ОПШТИНСКИ
ГОДИНА XXII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
24.05.2013.

БРОЈ 5

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011
и 93/2012), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 12.,
38. и 116. Статута општине Осечина, а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Осечина је, на седници одржаној дана 24.05.2013. године, донела
О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ОСЕЧИНА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Осечина у 2012. години у следећим износима (у хиљадама динара):

I Укупно остварени текући приходи, примања са пренетим неутрошеним средствима......................................323.016
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава.......................................................318.432
III Разлика (I-II) .................................................................................................................................................................4.584
Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2012. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 300.826 хиљада динара и укупна пасива у износу од 300.826 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 74 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 74 хиљаде динара.
Структура активе и пасиве у Билансу стања на дан 31.12.2012. године (на нивоу категорије према економској класификацији) је следећа:
АКТИВА

ПАСИВА
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Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2012. године (Образац 2) утврђени су:
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа
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Структура примања и издатака у Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2012. до
31.12.2012. године је следећа:

Члан 6.

текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу
од 646 хиљада динара.
Буџетски дефицит је коригован за износ дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака у 2012. години у
износу од 2.790 хиљада динара и за утрошена средства
текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 206
хиљада динара, тако да је као укупан финансијски резулатат за 2012. годину утврђен буџетски суфицит у износу од
1.938 хиљада динара.
Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 4), утврђени су новчани приливи у износу од 317.581 хиљада динара,
укупни новчани одливи у износу од 318.433 хиљаде динара, мањак новчаних прилива у износу од 852 хиљаде динара и салдо готовине на дан 31.12.2012. године у износу од
4.428 хиљада динара.
Структура новчаних прилива и новчаних одлива у
Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2012. године је следећа:

Буџетски дефицит и укупан фискални дефицит буџета
утврђени су у износу од 646 хиљада динара и то на следећи начин:

Члан 7.

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године
(Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 172
хиљаде динара, укупни издаци у износу од 30.135 хиљада
динара и мањак примања у износу од 29.963 хиљаде динара.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 852 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 317.581 хиљаду
динара и укупних расхода и издатака у износу од 318.433
хиљаде динара по нивоима финансирања из: Републике,
општине, донација и осталих извора.
Структура прихода и примања, расхода и издатака, остварена разлика између примљених и утрошених
средстава у Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2012. године је следећа:
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I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
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- дела вишка прихода и примања – суфицита који се
налази на рачунима буџета и то - Интервенције у пољопривреди 6 хиљада динара, Фонд солидарности 29 хиљада
динара, и који ће бити утрошен у оквиру намене за коју су
средства издвојена, односно у оквиру подрачуна буџета на
ком се налазе
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања –
суфицита који је опредељен за измирење обавеза из
ранијих година и покриће текућих расхода буџета у 2013.
години у износу од 1.415 хиљада динара и
- вишка прихода и примања – суфицита индиректних
корисника буџета општине у укупном износу од 477 хиљада динара и то:
1) Туристичка организација ''Подгорина'' 29 хиљада
динара
2) Предшколска установа ''Лане'' 278 хиљада динара
3) Месне заједнице 170 хиљада динара.
Члан 9.
Пренета неутрошена средства буџета општине Осечина
за посебне намене, у износу од 17 хиљада динара, биће
распоређена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Осечина за 2013. годину.

Члан 10.
Нераспоређени вишак прихода и примања буџета
општине Осечина из ранијих година, у износу од 1.395
хиљада динара, биће распоређен Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2013. годину.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:
(видети Табелу 1 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2012. годину)

Члан 12.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци
према економској класификацији износе у динарима:
(видети Табелу 2 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2012. годину)

Члан 13.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци
у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:
(видети Табелу 3 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Осечина за 2013. годину)
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке, у износу од 1.938 хиљада динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
- дела вишка прихода и примања – суфицита који је
наменски опредељен за набавку огрева за избеглице у
износу од 6 хиљада динара
- дела вишка прихода и примања – суфицита који је
наменски опредељен за реализацију пројекта ''ДИЛС –
Образовна инклузија Рома'' у износу од 5 хиљада динара

