ОПШТИНСКИ
ГОДИНА XXII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
07.03.2013.

На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 36/2009) и
члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 07.03.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.

УСВАЈА СЕ Локални еколошки акциони план општине
Осечина (ЛЕАП) за период 2013. - 2018.године.
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текст Локалног еколошког
акционог плана општине Осечина.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаввљивања у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 12.,
38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени
гласник“, бр. 7/08), Скупштина општине Осечина,на седници одржаној дана 07.03.2013. године, донела је
О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта –
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Осечина'' у Осечини бр. 060-1603/92 и 060-452/04 којом је
организовано као Јавно комунално предузеће „Осечина“ у
Осечини, уписано у регистар Агенције за привредне реги-
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стре Решењем бр. 183517/2005 од 10.05.2005. године, ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 2.
Ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за
пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, сакупљања и изношење смећа, пречишћавања и одвођење отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије,
уређење, чишћења и одржавања јавних површина и уређење и одржавање гробља, одржавање улице и путева оснива се Јавно предузеће „Осечина“ у Осечини (у даљем тексту: ЈКП).
Члан 3.
ЈКП се оснива и послује ради обезбеђивања трајног
обављања делатности од општег интереса из члана 2. ове
одлуке и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.
Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП у
обављању делатности од општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште ЈКП ;
- претежна делатност ЈКП;
- права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП
и ЈКП према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања ЈКП;
- заступање ЈКП;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи ЈКП;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у
јавној својини која су пренета у својину ЈКП у складу са
законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју се оснива ЈКП.

Члан 5.
Оснивач и једини члан ЈКП је: Општина Осечина, чије
је седиште у Осечини, улица Карађорђева, бр. 78, а матични број 07188838.
Права оснивача остварује Скупштина општине.

Члан 6.
ЈКП има статус правног лица, са правима, обавезама
и одговорностима утврђеним законом.
ЈКП у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
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Члан 7.
ЈКП за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈКП, осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
ЈКП заступа и представља директор.
Члан 9.
ЈКП послује под следећим пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Осечина“ у Осечини.
Скраћено пословно име је: ЈКП „Осечина“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор
ЈКП, уз сагласност оснивача.

Члан 10.
Седиште ЈКП је у Осечини, улица Пере Јовановића
Комирићанца, број 33.
О промени седишта ЈКП одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Члан 11.
ЈКП поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и
седиште ЈКП.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште ЈКП и место за датум и број.
Члан 12.
ЈКП се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Члан 13.
ЈКП послује као јединствена радна целина.
Актом директора ЈКП уређује се унутрашња организација и систематизација послова, у складу са статутом.

Члан 14.
Претежна делатност ЈКП је:
36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде
Осим наведене претежне делатности, ЈКП ће се бавити
и другим делатностима, као што су:
37.00 - Уклањање отпадних вода
38.11 - Скупљање отпада који није опасан
38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
96.03 - Погребне и сродне делатности
81.10 - Услуге одржавања објеката
81.21 - Услуге редовног чишћења зграда
81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 - Услуге осталог чишћења
02.20 - Сеча дрвећа
08.11 - Експлоатација грађевинског и украсног камена,
кречњака, гипса, креде
08.12 - Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
23.61 - Производња производа од бетона намењених за
грађевинарство
23.62 - Производња производа од гипса намењених за
грађевинарство
23.63 - Производња свежег бетона
23.64 - Производња малтера
23.69 - Производња осталих производа од бетона, гипса
и цемента
23.70 - Сечење, обликовање и обрада камена
35.30 - Снабдевање паром и климатизација
42.21 - Изградња цевовода
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43.11 - Рушење објеката
43.12 - Припремна градилишта
42.11 - Изградња путева и аутопутева
43.21 - Постављање електричних инсталација
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 - Малтерисање
43.32 - Уградња столарије
43.33 - Постављање подних и зидних облога
43.34 - Бојење и застакљивање
43.39 - Остали завршни радови
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
46.73 - Трговина на велико, дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима
46.90 - Неспецијализована трговина на велико
47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом у специјализованим продавницама
49.41- Друмски превоз терета
77.31 - Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
77.32 - Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за
грађевинарство

