради

обављања стручне праксе код послодаваца доноси
Општинско веће.

Општинско веће ће по правилу сваком послодавцу који
је поднео захтев за учешће у реализацији Програма и
испунио услове прописане овим правилником, у складу са
висином средстава планираних буџетом Општине за ове
намене, одобрити одређени број незапослених лица за
стручно оспособљавање.

Уколико по расписаном јавном позиву нису испуњени
услови да се распореде незапослена лица у броју
предвиђеном Локалним акционим планом за запошљавање
(ЛАПЗ) општине Осечина,  Општинско веће може поновити
јавни позив за преостали број незапослених предвиђен
ЛАПЗ-ом за финансирање чиије помоћи су буџетом
Општине за текућу годину планирана средства.

Члан 9.
Општина Осечина и послодавац, у року од 45 дана од

дана доношења решења о распоређивању незапослених
лица ради обављања стручне праксе код послодаваца су
дужни да закључе уговор којим уређују међусобна права и
обавезе.

У случају да од дана доношења решења из става 1. овог
члана до краја календарске године има мање од 45 дана,
уговор између општине Осечина и послодавца, односно
незапосленог, се морају закључити пре краја те календарске
године.

Члан 10.
 Послодавац има обавезу да:
1) стручно оспособљава незапослено лице  за време

трајања уговорне обавезе;
2) оспособи незапослено лице за самосталан рад у

струци, у складу са законом;
3) организује незапосленом лицу полагање

приправничког испита, односно обезбеди доказе о стручној

оспособљавању неопходне за пријаву стручног испита пред
надлежним органом;

4) изда потврду о обављеној стручној пракси, односно
положеном приправничком испиту;

5)  омогући општини Осечина контролу реализације
уговорних обавеза;

6) обавести општину Осечина  о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана
настанка промене;

7) Општинској управи Осечина у року од 7 дана од дана
закључења уговора са Општином достави потписан уговор
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.

Члан 11.
У случају прекида стручног оспособљавања

незапосленог лица, послодавац може,  у року од 15 дана од
дана прекида стручног оспособљавања, примити на стручно
оспособљавање друго незапослено лице који испуњава
услове прописане законом и овим правилником.

Период стручног оспособљавања у случају из става 1.
овог члана не може бити краћи од годину дана.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-13/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 13. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.
гласник РС", бр. 41/2009, 10/2013- др. закон и 101/2016),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.02.2019. године, донела је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
НАБАВКЕ  УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА

ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ОСЕЧИНА 

Члан 1.
У члану 5. алинеја 5. Правилника о начину, мерилима и

критеријумима за субвенционисање набавке уматичених
приплодних грла јагњади и јаради на територији општине
Осечина („Општински службени гласник“ бр.11/2018),
мења се и гласи:
 „ да купи најмање 5 уматичених приплодних грла

јагњади или јаради;“

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

Скупштина општине Осечина,
Број 060-9-14/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 32. . став 1. тачка 6.  Закона о локалној
самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014,
101/2016 – др.закон и 47/2018), и члана 60 став 4 Закона о
јавној својини ("Службени гласник РС", бр.  72/2011, 
88/2013,  105/2014,  104/2016, 108/2016  и 113/2017),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.02.2019. године донела је

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У

ОРГАНИМА  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником одређују се услови, начин
коришћења и лица која имају право на коришћење
службених возила  општине Осечина.

Службена возила  општине могу се користити само под
условима утврђеним овим Правилником и позитивним
прописима.

Члан 2.
Службеним возилима, у смислу овог Правилника,

сматрају се путнички аутомобили и друга моторна возила
која су набављена за потребе превоза запослених у
органима општине Осечина, односно других лица, уколико
обављају послове из делокруга рада општине, као и за
превоз робе и опреме потребне за обављање послова из
надлежности општине.