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Осечина садржи:
1)Биланс стања на дан 31.12.2012. године;
2)Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2012. до
31.12.2012. године;
3)Извештај о капиталним расходима и финансирању у
периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
4)Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2012.
до 31.12.2012. године;
5)Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у
периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
6)Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења за период 01.01.2012. до
31.12.2012. године;
7)Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
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8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за период 01.01.2012. до 31.12.2012.
године;
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
10) Извештај о трошењу наменских јавних прихода за
период 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као
посебни прилози.)
Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине
Осечина за 2012. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Осечина за
2012. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Осечина за 2012. годину, доставити Управи
за трезор, најкасније до 15. јуна 2013. године.
Члан 17.
Ову Одлуку о завршном рачуну буџета општине
Осечина објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
БРОЈ: 060-28/2013
ПРЕДСЕДНИК
Златија Миличић, с.р.
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Нераспоређена средства буџета, у износу од
2.873.480,21 динара, састоје се од буџетског суфицита у
износу од 1.460.986,14 динара, нераспоређених средстава
из ранијих година у укупном износу од 1.412.494,07 динара
и то на рачунима: буџет - 939.333,10 (од тога 900.000,00
наменска средства из 2011. за изградњу куће за избеглице
(од Комесаријата за избеглице)), инвестиције - 17.298,40,
ЛПА за децу - 123,64, фонд солидарности - 13.833,56, јавни
радови - 34,31, пројекат ДИЛС - 441.871,06.
Буџетски суфицит, у износу од 1.421.168,66 динара,
биће распоређен у 2013. години на следећи начин:
- 6.000,00 вратити Комесаријату за избеглице као
неутрошена средства од трансфера из 2012. године за
набавку огрева за избеглице
- 4.603,89 за реализацију пројекта ДИЛС - Образовна
инклузија Рома
- део буџетског суфицита од 1.415.168,66 динара, као
ненаменска средства на рачуну буџета, за измирење обавеза из ранијих година и покриће текућих расхода у 2013.
години,
- део суфицита на подрачунима буџета и то Интервенције у пољопривреди 5.686,50 и Фонд солидарности 29.527,09 биће утрошен у оквиру намене за коју су
средства издвојена, односно у оквиру подрачуна буџета на
ком се налазе.

Нераспоређена средства буџетских корисника, у износу од 1.711.000 динара, коригују се за приливе који се не
евидентирају преко класа 7, 8 и 9 и то у износу од 190.000
(Месне заједнице - 181.000 и Спортски центар ''осечина'' 9.000) и за новчане одливе који се не евидентирају преко
каса 4,5 и 6 у износу од 25.000 (Месне заједнице 13.000 и
Предшколска установа ''Лане'' 12.000), тако да нераспоређена средства на рачунима буџетских корисника на крају
2012. године износе 1.876.000 динара (Месне заједнице
1.034.000, Спортски центар ''Осечина'' 67.000, Народна
библиотека ''Осечина'' 18.000, Туристичка организација
''Подгорина'' 29.000 и Предшколска установа ''Лане''
728.000 динара).
ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ

Током 2012. године, функционисање буџета и буџетских
корисника било је прилично отежано због принудних
наплата које је Управа за трезор, по налогу НБС, вршила са
рачуна буџета, и то на име неизмирених обавеза ЗЗ
''Осечина'' над којом је 2010. године покренут поступак ликвидације и чије су обавезе, према важећим прописима,
пренете на општину. Укупан износ ових принудних наплата
у 2012. години износи 30.301.564,36 динара, што представља значајан део средстава буџета општине Осечина.
Принудне наплате су вршене током целе године, а њихов
обим и динамика се ни у једном тренутку нису могли предвидети, нити су се на било који начин могле добити поуздане информације о њиховом даљем кретању. Све то је представљало веома отежавајућу околност како за сам поступак планирања буџета, тако и за поступак реализације
Одлуке о буџету, као и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Осечина за 2012. годину.
Услед свега наведеног, дошло је до значајнијег одступања извршења ове врсте расхода у односу на план, што се
може видети и у Извештају о извршењу Одлуке о буџету за
2012. годину који се налази у прилогу Одлуке о завршном
рачуну буџета општине Осечина за 2012. годину, на позицији 57 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела.
Из сличних разлога дошло је и до прекорачења расхо-
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да планираних за Новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела (позиција 30), у оквиру Општинске управе. На овој позицији евидентиране су принудне наплате по
решењима суда за накнаду штете грађанима због уједа
паса луталица.
Других великих прекорачења извршења у односу на
одобрена средства, у току 2012. године, када су у питању
расходи који су финансирани из прихода буџета, није било.
Постоје одређена одступања код појединих расхода
који се односе на
реализацију пројекта ДИЛС – ''Образовна инклузија
Рома'', а који су финансирани из наменског трансфера од
Републике. Код одређених расхода везаних за овај
пројекат, као што су стални трошкови и услуге по уговору у
оквиру Општинске управе (позиције 21/2 и 23/1), планом
буџета било је предвиђено да се један њихов део финансира из пренетих средстава за реализацију пројекта ДИЛС из
2011. године, али су ови расходи у целости плаћани из
трансфера пристиглог у 2012. години. Поред тога, одређени расходи су, грешком Тима за рализацију пројекта, планирани на једној економској класификацији, а извршавани
су на другој, и то трошкови путовања (из трансфера –
ДИЛС) у оквиру Друштвене бриге о деци (позиција 139/1)
који су били планирани као накнаде за превоз запослених
(из тансфера ДИЛС), и услуге по уговору (из трансфера –
ДИЛС) у оквиру ОШ ''Браћа Недић'' (позиција 148, алинеја
19) које су делом биле планиране као специјализоване
услуге (из трансфера – ДИЛС).
Поред наведених одступања, до већег одступања између одобрених средстава и извршења у 2012. години дошло
је и код одређених расхода буџетских корисника који су
финансирани из њихових сопствених прихода и то углавном због неадекватног планирања ових прихода и расхода
од стране буџетских корисника, као и због њиховог непридржавања плана приликом извршавања ових расхода.
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ 01.01.2012. ДО
31.12.2012. ГОДИНЕ

