ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXVI

ОПШТИНА ОСЕЧИНА 28.11.2017.

На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину
( „Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013), и
члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, број 7/2008, 6/2015),
Скупштина општине Осечина на првој седници по хитном
поступку, одржаној дана 28.11.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2018.годину на територији општине
Осечина.
Члан 2.
На територији општине Осечина одређено је три зоне
за утврђивање пореза на имовину, у зависности од
комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима и то: зона 1, зона 2 и зона 3
УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по
зонама на територији општине Осечина, и то:
ВРСТА
НЕПОКРЕТНОСТ
И
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште

ЦЕНА ПО КВАДРАТНОМ
МЕТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗОНА 1
ЗОНА
ЗОНА
2
3
369,25
дин

33,75
дин.
26,58
дин

Станови
Куће за становање
Пословне зграде и
други (надземни и
подземни)грађевинс
ки објекти који
служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна
места
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности које су у
најопремљенијој зони на територији општине Осечина
служиле као просечне цене на основу којих је у текућој
2017. години утврђивана основица пореза на имовину за
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непокретности обвезника који не води пословне књиге, и
то:
Грађевинско земљиште.........................665,00 динара/м2
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађ.
објекти који служе за обављање
делатности...............................................55.112,75 динара/м2
Станови ..................................................35.078,53 динара/м2
Куће за становање..................................35.078,53 динара/м2
Гараже и гаражна места........................17.549,54 динара/м2
Обвезници који воде пословне књиге, у складу са
чланом 7а став 2. и став 3. Закона, код утврђивања
основице пореза на имовину просечне цене квадратног
метра одговарајуће непокретности, у најопремљенијој
зони, на основу које је утврђена основица пореза на
имовину обвезнику који не води пословне књиге, за текућу
годину, множе коофицијентима који су утврђени Одлуком
о одрећивању коефицијената за непокретности по зонама
то за: прву зону(1,00), за другузону(0,80), и за трећу
зону(0,40).
У складу са чланом 6. став 8. Закона о порезима на
имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге, ако ни
у граничним зонама из става 7. овог члана није било
промета одговарајаћих неопкретности у периоду из става
5. овог члана, основица пореза на имовину за те
непокретности у зони у којој није било промета једнака је
основици пореза на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне
књиге за текућу годину.
Члан 4.
Ову одлуку
објавити у „Опшинском службеном
гласнику“ и на интернет страни општине Осечина.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Опшинском службеном гласнику “, а
примењује се од 01. 01. 2018. године.
Скупштина општине Осечина
Дана 28.11.2017.године, број 060-54-1/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић,с.р
На основу члана 90. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана
38. и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“, бр. 7/2008 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина, на првој седници по хитном поступку
одржаној дана 28.11.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
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О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОСНИВАЊЕ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Члан 1.
Покреће се иницијатива за оснивање Средње школе у
Осечини , са седиштем у ул. Браће Недић, бр. 32, Осечина.
У вези реализације покренуте иницијативе, општина
Осечина ће поднети Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије захтев за давање
сагласности на оснивање и верификацију Средње школе у
Осечини.
Члан 2.
Назив школе је Средња школа „Осечина“ у Осечини.
Члан 3.
Врста школе: Средња стручна школа.
Члан 4.
Језик на коме ће се изводити настава је српски језик.
Члан 5.
Наставни план и програм по коме ће школа радити је:
- подручје рада: пољопривреда, производња и
прерада хране (образовни профил: прехрамбени техничар,
у трајању од четири године);
- подручје рада: хемија, неметали и графичарство
(образовни профил пластичар- прерађивач пластичних
маса, у трајању од три године).
Члан 6.
У складу са актом о оснивању, школа ће почети са
радом по добијању сагласности од стране надлежног
Министарства.
Члан 7.
До именовања органа руковођења, Школу у оснивању
ће заступати и представљати Милан Симић, професор из
Осечине, Немањина 3, са овлашћењима и одговорностима
који су Законом прописани за директора школе.
Члан 8.
Скупштина општине Осечина именоваће орган
управљања- Школски одбор Средње школе „Осечина“ у
Осечини,
након добијања сагласности од стране
надлежног Министарства.
Члан 9.
Школа ће донети Статут и друге опште акте по
добијеној сагласности од стране надлежног Министарства
и извршити упис у Регистар у Привредном суду у Ваљеву.
Члан 10.
Средства за оснивање и рад школе обезбеђују се из
буџета општине Осечина.
Члан 11.
Одлуку доставити Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 28.11.2017.године, број 060-54-2/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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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
члана 12. 38 и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник бр. 7/08 и 6/2015), Скупштина општине
Осечина на десетој редовној седници одржаној дана
28.11.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ОСЕЧИНА
Члан 1.
Покреће се поступак прибављања, непосредном
погодбом, кат. парц. бр. 3527/30, уписане у лист
непокретности број 808 К.О. Осечина, њива 4. класе у
површини од 201 м2, у својину општине Осечина, ради
изградње дела улице Вука Караџића у Осечини.
Члан 2.
Поступак прибављања непокретности из члана 1. ове
Одлуке спровешће Комисија за спровођење поступака
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине
и поступака јавног надметања и прикупљања писмених
понуда именована Решењем Општинског већа општине
Осечина бр. 060-37/2017 од 05.09.2017. године (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 3.
Средства за куповину непокретности из члана 1. Ове
Одлуке, обезбеђена су у буџету општине Осечина.
Члан 4.
Предметна парцела прибавиће се полазећи од
тржишне вредности непокретности утврђене на основу
процене надлежног пореског органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Општинском службеном гласнику”.
Скупштина општине Осечина
Број: 060- 51-5/2017, од 28.11.2017. године
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
члана 12. 38 и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник бр. 7/08 и 6/2015) Скупштина општине
Осечина на десетој редовној седници одржаној дана
28.11.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља део кат. парц. бр. 22/2,
уписане у лист непокретности број 222 К.О. Остружањ,
њива 3. класе у површини од 0.08.36 ха, од власника
Ивановић Златомира из Осечине, за купопродајну цену у