Члан 3.
Службена возила се користе за службене потребе на

територији општине Осечина и ван територије општине, а
ради бржег, економичнијег, рационалнијег и ефикаснијег
извршавања послова из делатности општине.

Службена возила се могу изузетно користити за
службено путовање у иностранство, на основу акта органа
надлежног за одобрење службеног путовања у
иностранство.

Возила се не могу користити за долазак на рад и ради
одласка са рада, нити се она могу користити ради
обављања приватних послова.

Члан 4.
Под службеним потребама, у смислу овог Правилника,

подразумева се извршавање службених задатака и послова,
и то:

- послова који се због хитности извршења не могу
успешно и благовремено извршити коришћењем средстава
јавног превоза, послови инспекцијске контроле, утврђивање
и отклањање последица елементарне непогоде, хитне
експедиције материјала за седнице и сл;

- послова који се морају обавити у насељеном месту до
кога није организован јавни превоз или је исти привремено
обустављен;

- протоколарних послова за потребе делегација и
гостију  општине;

- превоза новчаних и других вредности, материјала,
поштанских пошиљки и др;

- службених путовања;
- превоза особа са инвалидитетом и тешко оболелих

особа;
- других сличних послова, када природа и услови рада

то захтевају.

II  УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 5.
Право на сталну употребу службеног возила и

ангажовање возача има председник  општине Осечина,
односно његов заменик.

Право на повремену употребу службених возила
имају запослени у органима општине, као и друга лица при
обављању послова из делокруга рада општине.

Члан 6.
 Сва службена возила се морају налазити на паркинг

простору у улици Карађорђевој 78 у Осечини, осим у
случају вишедневног ангажмана возила.

Приоритет у коришћењу службених возила (осим
возила које стоји на располагање председнику општине),
имају начелник Општинске управе,  председник и секретар
Скупштине општине, чланови Већа општине, и општински
инспектори.

    Потреба за коришћењем службених возила најављује
се начелнику Управе, односно  лицу које он овласти.

Начелник Општинске управе одређује приоритет
коришћења службених возила на основу пријављених
потреба, приоритета, хитности и значаја послова и задатака,
а уколико се превоз не може обавити због недостатка
возила, возача, горива и сл., о томе се одмах обавештавају
лица из става 2. овог члана, односно лица која су пријавила
потребу за коришћењем службеног  возила.

Члан 7.
Превоз чланова делегација и гостију који бораве у

општини Осечина, врши се службеним возилима, у складу
са програмом њиховог боравка, а на основу писаног захтева
председника општине, који одобрава начелник Општинске
управе, односно лице које они овласте.

Члан 8.
Потребе за коришћењем службених возила,

пријављују се начелнику Општинске управе, односно лицу
које он овласти, по правилу дан раније, а само изузетно, у
хитним случајевима, и непосредно пре настанка потребе за
превозом, а уколико се превоз обавља ван територије града,
потребе се морају најавити најмање 24 часа пре планираног
поласка.

Члан 9.
Возила се могу користити за обављање службених

послова само на основу прописане превозне исправе -
путног налога,  који мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног лица.

Члан 10.
     Возач возила не сме возило укључити у саобраћај

пре него што прими прописани путни налог који мора да
садржи нарочито:

- назив,седиште и адресу општине,
- име и презиме корисника возила,
- ознаку возила (марку возила и регистарски број),
- час поласка возила, почетну километражу и час

повратка са назначењем пређених километара и потпис
корисника,

- релација на којој се врши службени превоз,
- податке о возачу.

Члан 11.
Коришћење службеног возила у пословима са

органима општине и другим институцијама и
организацијама, одобрава начелник Општинске управе.

Корисник из става 1. овог члана има право коришћења
службеног возила у сврхе наведене у истом ставу, увећану
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за трошкове горива, путарину и друге фиксне трошкове,
независно од пређене километраже.

