ОПШТИНСКИ
ГОДИНА XXI

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
24.12.2012.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 12, 38. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“
број 7/08) и члана 96. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник“, бр. 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ЗА 2013. ГОДИНУ

I
Програмом рада Скупштине општине Осечина за
2013. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се основни задаци Скупштине који произилазе из прописаних обавеза и интереса грађана.
Програм се доноси са циљем да се у оквиру послова
локалне самоуправе утврђених Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине, рад Скупштине и њених органа и тела у 2013. години усмери на основна питања живота
и рада грађана Општине.
Програм је отворен и за сва друга питања за чије се
разматрање током године укаже потреба, као и за сва питања чије разматрање, у прoписаној процедури, овлашћени
предлагачи затраже.
Сви предлагачи аката и стручни обрађивачи материјала су дужни да се придржавају овим Програмом или
Одлуком Скупштине утврђених рокова и да у том смислу са
овим Програмом ускладе своје програме.
II
У 2013. години Скупштина ће расправљати и одлучивати о следећим питањима:
ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ

1.Извештај о раду Општинске управе Осечина за 2012.
годину ;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

2.Разматрање годишњих извештаја о раду и финансијском пословању за 2012. годину и програма рада за
2013. годину установа, јавних служби, јавних предузећа и
других организација чији је оснивач Општина (Народна
библиотека „Осечина“, Спортски центар „Осечина“, Центар
за социјални рад „Напредак“ Осечина, Јавно комуналног
предузећа „Осечина“, Дирекција за изградњу „Јадар“, Дом
здравља „Осечина“, Туристичка организација „Подгорина“,
Црвени крст Осечина, Међуопштински историјски архив
Ваљево, Народни музеј Ваљево -Музејско одељење у
Осечини;
Стручна обрада:Стручне службе подносилаца извеш-
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таја, односно програма
Предлагач: Општинско веће

3.Извештај о раду Буџетског фонда за 2012. годину и
Програм активности које се финансирају из средстава
Фонда за 2013. годину;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће
4.Предлог решења о именовању директора
Туристичке организације „Подгорина“;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Административно-мандатна комисија СО
Осечина

5.Извештај о функционисању система одбране од
града на подручју општине Осечина;
Стручна обрада:Општинска управа и Радарски центар
Ваљево
Предлагач: Општинско веће
6.Извештај о подстицајима и активностима општинских органа у циљу развоја пољопривреде у 2012. години;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

7.Програм подстицаја и активности органа Општине за
развој пољопривредне производње у 2013. години;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

8.Програм изградње, заштите, поправке и одржавање
локалних и некатегорисаних путева у 2013. години;
Стручна обрада: Општинска управа и стручне службе
Дирекције за изградњу и ЈКП
Предлагач: Општинско веће

9.Информација о припремљености противградних станица на територији Општине за дејство у 2013. години;
Стручна обрада: Општинска управа и Радарски центар Ваљево
Предлагач: Општинско веће
10. Информација о општинским стипендијама које се
исплаћују у школској 2012/2013 години;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Комисија за доделу стипендија
ПЕРИОД АПРИЛ- ЈУН

11. Информација о реализацији програма Сајма
шљиве у 2012. години са предлогом оквирног програма
Сајма за 2013. годину;
Стручна обрада: Општинска управа и Туристичка
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организација
Предлагач: Организациони
Општине

одбор

и

председник

12. Информација о материјалном положају и здравственој заштити социјално угрожених категорија становништва
на подручју Општине;
Стручна обрада: Општинска управа, Дом здравља,
Удружење пензионера, Центар за социјални рад, Црвени
крст
Предлагач: Општинско веће

13.Предлог акционог програма помоћи социјално угроженим категоријама становништва на подручју Општине;
Стручна обрада: Општинска управа, Дом здравља,
Удружење пензионера, Центар за социјални рад, Црвени
крст
Предлагач: Општинско веће
14.Информација о стању јавног реда и мира на подручју
општине Осечина у 2012. години;
Стручна обрада:Полицијска станица Осечина и
Општинска управа
Предлагач: Савет за безбедност

15.Информација о безбедности саобраћаја на подручју
општине Осечина у 2012. години;
Стручна обрада: Полицијска станица Осечина и
Комисија за безбедност саобраћаја
Предлагач: Општинско веће
16.Извештај о резултатима пописа пољопривреде на
подручју општине Осечина;
Стручна обрада:Општинска управа и Комисија за
попис пољопривреде
Предлагач: Општинско веће

17.Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине
Осечина за 2012. годину;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

18.Извештај о функционисању система одбране од
града на територију општине Осечина у 2012. години;
Стручна обрада: Општинска управа и Радарски центар
„Ваљево“
Предлагач: Општинско веће
19.Предлог решења о утврђивању полазних основица
за утврђивање пореза на имовину физичких лица у 2013.
годину;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

20.Информација о раду савета месних заједница са
извештајем о реализацији програма и активности месних
заједница финансираних средствима буџета Општине;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће и Заједнички савет месних
заједница

21.Предлог одлуке о усвајању Локалног еколошког
акционог плана 2013 - 2018. година;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће
ПЕРИОД ЈУЛ – СЕПТЕМБАР
22.

Предлог

решења

о

именовању

директора
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Спортског центра „Осечина“;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Административно-мандатна комисија

23.Информација о извршењу прихода и расхода Буџета
општине у периоду јануар – јун 2013.године;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач:Општинско веће

24.Информација о спроведеним припремама за Сајам
шљива 2013. године;
Стручна обрада: Општинска управа и стручне службе
Туристичке организације, Спортског центра и Народне библиотеке
Предлагач: Организациони одбор,

25. Информација о актуелним питањима из области
заштите и унапређења животне средине;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Савет за пољопривреду и заштиту животне
средине
ПЕРИОД ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР

26.Извештај о раду Основне школе “Браћа Недић“ за
школску 2012/2013 годину и Програм рада за школску
2013/2014 годину;
Стручна обрада: Стручна служба ОШ „Браћа Недић“
Предлагач: Општинско веће

27.Извештај о раду Основне школе “Војводе Мишић“ за
школску 2012/2013. године и Програм рада за школску
2013/2014 годину;
Стручна обрада: Стручна служба ОШ „Војводе Мишић“
Предлагач: Општинско веће