У 2012. години, ТО ''Подгорина'' наставила је отплату
кредита Фонду за развој и субвенције у туризму. Кредит за
реконструкцију и адаптацију пословног простора примљен
је 2006. и 2007. године у укупном износу од 1.500.000,00
динара, а у 2012. години отплаћено је укупно 426.503,84
динарa на име главнице и 14.411,34 динара на име камате
и тиме је завршена отплата овог кредита.
Општина Осечина је, 2011. године, закључила са
Министарством животне средине, рударства и просторног
планирања и Фондом за развој Републике Србије Уговор о
комисиону, у складу са чланом 5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања
грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу
динамике финансирања тих пројеката, а у циљу реализације пројекта Реконструкција Народне библиотеке у
Осечини. Вредност овог пројекта, према наведеном
Уговору је 9.000.000,00 динара. Општина Осечина је, у
2011. години, на име учешћа, обезбедила и уплатила
900.000,00 динара, као и Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања, док преосталих
7.200.000,00 динара обезбеђује Фонд за развој РС из кредита пословних банака које учествују у реализацији
Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у
условима светске економске кризе у 2010. години.
Средства за отплату кредита пословним банкама обезбеђују Општина Осечина и Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања у односу 50% : 50%,
тако да кредитно задужење општине Осечина, на основу
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ву овог Уговора, износи 3.600.000,00 динара, увећано за
референтну каматну стопу НБС + 2,5%, која се обрачунава
применом конформне методе. У складу са овим, Фонд за
развој РС је, у току 2012. године, повукао од пословних
банака и на рачун извођача радова пренео укупно
4.302.488,64 динара, и у вези са тим општини Осечина
доставио два Амортизациона плана кредита (за две партије кредита), према којима укупно кредитно задужење
општине Осечина, за ове две партије кредита, износи
2.893.290,52 динара, од чега је 2.293.514,10 динара главница (у томе интеркаларна камата 142.269,77 динара), а
камата 599.776,42 динара. Отплата наведене две партије
кредита почиње у 2013. години. Амортизациони планови
кредита нису коначни и мењаће се у складу са променом
референтне каматне стопе НБС.
Слично претходно изнетом, Општина Осечина је, 2011.
године, закључила са Министарством животне средине,
рударства и просторног планирања и Фондом за развој
Републике Србије Уговор о комисиону, у складу са чланом
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије
Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих
пројеката, а у циљу реализације пројекта Реконструкција
поткровног простора школе и адаптација смештајног простора у ученички дом у Осечини. Вредност овог пројекта,
према наведеном Уговору је 20.000.000,00 динара.
Општина Осечина је, у 2011. години, на име учешћа, обезбедила и уплатила 2.000.000,00 динара, као и
Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања, док преосталих 16.000.000,00 динара обезбеђује Фонд за развој РС из кредита пословних банака које
учествују у реализацији Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе у
2010. години. Средства за отплату кредита пословним банкама обезбеђују Општина Осечина и Министарство животне средине, рударства и просторног планирања у односу
50% : 50%, тако да кредитно задужење општине Осечина,
на основу овог Уговора, износи 8.000.000,00 динара, увећано за референтну каматну стопу НБС + 2,5%, која се
обрачунава применом конформне методе. У складу са
овим, Фонд за развој РС је, у току 2012. године, повукао од
пословних банака и на рачун извођача радова пренео укупно 10.827.680,00 динара, и у вези са тим општини Осечина
доставио три Амортизациона плана кредита (за три партије
кредита), према којима укупно кредитно задужење општине Осечина, за ове три партије кредита, износи
7.306.847,47 динара, од чега је 5.787.557,33 динара главница (у томе интеркаларна камата 373.717,32 динара), а
камата 1.519.290,14 динара. Отплата наведене три партије
кредита почиње у 2013. години. Амортизациони планови
кредита нису коначни и мењаће се у складу са променом
референтне каматне стопе НБС.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2012. ГОДИНИ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о буџету општине Осечина за 2012. годину,
планирано је 500.000,00 динара, на име средстава сталне
буџетске резерве. Међутим, у 2012. години ова средства
нису коришћена. Наиме, како се ради о строго наменским