Члан 12.
Службеним возилом управља професионални возач.
Службеним возилом може управљати и други

запослени са одговарајућом возачком дозволом, ако
извршавање службених задатака то налаже (запослени на
пословима инспекције, на достави материјала и др.)

Члан 13.
Обавеза је возача, односно запосленог који користи

службено возило, да по окончању превоза (и на крају
радног времена), возило врати на паркинг простор испред
објекта у улици , преда овлашћеном раднику Општинске
управе кључеве и (на прописан начин) попуњен и оверен
налог за путнички аутомобил.

Члан 14.
Сва лица која користе или одобравају коришћење

службених возила као и  возач, дужни су да при коришћењу
возила поступају економично и рационално, и да један
аутомобил користе више лица,уколико се превозе у истом
правцу.

Члан 15.
Начелник Одељења за послове органа Општине, општу

управу и заједничке послове  или лице које је овлашћено од
стране начелника Општинске управе дужно је да се стара:
да се превозне услуге обављају у складу са овим
правилником; о техничкој исправности и уредности возила;
да возило буде опремљено потребним резервним деловима,
алатом и противпожарним апаратом; о утврђивању и
доследној реализацији дневног распореда превоза и о томе
благовремено обавести корисника; о вођењу уредне
евиденције о утрошку горива, пређеној километражи,
оствареним ефективним часовима рада за свако
појединачно возило и сваког возача; да једном годишње,
или на захтев органа општине, исте извештава о стању
возног парка, укупном броју пређених километара,
утрошку горива, као и о другим питањима од значаја за
обављање услуга превоза; да размотри све примедбе и
предлоге корисника услуга, а у случају потребе предузима
мере за утврђивање одговорности запослених у служби због
повреде радних обавеза; о благовременој регистрацији
возила; о вођењу евиденције о упућивању возача на
обавезне лекарске прегледе и давању предлога за припрему
програма набавке службених возила.

 III  ДУЖНОСТ ВОЗАЧА

Члан 16.
Возач путничког возила за време вожње не сме да узима

алкохолна пића и опојна средства, нити да управља
возилом ако је претходно узимао алкохол или опојна
средства, или ако показује знаке болести или друге
здравствене сметње, које га чине неспособним да управља
возилом.

Члан 17.
Возач је дужан да возилом у саобраћају управља

савесно и на прописан начин, да управљање возилом
прилагоди околностима саобраћаја, да возилом стално и
потпуно влада и да је у стању да благовремено предузме
сваку меру потребну да избегне опасност коју у постојећим
условима може предвидети.

 IV  ПРИПРЕМА ВОЗИЛА ЗА ВОЖЊУ
Члан 18.

Возач возила обавезан је да пре почетка вожње изврши
преглед возила, докумената која прате возило и у случају
утврђивања неисправности или недостатака предузме мере
ради њиховог отклањања.

Члан 19.
Преглед и контрола на возилу обухвата нарочито:

-преглед количине воде у систему за хлађење,
-преглед количине уља и горива у резервоару,
-испитивање ваздушног притиска у гумама,
-преглед управљачког механизма и кочионог уређаја,
-преглед постојања потребне опреме уз возило,
-исправност апарата за гашење пожара.

Члан 20.
У току зимске сезоне, возило мора бити снабдевено

зимском опремом.
Под зимском опремом, подразумевају се пнеуматици

за зимску употребу и ланце за погонске точкове.
За снабдевеност и исправност опреме и алата

одговоран је возач задужен са возилом.

Члан 21.
Возач возила обавезан је да се придржава дозвољеног

и прописаног оптерећења возила које је назначено у
саобраћајној дозволи. У случају да се возилом превози већи
број путника од дозвољеног, одговоран је возач возила.

Члан 22.
По завршеном службеном послу, возач је дужан да

возило и саобраћајне исправе остави на место које буде
одредио начелник Управе, а изузетно, када се возач врати
са службеног пута после 24 часа, возило може паркирати и
испред свог места становања.