28.Извештај о раду Предшколске установе “Лане“ за
радну 2012/2013 годину и Програм рада за радну
2013/2014 годину;
Стручна обрада: Стручна служба Предшколске установе „ Лане“
Предлагач: Општинско веће
29.Предлог одлуке о усвајању Локалног плана акције за
децу 2014 - 2019. година;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

30.Информација о спроведеним изборима у месним
заједницама;
Стручна обрада: Општинска изборна комисија
Предлагач: Општинска изборна комисија
31.Предлог решења о прихватању Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Осечина за 2014. годину;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

32.Информација о извршењу прихода и расхода буџета
за период јануар – септембар 2013. године;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће
33.Предлог одлуке о локалним комуналним таксама;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

34.Предлог одлуке о општинским административним
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таксама;
Стручна обрада:Општинска управа
Предлагач: Општинско веће

35.Предлог одлуке о буџету општине Осечина за 2014.
годину;
Стручна обрада: Општинска управа
Предлагач:
Општинско веће

36.Давање сагласности на програме рада за 2014. годину установа, јавних служби, јавних предузећа и других
организација чији је оснивач Општина (Народна библиотека „Осечина“, Спортски центар „Осечина“, Центар за
социјални рад „Напредак“ Осечина, Јавно комуналног
предузећа „Осечина“, Дирекција за изградњу „Јадар“, Дом
здравља „Осечина“, Туристичка организација „Подгорина“,
Црвени крст Осечина, Међуопштински историјски архив
Ваљево, Народни музеј Ваљево -Музејско одељење у
Осечини;
Стручна обрада: Стручне службе корисника буџетских
средстава
Предлагач:Општинско веће

III
Скупштина ће према указаној потреби током целе године разматрати и по потреби одлучивати о питањима у вези
са престанком мандата одборника, потврђивањем мандата новоизабраних одборника, питањима из области просторног и урбанистичког планирања, имовинско-правних
односа из надлежности Скупштине, именовања и разрешења чланова управних и надзорних одбора и директора
установа, јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач Скупштина, давању сагласности на
измене и допуне статута, измене и допуне одлуке о буџету
и другим питањима из надлежности Скупштине у циљу
спровођења закона и других прописа чије је извршење
поверено Општини као и извршавање прописа и аката
Скупштине.
IV
Програм објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Број: 060-56/2012

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 6.,
7., 11., 15., 15 а., 15 б., и 15 в. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06,
47/2011 и 93/2012) и члана 12. 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за
коришћење права, предмета и услуга на територији општине Осечина, утврђују се обвезници, висина, олакшице,
рокови и начин плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
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2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима
и просторима који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере);
3. држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих уметничких заната и домаће радиности;
5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима;
7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова;
8. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета
и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права,
предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе, као и од стране субјеката
према којима општина Осечина врши права оснивача.

Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења
права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права,
предмета или услуга.
Обвезници комуналне таксе су дужни да пре почетка
коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе поднесу пријаву
ради утврђивања комуналне таксе, уколико овом одлуком
за поједина права, предмете или услуге нису прописани
посебни рокови.
Обвезници комуналне таксе су дужни да пријаве сваки
престанак коришћења права, предмета или услуга (у
даљем тексту: Одјаву) у року од 3 дана од дана престанка
коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење утврђена комуналне таксе.
Пријаве и одјаве из става 3. и 4. овог члана се подносе
Општинској управи Осечина осим ако је овом одлуком прописана надлежност другог органа за утврђивање и наплату
комуналне таксе.
Члан 5.
На територији општине Осечина комунална такса плаћа
се у различитој висини зависно од врсте делатности,
површине и техничко-употребних карактеристика објеката,
величине правног лица у смислу Закона којим се уређује
рачуноводство, висине годишњег прихода и по деловима
територије, односно у зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

Члан 6.
Комунална такса из члана 2. тачка 1. ове Одлуке,
утврђује се и плаћа по зонама:
1. Прва зона обухвата подручје насељеног места
Осечина и Пецка,
2. Друга зона обухвата подручје насељених места на
територији општине Осечина, ван насељених места
Осечина и Пецка.
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Члан 7.
Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и
годишњем износу што ће се дефинисати у тарифним
бројевима таксене тарифе, која је саставни део ове
Одлуке.
Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Општинској управи Осечина, најкасније до 30.
марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе.
Члан 8.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода утврђене прописима о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распореду средстава са тих рачуна.

Члан 9.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији и других
важећих закона.
У свему осталом што није посебно регулисано овом
Одлуком примењују се одредбе Закона о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 10.
Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може
се изменити једанпут годишње и то у поступку утврђивања
буџета општине за наредну годину.
Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом
Одлуком, може се изменити и у случају доношења, односно измене Закона или другог прописа којим се уређују
изворни приходи јединице локалне самоуправе.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа
утврђена за поједина права, предмете и услуге.

Члан 12.
Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно лице које користи права предмете или услуге за чије је коришћење прописано плаћање
комуналне таксе ако у роковима прописаним овом одлуком
(члан 4.) не поднесе пријаву или одјаву за утврђивање
односно престанак обавезе плаћања комуналне таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000
до 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 300.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 5.000 до 20.000 динара

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлука престаје да важи
Одлука о локалним комуналним таксама на територији
општине Осечина („Општински службени гласник“ 5/2011 и
7/2012).
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Скупштина општине Осечина
Број: 060-56/2012

Председник
Златија Миличић,с.р.

број IX

стр. 4

ТАРИФА
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

ТАРИФНИ БРОЈ 1.