ЈКП може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико
за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности ЈКП, као и о обављању других
делатности које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Члан 15.
ЈКП може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Члан 16.
ЈКП може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са
Законом о привредним друштвима.
ЈКП према зависном друштву капитала из става 1. овог
члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Осечина, као оснивач према ЈКП
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Скупштина општине.
Члан 17.
Основни новчани капитал ЈКП чини улог у новцу у износу од 100.000 динара.
Улог у новцу Оснивач ће уплатити најкасније до дана
регистрације ове одлуке.
Члан 18.
Имовину ЈКП чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од
вредности и друга имовинска права која су пренета у
својину ЈКП, укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини општине Осечина.
ЈКП може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и
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посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈКП са једне и оснивача, са друге стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал
ЈКП, у складу са законом и актима Скупштине Општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана Општина стиче уделе у ЈКП, као и права по основу
тих удела.
Капитал у ЈКП подељен на уделе уписује се у регистар.
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала ЈКП одлучује Скупштина Општине, као оснивач у складу са законом.

Члан 21.
ЈКП у обављању својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
продајом производа и услуга, из кредита, из донација и
поклона, из буџета Оснивача и буџета Републике Србије и
из осталих извора, у складу са законом.

Члан 22.
Јавно предузеће не може, без сагласности Оснивача,
да отуђи или на други начин располаже непокретностима,
постројењима, уређајима и другим стварима које су у функцији обављања претежне и других делатности од општег
интереса.
Располагањем у смислу ове Одлуке се сматра: прибављање, размена и изградња објеката, отуђење, давање у
закуп, односно на коришћење и стављање под хипотеку
или залогу непокретне или покретне имовине из става 1.
овог члана.
Јавно предузеће може без сагласности Оснивача располагати покретном имовином чија се вредност у смислу
Закона о јавним набавкама сматра јавном набавком мале
вредности.
Члан 23.
Јавно предузеће се може задужити у складу са законом.
Одлуку о задуживању до износа од 2.000.000 динара
доноси директор.
Одлуку о задуживању од 2.000.000 динара до 5.000.000
динара доноси Надзорни одбор.
Одлуку о задуживању преко 5.000.000 динара доноси
Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Члан 24.
Добит ЈКП, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, 3 складу са законом, актима оснивача и
овом одлуком.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
ЈКП уз сагласност Оснивача.
ЈКП је дужно да 10% остварене добити усмери
Оснивачу и уплати на рачун пописан за уплату јавних прихода.
Члан 25.
Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,
уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Унапређење рада и развоја ЈКП заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке,
утврђују се пословна политика и развој ЈКП, одређују се
непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада ЈКП морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у делатности-

ма којима се бави ЈКП.
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Члан 26.
По основу учешћа у основном капиталу ЈКП општина
Осечина, као оснивач има следећа права:
- право управљања на начин утврђен Статутом ЈКП;
- право на учешће у расподели добити ЈКП;
- право да буде информисан о пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или
стечајне масе, након престанка ЈКП стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 27.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за
коју је Јавно предузеће основано Скупштина општине
даје сагласност на:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење) имовином
велике вредности у смислу Закона о привредним друштвима, као и средствима у јавној својини која су у функцији
обављања делатности од општег интереса.
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм
и одлуку о својинској трансформацији;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Општинско веће даје сагласност на:
1) Акт о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места.
2) Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Члан 28.
ЈКП је дужно да делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
ЈКП је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и
других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се
уређују услови обављања делатности од општег интереса
због које је основано.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа
Оснивач је дужан да, у складу са законом, предузима мере
ради обезбеђивања услова за несметно обављање делатности од општег интереса због које је ЈКП основано.

Члан 29.
Јавно предузеће ЈКП послује по тржишним условима, у
складу са законом.
У обављању своје делатности, ЈКП своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом
да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и
квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије
општине Осечина.
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Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог
члана ЈКП обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
Члан 30.
Пословни резултат ЈКП утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Члан 31.
Управљање у ЈКП је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
Члан 32.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач, на мандатни период од четири године
под условима утврђеним Законом.
Председника и једног члана Надзорног одбора предлаже стално радно тело Скупштине општине Осечина надлежно за послове именовања, а један члан, представник
запослених, се предлаже на начин утврђен Статутом
Јавног предузећа.

Члан 33.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани под условима
прописаним законом.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.