Члан 23.
Начелник Одељења за заједничке послове или лице

које начелник Општинске управе овласти, дужан је да
устроји евиденцију о броју прекршаја и саобраћајних
незгода узрокованих на возилу.

Возач је, за свако учествовање у саобраћајној
незгоди, без обзира о каквој се висини материјалне штете
ради и без обзира да ли је штету претрпело возило или је
штета настала на возилу другог учесника у јавном
саобраћају, дужан да Начелнику Одељења за заједничке
послове или овлашћеном лицу да писмену изјаву, који ће са
истом упознати начелника Општинске управе.

Возач возила који у току године учини више од три
саобраћајне незгоде, може се упутити, ако постоји
оправдана сумња, на проверу психо-физичких способности
за управљање моторним возилом.

V  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ РАДНИХ
ОБАВЕЗА

Члан 24.
Непридржавање одредаба овог Правилника, представља

повреду радне обавезе и повлачи дисциплинску
одговорност.

Повреде радних обавеза за које се може изрећи једна од
дисциплинских мера су:

- коришћење возила којем није  продужена
регистрација,
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- употреба возила без путног налога као и неоправдано
издавање налога за коришћење возила,

- употреба возила супротно члану 2. овог Правилника,
- коришћење технички неисправног возила и без

припадајућих резервних делова и опреме,
- неблаговремено обављање техничког прегледа и

продужења регистрације ,
- неблаговремено подношење путног налога на обрачун

и др.
 VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и

по поступку по коме је овај Правилник донет.

Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Општинском службеном гласнику.

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-15/2019, дана 12.02.2019.године

                                     Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу чл.20.став 1. тачке 26. и 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014
– др.закон, 101/2016-др закон и 47/2018), чл.38. Статута
општине Осечина (''Општински службени гласник'' бр.7/08
и 6/15) Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 12.02.2019.године, донела је

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА

ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ

ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ
НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
Правилником о поступку и начину решавања захтева

грађана за накнаду штете настале услед напада напуштених
животиња или штете коју проузрокују напуштене
животиње (у даљем тексту:Правилник), утврђује се
поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед напада напуштене животиње.

Члан 2.
Под напуштеном животињом, у смислу овог

Правилника сматра се пас или мачка, односно друга
животиња која нема власника, односно држаоца или која се
необележена (без уграђеног чипа), лишена бриге, неге и
надзора.

Оштећеним лицем у смислу овог Правилник, сматра се
лице које је претрпело напад напуштене животиње и коме
је том приликом нанета телесна повреда уједом, односно
лице коме је  напуштена животиња повредила или усмртила
домаћу животињу (овце, козе, живину и сл.).

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ОШТЕЋЕНОГ ЛИЦА

Члан 3.
Оштећено лице дужно је да у року од 24 часа од

тренутка напада, односно проузроковања штете, поднесе

писмену пријаву комуналној инспекцији (Образац 1. који је
саставни део овог Правилника).

Изузетно оштећено лице може поднети пријаву и у року
од 24 сата од завршетка интервенције, односно престанка
задржавања у здравственој установи, што оштећено лице
потврђује достављањем одговарајуће документације издате
од стране здравствене установе у којој је изувршена
интервенција, односно у којој је лице било задржано.

Такође је у обавези да о нападу обавести Полицијску
станицу Осечина, о чему ће надлежна лица сачинити
службену белешку.

Члан 4.
Пријава из члана 3. овог Правилника садржи податке о

оштећеном лицу (име и презиме, адреса пребивалишта или
боравишта, ЈМБГ), место, датум и час поменутог догађаја и
кратак опис догађаја.

Оштећено лице је у обавези, да у пријави наведе све
околности везане за напад, евентуалне сведоке, као и да
опише животињу од које је претрпело повреде, односно
штету.

Уколико се докаже да је напад, односно штета изазвана
злостављањем од стране оштећеног лица, оштећено лице
нема право на накнаду, а надлежни орган општине дужан је
да поднесе кривичну пријаву због извршења кривичног
дела убијања или злостављања животиње.