1. Коришћење простора испред угоститељских објеката
(постављање столова са пратећим садржајима: итисони,
жардињере, ограда, шанк) - по 1 м2 за период од 15. мартадо 15. октобра текуће године.................................1.200,00
2. Коришћење простора за отворене и покретне тезге и
витрине за продају и излагање робе – по 1 м2, годишње
.....................................................................................1.200,00
3. Коришћење простора за уређаје за сладолед и остале мале покретне апарате – по 1 м2, годишње.........1.000,00
4. За заузимање јавних површина на вашарима ради
продаје робе или пружања услуга грађанима, по 1 м2
заузете површине - дневно ..........................................200,00
5. За заузимање јавних површина у време пијачних
дана ради продаје робе или пружања услуга грађанима, по
1 м2 заузете површине
- дневно ....................................................................100,00
- месечно..................................................................300,00
- годишње............................................................ 3.000,00
6. За постављање луна паркова – дневно..........1.400,00
7. За постављање рингишпила – дневно........... 1.000,00
8. За заузимање јавних површина ради лагеровања грађевинског и другог материјала, по 1 м2 – дневно..........30,00
9. За постављање киоска и других привремених имонтажних објеката површине до 10 м2 – годишње.......5.000,00
10. За постављање киоска и других привремених и монтажних објеката површине преко 10 м2 – годишње
.....................................................................................6.500,00
11.За постављање рекламних паноа, укључујући и истицање фирме ван пословног објекта, огласних табли и
натписа и слично, по 1 м2 – годишње
- државни путеви I и II реда .................................1.000,00
- уз општинске путеве и улице ...............................500,00
12.За заузимање јавних површина за постављање и
коришћење гаража - годишње...................................1.200,00
13.За коришћење простора за паркирање на уређеним
и обележеним местима за паркирање, по 1 сату
- за путничке аутомобиле......................................... 20,00
14.За коришћење јавних површина у друге пословне
сврхе, по
1 м2 – дневно............................................................. 30,00
НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју утврђује и
наплаћује општинска управа приликом издавања одобрења за заузимање јавне површине.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.

Предузетници и правна лица која су према Закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица
(осим предузетника и правних лица која обављају делатност: банкарства; осигурања имовине и лица; производње
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производња
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреда; казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара не
плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту фирмарина).
За истакнуту фирму или назив на пословном објекту
плаћа се такса у годишњем износу у првој зони, и то:
1. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица, а која имају
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годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: банкарства; осигурања имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производња цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреда; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
...................................................................................23.500,00

2. Земљорадничке задруге које у свом саставу немају
хладњаче, које су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстане у мала правна лица, а имају годишњи
приход преко 50.000.000 динара.............................15.000,00

3. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања имовине и лица; производња и
трговина нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреда; казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) ..................................................................... 80.000,00

4. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања имовине и лица; производња и
трговина нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреда; казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека).....................................................................120.000,00

5. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала правна
лица, предузетници и њихове пословне јединице а обављају делатности:
-поштанских услугa...........................................200.000,00
-мобилних и телефонских услуга ...................200.000,00
-електропривреде ............................................200.000,00
-осигурања имовине и лица.............................200.000,00
-производње и трговине на велико дуванским производима и производње цемента .................................200.000,00
- казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, ноћних барова и дискотека
.................................................................................160.000,00

6. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, мала и средња правна лица и њихове пословне јединице а обављају делатност
банкарства..............................................................240.000,00

7. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица
и њихове пословне јединице, а обављају делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте
.................................................................................240.000,00

8. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица и њихове
пословне јединице а обављају делатност производње и
трговине нафтом и дериватима нафтом .............130.000,00

9. Предузетници који имају приход преко 50.000.000
динара а чија је делатност:
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-производња и промет нафте и деривата нафте
.................................................................................130.000,00
-мењачки послови...............................................20.000,00
-лекарска ординација.........................................20.000,00
-адвокати.............................................................20.000,00
-стоматолошке ординације.................................20.000,00
-производња и прерада пластичних маса ........20.000,00
-обрада камена...................................................20.000,00
- обрада метала..................................................20.000,00
-грађевинарство..................................................20.000,00
- геодетске услуге................................................20.000,00
- апотеке..............................................................17.500,00
- трговина...............................................................9.500,00
- угоститељство.....................................................9.500,00
- производно занатство.........................................9.500,00
- услужно занатство..............................................9.500,00
- пројектни бирои..................................................9.500,00
- књиговодствене агенције....................................9.500,00
- превоз путника и робе........................................9.500,00

10.Предузетници који имају приход преко 50.000.000
динара а који обављају остале делатности које ису наведенe у тачки 9. овог Тарифног броја..............................9.500,00

11.Пословне јединице правних лица који су разврстани
према Закону којим се уређује рачуноводство, а који
немају седиште на територији општине Осечина и нису
набројани у тачкама 5, 6, 7 и 8................................25.000,00
12.Пословне јединице предузетника који немају седиште на територији општине Осечина нису набројани у тачкама 5, 6, 7 и 8................................................................9.500,00

13. Правна лица, и предузетници који се баве откупом
пољопривреднихпроизвода шумског дрвета, шумских плодова и
секундарних сировина на откупном месту
.....................................................................................2.000,00
Под истакнутом фирмом, у смислу овог Тарифног броја
подразумева се свако обележје или натпис који означава
да обвезник обавља делатност на коју је по Закону дужан
да истакне фирму, без обзира да ли се обележје или натпис
налази са улице, у ходнику, дворишту, на степеништу, на
улазним вратима или на било ком другом месту зграде у
којој се налази пословни простор обвезника.
Такса на фирму умањује се правним лицима и предузетницима за истакнуту фирму на објектима у другој зони
за 20 %.
Ако правно лице или предузетник поседује више од једног пословног објекта на територији општине Осечина за
сваку следећу истакнуту фирму на пословном објекту
плаћа таксу у износу од 20% од прописане му таксе овом
тарифом.
Максимално задужење обвезника не може бити веће од
највећег износа предвиђеног Законом о финансирању
локалне самоуправе.
Предузетник који привремено одјави обављање делатности, у складу са Законом, за тај период мирује обавеза
плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања привремене одјаве фирма није истакнута.
Висину таксе за сваког обвезника утврђује решењем
Општинска управа Осечина.
Обвезници који имају својство правног лица дужни су
локалну комуналну таксу утврђену решењем Општинске
управе Осечина измирити у четири рате, и то: прву до 15
фебруара, другу до 15 маја, трећу до 15 августа и четврту
до 15 новембра текуће године.
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укуључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припа-

24. XII 2012.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

дају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандер и сл.) на годишњем нивоу за
правна лица и предузетнике не може бити већа од 20%
одговарајућих износа утврђених у овом тарифном броју.
Предузетници, комуналну таксу по овом тарифном
броју плаћају месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15 у месецу за претходни месец.
Предузетници и правна лица ослобађају се плаћања
таксе за годину у којој су основана.
ТАРИФНИ БРОЈ 3.

Такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа се
годишње приликом регистрације возила и то:
1.ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

- за камионе до 2 тоне носивости.......................1.500,00
- за камионе од 2 до 5 т носивости.....................2.000,00
- за камионе од 5 до 12 т носивости.....................3.500,00
- за камионе преко 12 т носивости.......................5.000,00

2. ЗА ТЕРЕТНЕ И РАДНЕ ПРИКОЛИЦЕ (за путн. аутомобиле) .........................................................................500,00
3. ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА:

- до 1150 цм 3..........................................................500,00
- преко 1150 цм3 до 1300 цм3 ............................1.000,00
- преко 1300 цм3 до 1600 цм3 ............................1.500,00
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3 ............................2.000,00
- преко 2000 цм3 до 3000 цм3 ............................3.000,00
- преко 3000 цм3....................................................5.000,00

4. ЗА МОТОЦИКЛЕ
- до 125 цм3..............................................................400,00
- преко 125 цм3 до 250 цм3.....................................600,00
- преко 250 цм3 до 500 цм3..................................1.000,00
- преко 500 цм3 до 1200 цм3................................1.200,00
- преко 1200 цм3....................................................1.500,00

5.ЗА АУТОБУСЕ И КОМБИ БУСЕВЕ:

- по регистрованом седишту......................................50,00

6. ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 тона носивости..........................................400,00
- од 1 т до 5 т носивости ............................. 700,00
- од 5 т до 10 т носивости............................. 950,00
- од 10 т до 12 т носивости...........................1.300,00
- преко 12 т носивости..................................2.000,00

7. ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (ТЕГЉАЧЕ):

- чија је снага мотора до 66 киловата.................1.500,00
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата.........2.000,00
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата.......2.500,00
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата.....3.000,00
- чија је снага мотора преко 177 киловата...........4.000,00

8. ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА
ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА .................................................1.000,00
Локалну комуналну таксу по новом тарифном броју
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наплаћује надлежни орган МУП-а при регистровању возила.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.

За извођење грађевинских радова према врсти радоваодносно објектима плаћа се комунална такса и то:
1.За радове на подземним и надземним објектима који
изискују раскопавање улица и тротоара и других јавних
површина у периоду од 01. априла до 30. септембра, по 1
м2................................................................................... 600,00
2. За радове на подземним и надземним објектима који
изискују раскопавање улица и тротоара и других јавних
површина у периоду од 01. октобра до 31. марта, по 1 м2
........................................................................................950,00

НАПОМЕНА: Таксу из овог Тарифног броја плаћа инвеститор пре добијања одобрења за градњу. Орган управе
надлежан за издавање одобрења за изградњу грађевинских објеката као и за раскопавање јавних површина може
да изда дозволу ако подносилац захтева донесе доказ о
плаћеној такси за време које означи за почетак и завршетак радова.
Уколико таксени обвезник прекорачи дозвољени рок за
заузимање и раскопавање јавних површина комунална
такса се за сваки дан продуженог заузимања односно ископавања увећава за 20% уколико продужено заузимање
односно раскопавање не траје дуже од 15 дана, а за сваки
дан продуженог заузимања односно раскопавања по истеку 15 дана комунална такса се увећава за 50%.
ТАРИФНИ БРОЈ 5.

За држање средстава за игру плаћа се комунална такса
годишње и то:
1. За држање томболе..........................................8.500,00
2. Билијар..............................................................3.500,00
3. Флипери и видео игре
- флипери..............................................................1.250,00
- видео игре...........................................................3.500,00
4. Покер апарати, по апарату ......................... 10.000,00
5. Стони фудбал...................................................1.250,00
6. Аутомат игара на срећу, по апарату.................3.500,00
7. Апарати за забавне игре...................................1.250,00
8. Остало...............................................................1.250,00

НАПОМЕНА:1. Грађани који држе средства за игру подложни су такси по овом тарифном броју и дужни су, пре
почетка коришћења средстава за игру, пријавити сва средства за игру Општинској управи Осечина, ради утврђивања
комуналне таксе, а таксу су дужни уплатити у року од 3
дана од дана пријема решења о утврђивању таксе.

2. Сваки престанак коришћења средстава за игру мора
се пријавити у року од 3 дана Општинској управи Осечина.

24. XII 2012.
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени глaсник РС'', бр. 129/2007) и члана 12., 38. и
116. Статута општине Осечина, Скупштина општине
Осечина је, на седници одржаној дана 24.12. 2012. године,
донела
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ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2013. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине
Осечина за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
-буџетска средства
-сопствени приходи
-донације

1.2 .ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
У чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених прихода
-донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
У чему:
-текући буџетски издаци
-издаци из сопствених прихода
-донације

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5)

Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

430.251.000
430.231.000
408.880.000
21.351.000
20

428.621.000
353.833.000

333.715.000
20.118.000
74.788.000

73.555.000
1.233.000
1.630.000
1.630.000
10
1.640.000
-1.630.000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и
2015. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012), и Законом о одређивању
максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Службени гласник РС'', број 104/2009), број запослених
код корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:
-61 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
-6 запослених у локланој администрацији на одређено
време;
-23 запослених у предшколској установи на неодређено
време;
-11 запослених у предшколској установи на одређено
време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују
за број запослених из става 1. овог члана.

рачун.
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Члан 11.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 6.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник
општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник
општине.
Члан 7.
Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава је функционер (руководилац), односно
лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се
извршавају из средстава органа, као и за издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 12.
Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, доноси Општинско
веће.
Члан 13.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013.
години по посебном акту (решење) који доноси Председник
општине, односно Општинско веће, у оквиру следећих раздела:
- Раздео 1. – Скупштина општине, Председник општине
и Општинско веће, функција 110 – Извршни и законодавни
органи и то позиције 8, економскаа класификација 481
Политичке партије;
- Раздео 2., глава 2.14 Опште услуге, функција 130 –
Опште услуге, и то позиције 40, економска класификација
481 Дотације невладиним организацијама и позиције 41,
економска класификација 484 Накнада штете;
- Раздео 2., глава 2.15 Социјална заштита некласификована на другом месту, функција 040 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, и то позиције 44, економска класификација 472 Финансијска подршка породици
са децом, и позиције 45, економска класификација 472
Проширена права из области социјалне заштите;
- Раздео 2., глава 2.17 Буџетски фонд за комуналну
делатност, уређење грађевинског земљишта и путеве,
функција 620 – Развој заједнице, и то позиције 60, економска класификација 485 Накнада штете;
- Раздео 2., глава 2.21 Месне заједнице, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту и то позиција од 88 до 94.