Члан 34.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве
предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност
оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у предузећу.
Члан 35.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
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на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач
на основу извештаја о степену реализације програма
пословања ЈКП.
Члан 36.
Директора ЈКП на основу јавног конкурса, на период од
четири године, именује и разрешава Скупштина општине.
Статутом ЈКП, у складу са законом, ближе се уређују
услови за именовање и разрешење директора.
Са директором ЈКП Надзорни одбор закључује уговор о
раду на одређено време, односно Уговор о уређивању,
права, обавеза и одговорности у складу са Законом и
Статутом предузећа.
Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору.

Члан 37.
Директор ЈКП :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом
предузећа.

Члан 38.
Директор има право на зараду и стимулацију, у складу
са законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина
општине.
Члан 39.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Скупштина општине може разрешити директора под
условима предвиђеним законом.

Члан 40.
Уколико против директора ЈКП ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Члан 41.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора ЈКП случајевима и под условима прописаним законом.
Члан 42.
У случају поремећаја у пословању ЈКП, Скупштина
општине, може предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења услова за несметано функционисање ЈКП и
обављање делатности од општег интереса.

Члан 43.
У ЈКП право на штрајк запослени остварују у складу са
законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка запослених уЈКП, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од
општег интереса, у складу са пшосебном одлуком
Скупштине општине.
Члан 44.
Статутом, општим актима и другим актима ЈКП ближе
се уређују права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа, права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду, унутрашња организа-
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ција, делокруг органа и друга питања од значаја за рад
и пословање ЈКП, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 45.
ЈКП је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности
човекове средине.
Статутом ЈКП детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и
прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
Члан 46.
Рад ЈКП је јаван.
Доступност информација од јавног значаја ЈКП обезбеђује у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
За јавност рада ЈКП одговоран је директор.

Члан 47.
Општи акти ЈКП су Статут и други општи акти утврђени
законом.
Статут је основни општи акт ЈКП.
Други општи акти ЈКП морају бити у сагласности са
Статутом.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени
појединци у ЈКП, морају бити у складу са општим актима
ЈКП.
Члан 48.
Надлежни орган ЈКП је дужан да у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, усвоји Статут ЈКП и
достави Оснивачу ради давања сагласности.
Остали општи акти надлежни органи ЈКП су дужни да
ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу
Статута.
Надлежни органи ЈКП су дужни да у року од три месеца
од дана ступања на снагу статута из става 1. овог члана
општа акта Јавног предузећа усагласе са Статутом.

Члан 49.
Ову одлуку објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у складу са законом.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о осниваању Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у
Осечини број: 060-1603/92 од 29.11.1992.године, са свим
изменама и допунама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број. 060-14/2013

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 13. став 1. Закона о локалној самоуправи (Службени лист СРЈ“, бр. 129/07) члана 9. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“
бр.7/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 07.03.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА СА ОПШТИНОМ ЗУБИН ПОТОК
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Члан 1.
Прихвата се Повеља о повезивању српских општина
Косова и Метохије са унутрашњошћу Србије коју су 4.
новембра 2012. године потписали Kанцеларија за Косово и
Метохију Владе Републике Србије и седамдесет представника општина и градова из Централне Србије и Војводине.
Повеља из става 1. овог члана саставни је део ове
одлуке.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да потпише
Протокол о братимљењу и сарадњи општине Осечина са
општином Зубин Поток.
Члан 3.
Братимљење и сарадња са општином Зубин Поток се
успоставља у циљу присуства српских институција на
Косову и Метохији и непосредног дугорочног повезивања и
сарадње у области привреде, пољопривреде и туризма,
образовања, културе, спорта, здравствене заштите, заштите животне средине, локалне самоуправе, и других сегмената друштвеног живота, о чему ће се закључити посебан
споразум, којим ће се конкретизовати облици сарадње и
реализација договорених пројеката.

Члан 4.
У складу са закљученим Протоколом о братимљењу и
сарадњи средства за спровођење пројеката од заједничког
интереса обезбедиће се у буџету општине Осечина.