Комунална инспекција, је у обавези да оштећеном лицу
изда потврду о пријављеном догађају, као и да предузме све
неопходне мере и активности на проналажењу, хватању и
збрињавању напуштене животиње. (Образац 2. који је
саставни део овог Правилника).

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ,
САДРЖИНА ЗАХТЕВА И ПРОПИСАНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.
Оштећено лице, може остварити право на накнаду

штете, уколико о повреди насталој услед напада напуштене
животиње и лечењу поседује медицинску документацију из
надлежне здравствене установе (извештај надлежне
здравствене установе примарне заштите, извештај лекара
специјалисте и сл.).

Извештај лекара мора садржати податке о интензитету
уједа, стручно објашњење на основу чега се констатује да је
напад учињен од стране животиње .

Члан 6.
Оштећено лице подноси Oпштинској управи захтев за

накнаду штете настале услед напада напуштене жиовотиње,
на прописаном обасцу (исти чини саставни део овог
Правилника – Образац 1 или 1а), који се може преузети на
писарници Општинске управе или електронским путем на
адреси www.osecina.com .

Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог члана,
оштећено лице може да поднесе у роковима предвиђеним
законом.

Захтев за накнаду штете подноси се у писаној форми,
јасне садржине, уписују се основни подаци оштеђеног лица
- име и презиме, адреса становања, ЈМБГ, затим место,
датум и час насталог догађаја, кратак опис догађаја, као и
опис претрпљених повреда, контакт телефон, број рачуна,
са износом накнаде која се потражује.

Уз захтев из става 1. овог члана, доставља се обавезно и
следећа документација ( у оригиналу или оверена
фотокопија):

-лична карта,
- уколико се ради о малолетном лицу, извод из матичне

књиге рођених прибавља се по службеној дужности,

http://www.osecina.com
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- потврда издата од стране  комуналнe инспекције да је
догађај пријављен,

- потврда о пријављеном догађају ПС Осечина,
-комплетна медицинска документација, која се односи

на повреде и лечење,
-писана изјава подносиоца о догађају под претњом

моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање
лажне изјаве,

- изјава сведока догађаја,
- други докази који могу бити од значаја за решавање

захтева
У случају да је напуштена животиња повредила или

усмртила домаћу животињу доставља се обавезно и следећа
документација:

-лична карта подносиоца захтева,
-потврда издата од стране комуналнe инспекцијe да је

догађај пријављен,
- потврда о пријављеном догађају ПС Осечина,
-комплетна документација од стране ветеринара, која

се односи на повреде и лечење,
-писана изјава подносиоца о догађају под претњом

моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање
лажне изјаве,

-фотографија повреда насталих као последица уједа
односно причињене штете,

-изјава сведока догађаја,
-други докази који могу бити од значаја за решавање

захтева.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИМЕНОВАЊЕ
КОМИСИЈЕ

Члан 7.
Поднети захтеви из члана 6.овог Правилника, подносе

се Писарници Општинске управе, која са списима предмета
исти доставља Комисији.

Члан 8.
Комисија је тело јединице локалне самоуправе,

формирана за утврђивање основа и висине накнаде штете
настале услед напада напуштених животиња и штете која је
причињена.

Комисију из става 1. овог члана именује Општинско
веће посебним актом у року од 7 дана од дана ступања на
снагу овог Правилника.

Комисија је састављена од  3 члана
- комунални инспектор,
- саветник Одељења  за локално економски развој и

друштвене делатности ,
- члан Општинског већа
Послови и задаци које ће Комисија обављати и друга

питања од значаја за рад Комисије, утврђују се актом о
именовању Комисије.