Члан 9.
За сталну буџетску резерву планирају се средства у
износу од 500.000,00 динара.
Општинско веће доноси решење о коришћењу средстава сталне резерве буџета, за намене утврђене у члану 70.
Закона о буџетском систему.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске
резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни
рачун.
Члан 10.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у
износу од 5.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће.
Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске
резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни

Члан 16.
Корисници буџетских средства преузимају обавезе само
на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона
о буџетском систему.

Члан 8.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише Председника општине (Општинско
веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља
извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета
и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средства морају одговарати апропријацији
која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из ства 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, уз сагласност Општинског
већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 2. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Обавезе преузете у 2012. години, у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току
2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет апропријација
одобрених овом Одлуком.
Члан 15.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,
односно актом Владе предвиђен другачији метод.
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Члан 17.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за
2013. годину.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и
издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева у складу са одобреним квотама.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију за плаћање (копије).
Члан 20.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора
могу се инвестирати у 2013. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу
са истим чланом Закона, Председник општине, односно
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.

Члан 21.
Корисник буџетских средства не може, без претходне
сагласности Председника општине, засновати радни однос
са новим лицима до краја 2013. године, уколико средства
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 22.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005 и 78/2011).

Члан 23.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31. децембра 2013. Године средства
која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са одлуком
о буџету опшзине Осечина за 2013. годину.

Члан 24.
У случају да се буџету општине Осечина, из другог
буџета определе наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду
штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за
финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 25.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реали-
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зацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико
ови корисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прописан законом, односно актом
Скупштине општине и уколико тај план нису доставили
Управи за трезор.
Члан 26.
Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласнику'' и доставити министарству надлежном за послове
финансија.
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Општинском службеном гласнику'', а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 75. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“ бр.107/05,72/09,88/10 и 99/10),
члана 1. Одлуке о преузимању оснивачких права и оснивању Дома здравља “Осечина“ у Осечини - пречишћен текст
(„Општински службени гласник“ бр. 5/08) и члана 12, 38. и
116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 24.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА „ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

Члан 1.
Мења се члан 2. Одлуке о радном времену Дома здравља „Осечина“ у Осечини и исти гласи:
„Распоред рада Здравствене станице Пецка: ради од 07
часова до 15 часова од понедељка до петка и суботом,
недељом и државним празницима од 08 часова до 10
часова“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до 31. марта 2013. године и исту објавити у
„Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12, 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службен гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина је на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДЕФИЦИТАРНИМ КАДРОВИМА
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан 1.
Овом Одлуком у складу са исказаним потребама за
кадровима у јавним службама, установама и државним
органима на подручју оштине Осечина, а ради обезбеђива-
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услова за стално побољшавање стручним кадровима
за стипендирање студената одређују се дифицитарни кадрови на подручј општине Осечина.

Члан 2.
Дефицитарни кадрови сматрају се радници са високм
стручном спремом следећих занимања:
лекар стоматологије
дипломирани инжењер грађевинарства
професор енглеског језика
професор математике
професор српског језика
професор физике.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о дефицитарним кадровима општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 6/05 и 4/06).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 11. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/2010) и члана 12,
38. и116. Статута општине Осечина („Општински службени
гласник“ бр. 7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 24.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о стипендирању студената после
речи „из буџета на територији Србије“ додају се речи: „из
буџета земаља региона у складу са међународним уговорима“.
Члан 2.
У члану 7. Одлуке о стипендирању студената речи: „студент више школе, факултета и академије“ замењује се
речима: „студенти високошколских установа I степена и
студенти II степена који нису у радном односу који су одмах
по завршетку основних студија наставили студије другог
степена“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На оснoву члана 11. става 1. Закона о условном отпису
камата и мировању пореског дуга ("Службени глсник РС"
број 119/2012), члана 60. а у вези члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе("Службени гласник РС", број
62/06, 47/11 и 93/12) и члана 12. 38. и 116. Статута општине Осечина ("Општински службени гласник", број 7/08),
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Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ
ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се право на условни отпис камата и мировање главног пореског дуга као и отпис камате у
другим случајевима, за локалне порезе на територији
oпштине Осечина у складу са одредбама Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга ( "Службени
глaсник РС" број 119/2012-у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
Локални порези, у смислу члана 1. ове Oдлуке су:
1. порез на имовину правних лица;
2. порез на имовину физичких лица;
3. порез на земљиште;
4. локалне комуналне таксе;
5. накнада за коришћење грађевинског земљишта;
6. накнада за заштиту и унaпређење животне средине;
Члан 3.
Право на условни отпис камате и мировање главног
пореског дуга као и отпис камате у другим случајевима прописаним Законом, за локалне порезе из члана 2. ове
Oдлуке, остварује се код Службе за пореску администрацију Општинске управе Осечина.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 3. става 1., члана 4. и 5. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94,
79/05), члана 39. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010), члана 32. става 1. тачке 6.
и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007), члана 12, 38. и 116.
Статута општине Oсечина („Општински службени гласник“
бр. 7/08),Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 24.12.2012. године, донела је
ОД Л УКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ПОДГОРИНА“ У ОСЕЧИНИ