28. XI 2017.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

износу од 649,06 динара/1м2, ради регулације корита
Остружањске реке.
Члан 2.
Исплата купопродајне цене из члана 1. ове Одлуке ће
се извршити најкасније до 31.12.2018. 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: 060-51-6/2017, од 28.11.2017. године
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
члана 12. 38 и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник бр. 7/08 и 6/2015) Скупштина општине
Осечина на десетој редовној седници одржаној дана
28.11.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља део кат. парц. бр. 2356/4,
уписане у лист непокретности број 710 К.О. Осечина, њива
7. класе у површини од 0.30.00 ха, од власника
Станимировић Миломира из Осечине, за купопродајну
цену у износу од 670,20 динара/1м2, за потребе проширења
гробља у варошици Осечина.
Члан 2.
Исплата купопродајне цене из члана 1. ове Одлуке ће
се 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: 060-51-7/2017, од 28.11.2017. године
Председница Скупштине,
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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 десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017.године донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ОШ ''Браћа Недић''
Осечина за школску 2016/2017 годину, који је усвојио
Школски одбор ОШ ''Браћа Недић'' Осечина на седници
одржаној дана 12.09.2017. године, бр.447/2017.
II Закључак доставити ОШ ''Браћа Недић'' Осечина и
исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Број 060-51-8/2017, дана 28.11.2017.
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 десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017.године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада ОШ
''Браћа Недић'' Осечина за школску 2017/2018 годину , који
је усвојио Школски одбор ОШ ''Браћа Недић'' Осечина на
седници одржаној дана 12.09.2017. године , бр.447/2017
II Решење доставити ОШ ''Браћа Недић'' Осечина и
исто објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
број: 060-51-9/2017, дана 28.11.2017. 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 десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ОШ ''Војвода
Мишић'' Пецка за школску 2016/2017 годину, који је
усвојио Школски одбор ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка на
седници одржаној дана 12.09.2017. године, бр.201/1.
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II Закључак доставити ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка и
исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
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РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада
Предшколске установе ''Лане'' Осечина за радну 2017/2018
годину , који је усвојио Управни одбор ОШ ''Браћа Недић''
Осечина на седници одржаној дана 07.09.2017. године ,
бр.214/2017

Скупштина општине Осечина
Број 060-51-10/2017, дана 28.11.2017.
Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

II Решење доставити Предшколској установи ''Лане''
Осечина и исто објавити у ''Општинском службеном
гласнику''.
Скупштина општине Осечина
број: 060-51-13/2017, дана 28.11.2017. године

На основу члана 12.,21.,38. и 116.Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник ''број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017.године донела је

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада ОШ
''Војвода Мишић'' Пецка за школску 2017/2018 годину ,
који је усвојио Школски одбор ОШ ''Војвода Мишић''
Пецка на седници одржаној дана 12.09.2017. године ,
бр.202/1

На основу члана 17. Закона о библиотечкоинформационој делатности („Службени гласник РС“, бр.
52/11), члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/08 и 6/15), на
предлог Управног одбора Народне библиотеке „Осечина“
у Осечини, Скупштина општине Осечина, на десетој
редовној седнци одржаној дана 28.11. 2017. године, донела
је

II Решење доставити ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка и
исто објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
број: 060- 51-11/2017, дана 28.11.2017. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ОСЕЧИНА“ У
ОСЕЧИНИ

Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

I
Због истека периода на који је именована
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Народне
библиотеке „Осечина“ у Осечини Ана Васиљевић, рођена
Ивковић, мастер филолог из Скадра, закључно са
27.11.2017.године.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017. године донела је

II
ИМЕНУЈЕ СЕ, Ана Васиљевић мастер филолог из
Скадра, на дужност директора Народне библиотеке
„Осечина“ у Осечини, на период од 4 године, почев од
28.11.2017. године.
III
Решење ступа на снагу даном добијања сагласности
директора Матичне библиотеке Љубомир Ненадовић
Ваљево која обавља матичне функције за Народну
библиотеку „Осечина“ у Осечини.

ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Предшколске
установе ''Лане'' Осечина за радну 2016/2017 годину, који
је усвојио Управни одбор Предшколске установе ''Лане''
Осечина на седници одржаној дана 07.09.2017. године,
бр.213/2017.
II Закључак доставити Предшколској установи ''Лане''
Осечина и исти објавити у ''Општинском службеном
гласнику''.

IV
Решење објавити у Општинском службеном гласнику,
доставити Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић
Ваљево, Народној библиотеци „Осечина“ у Осечини,
Општинској управи Осечина и именованом лицу и
регистровати у складу са законом.

Скупштина општине Осечина
Број 060-51-12/2017, дана 28.11.2017.
Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

Скупштина општине Осечина
Дана 28.11.2017.године, бр. 060-51-14/2017
На основу члана 12.,21.,38. и 116.Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник ''број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на десетој редовној
седници одржаној дана 28.11.2017.године донела је

Председник Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

.
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