Члан 5.
Ову одлуку доставити Канцеларији за Косово и
Метохију Владе Републике Србије и општини Зубин Поток.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник гласник РС“, број 129/07),
члана 38. став 1. тачка 6. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/08) и члана 10.
Одлуке о наградама општине Осечина („Општински службени гласник“, бр. 5/2011), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 07.03.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА ПОВОДОМ
ДАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2013. ГОДИНЕ

Члан 1.
Поводом Дана општине Осечина -16. априла 2013. године додељује се:
- Награда општине Осечина и
- Специјална награда општине Осечина.
се:

Члан 2.
Награда општине Осечина за 2013. годину додељује

1. У области стваралаштва ученика и студената:
- Малешевић Сањи из Плушца, студенту прве године
Електротехничког факултета у Београду, за освојено прво
место на XXXIV математичком турниру средњих школа
„Архимедес“ и
- Живановић Ђорђу из Лопатња, ученику четвртог раз-
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разреда Ваљевске гимназије за освојено треће место
на XXXIV математичком турниру средњих школа
„Архимедес“.

2. У области културе: Културно-уметничком друштву
„Младост“ из Пецке за континуирани рад и укупне резултате у области културе.
3. У области спорта: Станисављевић Драгољубу Манди раднику из Осечине за континуирани рад и укупне
резултате у области спорта.

Члан 3.
Специјална Награда општине Осечина за посебан
допринос развоју и афирмацији општине Осечина за
2013. годину, додељује се Одбојкашком клубу
„Осечина“ из Осечине.
Члан 4.
Добитницима награде уручити дипломе и новчане износе на Дан општине Осечина - 16. априла 2013. године.

Члан 5.
По примерак Одлуке доставити награђеним лицима и
председнику општине Осечина, а примерак задржати за
архиву.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060 -14/2013
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 38. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“
број 7/08), члана 8. Одлуке о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења на територији општине Осечина („Општински службени гласник“, бр.2/2010),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
07.03.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА
ЗА 2011 - 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Локалном акционом плану за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини Осечина
2011-2014, број 060-59/2010, од 27.12.2010. године, у
поглављу 3. (Анализа ситуације и закључци), после табеларног приказа резултата SWOT анализе додаје се нови
став који гласи:
„У складу са Стратегијом за смањење сиромаштва у
Србији, као и демографском ситуацијом у Општини и
њеним социјалним профилом, потребно је систематски и
плански супротставити се неповољним трендовима између
осталог и активним мерама стамбеног збрињавања
најугроженијих категорија избеглих, интерно расељених
лица и повратника“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-14/2013
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 13., 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
07.03.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ из Осечине за
2013. годину, бр.386 од 31.12.2012. године, који је усвојио
Управни одбор ЈКП „Осечина“ на седници одржаној дана
31.12.2012. године.

2. Решење доставити Јавном комуналном предузећу
„Осечина“ из Осечине и исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 13., 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
07.03.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Дирекције за
изградњу „Јадар“ доо из Осечине за 2013. годину, бр. 312/1
од 30.01.2013. године, који је усвојио Надзорни одбор
Дирекције за изградњу „Јадар“ доо на седници одржаној
дана 30.01.2013. године.

2. Решење доставити Дирекцији за изградњу „Јадар“
доо из Осечине, а исто објавити у „Општинском службеном
гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013.
Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу чл. 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“ бр. 42/91,71/94,79/2005, 81/2005 и 83/2005), чл.
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/07) и члана 38 и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр.7/08), Скупштина
општине Осечина, на предлог Административно-мандатне
комисије СО Осечина, на седници одржаној дана
07.03.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПОДГОРИНА“ У ОСЕЧИНИ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да ЗЛАТАНУ ПАВЛОВИЋ, дипл.инг.
пољопривреде из Осечине, престаје дужност директора

07. III 2013.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини, због
истека периода на који је именован, закључно са
27.03.2013. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у
складу са законом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013

Председник
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и
83/2005), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 38. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“,
бр.7/2010), Скупштина општине Осечина, на предлог
Административно-мандатне Комисије СО-e Осечина, на
седници одржаној дана 07.03.2013. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ПОДГОРИНА“ У ОСЕЧИНИ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ НИКОЛА ТОМИЋ из Царине, дипломирани економиста, за директора Туристичке организације
„Подгорина“ у Осечини, на период од 4 године, почев од
28.03.2013. године.
II
По примерак решења доставити именованом лицу,
Туристичкој организацији „Подгорина“ у Осечини, а један
примерак задржати за архиву.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у
складу са законом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-14/2013
Председник
Златија Миличић,с.р.
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