Члан 1.
Мења се члан 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини и гласи:
„Члан 2.
Туристичка организација обавља следеће послове:
- унапређења и промоције туризма општине Осечина,
прикупљања и објављивања информација о целокупној
туристичкој понуди на територији општине, као и друге
послове од значаја за промоцију туризма;
- подстиче унапређење општих услова за прихват и
боравак туриста у насељима општине;
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- прати и анализира кретања на домаћем и иностраним
тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за развојну, информативну и промотивну
делатност општине Осечина
- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању
атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима
на територији општине;
- организује и реализује туристичку, информативну и
промотивну делатност, и организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и
других скупова и манифестација од интереса за унапређење туризма општине Осечина;
- припрема и реализује израду промотивно-информативних средстава и сајамске наступе којима се популаришу
и афирмишу могућности општине у туризму;
- у сарадњи са надлежним органима стара се о обезбеђивању туристичке сигнализације;
- формира и развија јединствен информациони систем
у туризму општине и обезбеђује његово повезивање са
информационим системима у земљи и иностранству;
- усмерава, обједињује, координира и реализује иницијативе и активности привредних субјеката и других организација у земљи и иностранству на формирању и пласману туристичких производа;
- сарађује са туристичким организацијама у земљи и
иностранству;
- припрема оперативни програм развоја туризма у
Општини (туристичка понуда Општине, излетнички туризам, хотели, ресторани, туристичка пропаганда, туристичка
сарадња са другим општинама и градовима, организација
излетишта и др.);
- покреће и организује активности у циљу побољшања
квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести,
туристичке културе и заштите и унапређења животне средине;
- обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице
локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и
видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.).
- посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;
- подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- друге активности на промоцији туризма у складу са
законом, оснивачким актом и статутом.“

Члан 2.
Мења се члан 5. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини и гласи:
„Члан 5.
Основна и и претежна делатност Туристичке организације је:
84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем
пословању економије (туризам);
Остале делатности Туристичке организације су:
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама (продаја на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.);
79.12 - Делатност тур-оператора (организовање и
спајање путовања која су продата преко туристичких агенција или директно преко тур-оператора. Путовања могу
укључити све наведене услуге или само неке од њих: превоз, смештај, храну, посете музејима, историјским и културним местима, позориштима, музичким и спортским манифестацијама
79.90 – Остале услуге резервације и делатности повезане с њима (услуге резервације и остале услуге повезане с

број IX

стр. 20

путовањем: резервисање превоза, смештаја, исхране,
изнајмљивање возила, посећивање спортских догађаја
итд., продаја улазница за културне, спортске и забавне
приредбе, помоћ туристима и посетиоцима: обезбеђивање
туристичких информација, делатност туристичких водича,
промовисање туристичке понуде),
82.30 - Организовање састанака и сајмова (организација, промоција и/или вођење послова приликом одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да ли су обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање простора у којима се они одржавају.
Туристичка организација може да обавља и друге
делатности које служе делатностима уписаним у регистар,
које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем
обиму или привремено.
Делатност Туристичке организације не може се мењати
без сагласности оснивач.“
Члан 3.
Мења се члан 7. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини и гласи:
“Члан 7.
Туристичка организација стиче средства за остваривање своје делатности у складу са законом и то:
1. из буџета општине Осечина и трансфера, наплаћене
боравишне таксе и туристичке накнаде, у складу са законом;
2. из средстава буџета Републике Србије;
3.из прихода које оствари обављањем сопствене делатности и из чланарине;
4. из донација, прилога, спонзорстава, поклона и других
примања, у складу са законом;
5. из средстава додељеним на јавним конкурсима;
6. из других извора, у складу са законом.“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 39. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009 и 8820/10), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), члана 38. став 1. тачка 9. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини, који је усвојио Управни
одбор Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини, на
седници одржаној дана 13.12.2012. године.
2.Решење доставити Туристичкој организацији
„Подгорина“ у Осечини, а један примерак задржати за
архиву.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.
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На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06 и 41/09), члана
12, 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр.7/08), a по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-11-1412/2012-14 од 27.11.2012. године, на
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Осечина за 2013.
годину, Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 24.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ПРИХВАТА СЕ Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта општине
Осечина за 2013. годину.

2. Саставни део овог решења је Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Осечина за 2013. годину.
3. Решење доставити Општинској управи општине
Осечина и објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 41/91, 71/94, 79/05) и члана
12, 38. тачка 9. и члана 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 7/08),Скупштина
општине Осечина, на предлог Административно-мандатне
комисије СО-е Осечина, на седници одржаној дана 24.12.
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ АНА ИВКОВИЋ из Скадра, професор
српског језика и књижевности, за вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Осечина“ у Осечини, на период
од 6 месеци.
II
По примерак решења доставити именованим лицу за
вршиоца дужности директора, Народној библиотеци
„Осечина“ у Осечини и архиви.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од 14. фебруара 2013. године и исто објавити у
„Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.
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На основу члана 12, 38. и 116. Статута општине
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке организације „Подгорина“ из Осечине за 2011. годину.

Закључак
доставити
Туристичкој
организацији
„Подгорина“ из Осечине и исти објавити у „Општинском
службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12, 38. и 116. Статута општине
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Јавног комуналног
предузећа „Осечина“ из Осечине за 2011. годину.
Закључак доставити Јавном комуналном предузећу
„Осечина“ из Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12, 38. и 116. Статута општине
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.12.2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дирекције за изградњу
„Јадар“ д.о.о. из Осечине за 2011. годину.

Закључак доставити Дирекцији за изградњу „Јадар“
д.о.о. из Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-56/2012
Председник
Златија Миличић,с.р.
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ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

На основу члана 14. а у вези са чланом 91. став 2.
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС'',
бр.62/2006”), члана 38. и 116. Статута општине Осечина,
(„Општински службени гласник” бр.7/08), Скупштина
општине Осечина, по претходно прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
број 320-11-619/2011-15 на предлог Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Осечина за 2013. годину, на седници одржаној дана 24.12.2012. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

У првом општем делу Програма (састављеног из три
дела) дат је преглед површина пољопривредног земљишта
на подручију општине Осечина по катастарским општинама, културним класама, облицима својине, преглед
површина које се наводњавају, одводњавају, као и анализа
стања земљишта и уређења пољопривредног земљишта.
У другом делу Програма утврђен је предлог радова на
заштити и уређењу пољопривредног земљишта за 2013.
годину, са планом потребних средстава и пројекцијом прилива истих.
У трећем делу Програма дат је план коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, односно својини
Републике Србије, у складу са Законом о пљопривредном
земљишту.
I ОПШТИ ДЕО
Општина Осечина (18 катастарских општина) располаже са укупно 21.418 ха пољопривредног земљишта.
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Анализа стања уређености и заштите пољопривредног земљишта