РАД КОМИСИЈЕ ПО ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА

Члан 9.
У току свог рада, а у циљу прибављања додатних

информација и утврђивања релевантих чињеница, Комисија
може позивати оштећено лице, узимати изјаве  сведока
догађаја, вршити консултације и провере са надлежним
органима и установама.

По разматрању примљеног захтева са документацијом,
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути
предлог Заједничком правобранилаштву града Ваљева и
општина  Љиг, Лајковац, Мионица и Осечина, најкасније у
року од 15 дана од дана пријема захтева, да:

- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи
вансудско поравнање о накнади штете на висини новчаног
износа који је Комисија предложила,

- одбије захтев,
- одбаци захтев,
- покрене судски поступак против лица, уколико

постоји основана сумња да се ради о симулованој радњи
или уколико постоји основана сумња да је подносилац
захтева већ покренуо поступак за наплату или наплатио
штету по истом основу, односно на основу исте повреде ,
код друге  ЈЛС.

Предлог Комисије из става 2. овог члана мора бити
образложен.

ИЗНОС НАКНАДЕ ШТЕТЕ
Члан 10.

Комисија може предложити износ накнаде штете
настале услед уједа напуштене животиње, у зависности од
врсте и тежине повреде, највише до висине просечне једне
и по нето зараде у Републици Србији према последњем
објављеном податку Републичког завода за статистику.

Комисија може предложити износ накнаде штете
настале услед повреде или угинућа домаће животиње  у
висини до 50% од тржишне цене живе ваге по килограму
угинулих или повређених животиња над којима је учињена
штета.

У случају да у одређеним ситуацијама када је то
неопходно, Комисија предложи виши износ накнаде штете
од износа прописаног ставом 1. и 2. овог члана, такав
предлог донетог акта упућује се Општинском већу на
сагласност.

ОБАВЕЗЕ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 11.

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и
општина  Љиг, Лајковац, Мионица и Осечина оштећено
лице обавештава о предлогу висине накнаде штете и
оставља му рок од 3 дана, да се у писаној форми изјасни о
понуђеном износу или да своју сагласност да усмено на
записник пред тим органом.

Уколико оштећено лице да сагласност на предложену
висину новчане накнаде штете, Заједничко
правобранилаштво града Ваљева и општина  Љиг, Лајковац,
Мионица и Осечина ће са оштећеним лицем закључити
споразум о мирном решењу спора.

Члан 12.
Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина

Љиг, Лајковац, Мионица и Осечина је у обавези да у року
од 15 дана од дана пријема предлога Комисије донесе акт
по захтеву оштећеног лица, да закључи вансудско
поравнање или писаним путем обавести подносиоца
захтева да је надлежна Комисија одбила или одбацила
његов захтев.

Члан 13.
Административне послове за потребе рада Комисије

обавља Одељење за локално економски развој и друштвене
делатности .

Члан 14.
Комунална инспекција, дужна је да поред евиденције о

пословима хватања и збрињавања напуштених животиња у
прихватилиштима за животиње, води и евиденцију о
поднетим пријавама и издатим потврдама оштећеним
лицима и да о истом обавештава  Комисију и руководиоца
Одељења за локално економски развој и друштвене
делатности

Извештаји из става 1. овог члана достављају се
најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Овај Правилник  ступа на снагу осмог  дана од дана
објављивања у ''Општинском службеном гласнику''.

Ступањем на снагу овог Правилника  престаје да важи
Правилник о накнади штете од уједа паса луталица на
територији општине Осечина бр.060-2/2011 од 02.02.2011.
године.

Скупштина општине Осечина
Број  060-9-16/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић

На основу  члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина  на седници одржаној
дана 12.02.2019.године донела је

З А К Љ У Ч А К

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке
„Осечина“у Осечини у 2018.години, број: 7 од
18.01.2019.године.

II Закључак доставити Народној библиотеци
„Осечина“у Осечини и исти објавити у ''Општинском
службеном гласнику''.