У целини посматрано пољопривредно земљиште на
подручију Општине Осечина је доста неуређено.
Многобројне су ситне парцеле (испод 50 ари) у већини случајева неправилног облика, где је отежана механизована
обрада.
Ако се томе дода да се око већег броја ових парцела
налази обала која се не одржава и да је због тога отежана
обрада земљишта, јер део површина остаје необрађен и
зарасте у коров, тамо где се и обради трпи се штета због
засењавања гајених култура.
Још ако су ове ситне парцеле доста удаљене од места
становања, трошкови обраде оваквих парцела су доста
велики и углавном се не исплати вршити њихово коришћење.
На подручију Општине Осечина велики је проблем
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у речним сливовима Јадра, Тамнаве, Пецке,
Лопатањске-Остружањске реке као и других мањих речних
токова, због честих изливања ових река из својих корита
долази до одношења-уништавања пољопривредног земљишта као и уништавања засејаних култура.
У последњих 10 година изливањем река и поплава
однето је и уништено 70 хектара плодне земље, те деградиране површине сада су под шибљем и коровом, а велики део површине је пресут шљунком и каменом.
Узрок честих изливања река је високо дрвеће поред
речних токова, чијим
падом долази до запречавања тока
реке а онда до изливања и одношења земљишта. Пријаве
за не одржавање земљишта се ретко подносе, а казне су
доста ниске па не дају резултате.
Клизишта су такође један од проблема са којим смо
суочени, нарочито у 2006. години када је на подручју
општине регистровано око 450 клизишта са огромним
штетним последицама, рушење кућа и других економских
објеката, до зарушавања речних токова и путева. На великим земљишним површинама, због клизишта, не могућа је
механизована обрада земљишта.
Када говоримо о тренутном стању уређености и заштите пољопривредног земљишта, треба истаћи да је присутна велика, неконтролисана и нестручна употреба хербицида, вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља, што
проузрокује присуство штетних материја (остаци хемијских
средстава у земљишту и води).
Такође, евидентно је не одговорно и не савесно пона-

каналска мрежа

изграђено
ха
50

широкозахватне
машине у ха
-

физичке

мелиорације
у ха
10

у функцији
ха
50

тифони у ха
-

ха
-

Такође су пољски путеви често предмет спорења па је
највише судских спорова управо ометање уласка у посед.
Пољопривредно земљишта се често користи за изградњу стамбених, економских и других објеката, а да се претходно не прибавља сагласност надлежног општинског
органа о промени намене земљишта.
Чести су случајеви да се врши пошумљавање парцела
чија катастарска култура и класа земљишта нису у сагласности са важећим Законом да се може вршити њихово
пошумљавање.
Последњих година велики проблем представља формирање породичних гробаља по њивама па чак и на ближој
окућници, без прибављања сагласности надлежних
инспекција. Има случајева де се гробља формирају изнад
извора пијаће воде и кућа, чиме површинске и подземне
воде угрожавају здравље људи.
Вишегодишње узастопно гајење појединих биљних култура без одговарајуће примене агротехничких мера и
заштите гајених култура доводи до потпуног осиромашења
земљишта као и умножавања биљних болести и штеточина.
Гајење појединих култура на земљиштима која по
својим структурама, физичким и хемијским особинама нису
погодна за то, за последицу има ниске приносе гајених култура.
Земљишта изложена утицају ветрова у већини случајева немају ветрозаштитне појасеве у виду високог дрвећа.
Просечна величина поседа је 5 хектара.
Просечна величина парцела је 0.40.00 ха.
Комасираних површина нема.

у функцији
ха
-

Табела 5 наводњавање

кап по кап

(миниорошавање)
10

кишна крила у ха
-

изграђено
ха
50

мелиорације
у ха
2000

биолошке

мелиорације
у ха
35

укупно

у функцији
ха
50

остало

укупно

100

110

у ха

Табела 6 побољшање квалитета пољопривредног земљишта
хемијске
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шање наших произвођача у погледу поступања са амбалажом од коришћених хемијских препарата (амбалажа се
може наћи поред њива, путева и речних токова) као и велика закоровљеност и запуштеност међа и њива.
Код појединих старачких домаћинстава, или где власници земљишта живе у градовима, целокупан њихов земљишни посед је закоровљен, што представља велики проблем за суседна земљишта која се редовно обрађују и одржавају.
Пољски путеви су у веома лошем стању (неки су скоро
не проходни), обрасли густим шипражјем и са каналима
поред њих који су обрасли коровом и готово затрпани, а
најчешће одводних канала поред пољских путева нема.

Табела 4 одводњавање
цевна мрежа

изграђено
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у ха

мелиорација

остало

укупно

у ха
-

-

2045

ливада и пашњака

у ха

У ха
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ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

назив корисника и
његова адреса

ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
МЗ. Пецка
МЗ. Пецка
СО Осечина
СО Осечина
СО Осечина
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
ЈП ,,Србијашуме"
МЗ. Горње Црниљево
СО Осечина
укупно

површина зем- исказано по
љишта коју
катастаркористи (ха)
ским општи1.0257
0.5354
124.614
4.9053
0.6203
0.7885
0.3483
0.3528
10.902
17.207
19.945
15
5.613
23.24
1.355
1.1696
227.6219

II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу изнетог у предходном делу Програма, можемо закључити да је садашње стање заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
Општине Осечина не задовољавајуће и оно као такво
захтева предузимање законом дефинисаних мера и активности и то:
1.Заштита пољопривредног земљишта

-Пољопривредно земљиште ће се користити за пољопривредну производњу и не може се користити у друге
сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним
Законом о пољопривредном земљишту у којем су наведени изузеци, услови и накнада за промену намене.
-Забрањује се испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима
за одводњавање.
-Вршити редовну контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта од прве до шесте катастарске
класе, и обезбеђење правилне примене минералних и
органских ђубрива и пестицида.
Власник односно корисник обрадивог пољопривредног
земљишта ће по потреби а најмање сваке пете године
вршити контролу плодности обрадивог пољопривредног
земљишта и евиденцију количине унетог минералног ђубрива и пестицида.
Испитивање плодности обрадивог пољопривредног
земљишта вршиће организације, привредна друштва или
друга правна лица регистрована за обављање ове делатности која располажу техничким и стручним капацитетима
и која имају овлашћење министарства.
Ове организације су дужне да уз извештај о резултатима испитивања дају и препоруку за употребу појединих
врста минералних и органских ђубрива, као и мере за
побољшање хемијских и биолошких својстава земљишта.
-Спречити уситњавање обрадивог пољопривредног
земљишта. Обрадиво пољопривредно земљиште не може
да се уситни на парцеле чија је површина мања од пола
хектара.
-Закон о наслеђивању пољопривредног земљишта
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треба да уважи интересе оних који се баве пољопривредном производњом и само од тога издржавају породице,
- Власници пољопривредног земљишта које не обрађују
и које је закоровљено морају сносити одређене санкције,
било да се ради о новчаним казнама или ако новчано кажњавање нема ефекта, изузимање земљишта из власништва,
- Регулисање речних токова, како би се спречило њихово изливање и одношење и уништавање пољопривредног
земљишта као и усева засејаних на тим површинама,
- Исправити кривудаве речне токове, а на местима
извршити и подзиђивања.
- Изградња специфичних грађевинских објеката да би
се успорила брзина воде,
- У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије на ерозионом подручју треба предузети
следеће ерозионе мере:
* засађивање вишегодишњих засада,
* забрана сече шума и шумских засада изнад угрожених
парцела,
* забрана изградње било којих грађевинских објеката,
- Спречити промену намене пољопривредног земљишта без одобрења општинског органа.
- Спречити формирање ''дивљих депонија'' на пољопривредном земљишту и одводним каналима као и одлагање
биолошки неразградиве фолије,
- Забранити уништавање и оштећење усева, садница,
стабала и пољопривредне механизације, затим оштећења
која доводе до смањења продуктивности, структуре и
слојева пољопривредног земљишта,
- забранити испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на сопственом.
2. Уређење пољопривредног земљишта

Добровољно укурупњавање земљишног поседа ради
његовог груписања и рационалнијег коришћења.
Груписање земљишта може да се врши на територији
целе катастарске општине или дела катастарске општине.
Скупштина јединице локалне самоуправе ће донети
Одлуку о покретању поступка за добровољно груписање
земљишног поседа на предлог најмање 10 власника земљишта или ако утврди да за то постоје оправдани разлози.
Укрупњавање поседа на подручју општине могуће је
урадити када се буду изводило радови на регулацији речних токова река Јадра и Пецке.
- претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно
земљиште (техничко уређење терена, хидритехнички радови, агротехнички радови),
- мелиорација ливада и пашњака ради побољшања квалитета траве за испашу стоке и производњу сена,
-Рекултивација пољопривредног земљишта коришћеног
за експлоатацију минералних сировина или за друге намене које немају трајни карактер, односно његово привођење
и оспособљавање за пољопривредну производњу,
-Побољшање квалитета, односно физиолошких,
хемијских и биолошких особина пољопривредног земљишта – агромелиорација (смањење киселости земљишта,
мелиоративно ђубрење земљишта и друго),
-Уређење и одржавање канала поред пољских путева и
канала за одводњавање,
- Уређивање и одржавање мреже пољских путева,
- Друге мере уређења пољопривредног земљишта.
3. Коришћење пољопривредног земљишта

Власник односно корисник пољопривредног земљишта
дужан је:
- да обрадиво пољопривредне земљиште редовно
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обрађује и да примењује мере прописане Законом о
пољопривредном земљишту и другим прописима,
- да поступа као добар домаћин и то и по правилима
кодекса добре пољопривредне праксе,
- да земљиште користи у складу са пољопривредном
основом општине и овим Програмом,
- обрадиво пољопривредно земљиште које није обрађено у претходном вегетационом периоду, министарство
може да да у закуп физичком, односно правном лицу на
период до 3 године уз плаћање закупнине власнику земљишта а по одбијању трошкова поступка.
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за извођењем радова на уређењу и заштити пољопривредног земљишта, а на другој страни ограничена расположива
средства (по обиму и динамици примања) неопходно је
извршити селекцију односно утвдити приоритетне радове.
У 2013. години предвиђени су следећи радови:
- регулација корита реке Јадра,
- регулација корита реке Ловачке,
- отклањање уских грла у речном току реке Пецке,
- отклањање уских грла на другим речним токовима и
каналима,

4. Врста, обим и динамика радова

- Врста, обим и динамика извођења радова је условљена тренутним стањем заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, обимом и динамиком примања средстава за ове намене, и роковима за доношење
Програма.
Општина Осечина нема одговарајућег земљишта у
државној својини које би се давало у закуп и на тај начин
обезбедила финансијска средста за обимније радове, такође приходи од накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта су мали, што све утиче да
обим планираних радова буде мали.
У таквим околностима приликом утврђивања врсте и
обима радова, када на једној страни имамо велику потребу

II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ТАБЕЛА 8

План прихода сопственог учешћа

извор средстава
Пренета средства из Програма 200_
Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму 200_.(_ година)
из табеле 10

(дин)

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму 200_.(_ година)

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта
Очекивана средства од вансудских
поравнања пољопривредног земљишта у државној својини за 200_ годину
из табеле 11
Општински буџет за пољопривреду- за
заштиту и уређење пољопривредног
земљишта
УКУПНО

2130000

2130000
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III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Целокупно државно пољопривредно земљиште које је
дефинисано у табели бр. 7 програма не може се издати у
закуп из следећих разлога:

1. Значајан број парцела враћен је ранијим власницима,
или је поступак враћања у току, али те промене нису евидентиране у Служби за катастар непокретности.

2. На неким парцелама налазе се неукњижени објекти
од друштвеног интереса (школе, путеви, амбуланте, домови културе, паркови, гробља итд).
3. На неким земљишним површинама дошло је до промене културе (природно или планско пошумљавање) али у
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Служби за катастар непокретности није промењена култура.
На подручју општине Осечина нема земљишта у државној својини које би се могло издати у закуп.
Подаци приказани у табелама број 2 и 7 и Програма
добијени су из званичних података Службе за катастар
непокретности Осечина.
IV ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ

Програм ступа на снагу даном доношења, а исти
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
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