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-17/2019, дана 12.02.2019.године

Председница Скупштине,
Златија Миличић

На основу  члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина  на седници одржаној
дана 12.02.2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Програм рада Народне
библиотеке Осечина за  2019. годину бр.121 од 24.12.2018.
године, који је усвојен на седници Управног одбора
Народне библиотеке Осечина дана 26.12.2018.године,
бр.123. 

II Решење доставити Народној библиотеци Осечина и
исто објавити у ''Општинском службеном гласнику''.

Скупштина општине Осечина
Број 060-9-18/2019, дана 12.02.2019. године

Председница Скупштине,
Златија Миличић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 124. став 2.Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“ број 24/2011),  и члана 38. став
1. тачка 9. и члана 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 7/2008, 6/2015),
члана 59. Пословника Скупштине општине Осечина

(„Општински службени гласник, број 10/2008),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.02.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
o утврђивању престанка мандата директора Центра

за социјални рад „Напредак“ у Осечини

I
Утврђује се престанак мандата директора Центра за

социјални рад „Напредак“ у Осечини, Јовани Милановић,
дипл. економиста из Ваљева, ул. Синђелићева бр. 45,  због
истека периода на који је именована, закључно са даном
доношења овог решења.

II
 Решење објавити у „Општинском службеном гласнику“

и доставити поменутом лицу, Центру за социјални рад
„Напредак“, Општинској управи општине Осечина и
архиви.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-19/2019

Председница Скупштине,
Златија Миличић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
123.став 1. и 124. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“ број 24/2011),  и члана 38. став 1. тачка 9. и
члана 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“ број 7/2008, 6/2015), члана 59.
Пословника Скупштине општине Осечина („Општински
службени гласник, број 10/2008), а по прибављеној
сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, број 119-01-285/2018-09 од
18.01.2019.године, Скупштина општине Осечина на
седници одржаној дана 12.02.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
o именовању директора Центра за социјални рад

„Напредак“ у Осечини

I
Именује се Јована Милановић, дипл. економиста из

Ваљева, ул. Синђелићева бр. 45,   за директора Центра за
социјални рад „Напредак“ у Осечини, на мандатни период
од 4 године, почев од дана ступања на снагу овог решења.

II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана

доношења, исто објавити у „Општинском службеном
гласнику“ и доставити именованом лицу, Центру за
социјални рад „Напредак“, Општинској управи општине
Осечина и архиви.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-20/2019.

Председница Скупштине,
Златија Миличић
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На основу чл.20.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/2007) чл.219.Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.107/2005,
72/2009 -др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
45/2013 -др.закон) тачке 64. Упутства о вођењу матичних
књига  и обрасцима матичних књига (''Службени гласник
РС''бр.109/2009) и чл.38.Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник''бр.7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина , на седници одржаној дана
12.02.2019.године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допунама Решења о одређивању доктора

медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих ван установе и издавање потврде о смрти

члан 1.
У чл. 1. ст.1. Решења о одређивању доктора медицине за

стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван
установе и издавање потврде о смрти, број: 060-38-11/2018
од: 12.10.2018.године, додаје се нова тачка 6 и гласи:

Др Славица Исаковић, из Осечине, ул. П.Ј.
Комирићанца бб, ЈМБГ: 2705989775023

и тачка 7, која гласи:

Др Ивана Спасојевић из Београда, ул. Јосипа Шенера
бр. 015/5/26, Земун, ЈМБГ 0204989776821

члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

члан 3.
Решење доставити по примерак Дому здравља Осечина

и именованим докторима медицине и исто објавити у
''Општинском службеном гласнику''.

Скупштина општине Осечина
Дана 12.02.2019.године, број 060-9-21/2019

Председница Скупштине,
Златија Милич

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Осечина, Карађорђева бр. 78
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Младенка Ненадовић, Снежана Милошевић и Милан Петровић
ТЕЛЕФОНИ: 014/451-158
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