средствима, која се, према члану 70. Закона о буџетском
систему, могу користити за отклањање последица ванредних околности (елементарних непогода), односно других
ванредних догађаја који могу угрозити живот и здравље
људи или проузроковати штету већих размера, а није било
захтева у том смислу, то су ова средства остала неутрошена.
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Tекућа буџетска резерва је планирана основном
Одлуком о буџету за 2012. годину у износу од 3.600.000,00
динара. У току 2012. године дошло је до следећих промена
текуће буџетске резерве:
- Решењем Председника општине број 400-70/12, од
23.05.2012. године, увећана је за 183.250,00 динара (у
складу са ставом 12. члана 61. Закона о буџетском систему - пренос са апропријације 35 – Услуге по уговору у износу од 183.250,00 који није било могуће искористити до краја
године)
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за
2012. годину, од 13.08.2012. године, увећана је на
4.700.000,00 динара и
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за
2012. годину, од 12.11.2012., умањена на 2.896.200,00
динара.
У току 2012. године, из текуће буџетске резерве утрошено је укупно 3.818.452,43 динара.
На основу основне Одлуке о буџету за 2012. годину,
утрошено је укупно 1.181.570,03 динара, од тога:
Здравство
-ек.клас.463 - трансфери осталим нивоима власти (за
зараде)....................................................................327.006,00
-ек.клас.463 - трансфери осталим нивоима власти (за
зараде)....................................................................404.564,03
Буџетски фонд за комуналну делатност, уређење грађевинског земљишта и путеве
- ек.клас.541 – Земљиште (за гробље у Пецкој)
.................................................................................300.000,00
Буџетски фонд за заштиту животне средине
- ек.клас. 421 – Стални трошкови (за услуге дезинсекције) ........................................................................150.000,00
Решењем Председника општине број 400-70/12, од
23.05.2012. године, којим је текућа буџетска резерва увећана за 183.250,00 динара (у складу са ставом 12. члана 61.
Закона о буџетском систему - пренос са апропријације 35 –
Услуге по уговору у износу од 183.250,00 који није било
могуће искористити до краја године) уједно су та средства
из текуће резерве распоређена на Изборну комисију - апропријацију 33 – Накнаде за рад бирачког тела.
На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету за 2012. годину, од 13.08.2012. године, утрошено је
укупно 1.803.800,00 динара и то за:
Буџетски фонд за заштиту животне средине
- ек.клас. 421 – Стални трошкови (за ларвицидно третирање комараца)..........................................................3.800,00
Предшколска установа ''Лане''
- ек.клас. 512 – Машине и опрема (за набавку котла на
чврсто гориво).........................................................500.000,00
Туристичка организација ''Подгорина''
- ек.клас. 423 – Услуге по уговору (за сајам шљива)
..............................................................................1.300.000,00
На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету за 2012. годину, од 12.11.2012. године, утрошено је
укупно 649.832,40 динара, и то за:
Општинска управа
-ек.клас. 423 – Услуге по уговору.....................295.000,00
Дирекција за изградњу ''Јадар''
- ек.клас. 415 – Накнаде за превоз запослених
...................................................................................30.000,00
Народна библиотека ''Осечина''
- ек.клас. 511 – Зграде, грађ.објекти и пројекти
...................................................................................96.140,40
ОШ ''Војвода Мишић''
-ек.клас. 463 – Трансфери осталим нивоима власти
(социјална давања запосленима – солидарна помоћ)
....................................................................................48.692,0
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- ек.клас. 463 – Трансфери осталим нивоима власти
(текуће поправке и одржавање – ремонт котлова)
.................................................................................180.000,00

На крају 2012. године остало неутрошено 2.246.367,60
динара текуће буџетске резерве.
ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ (У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2012. ДО
31.12.2012. ГОДИНЕ)

Према члану 34. став 3. Закона о јавном дугу, локалне
власти не могу давати гаранције.
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА У 2012. ГОДИНИ

Буџет општине Осечина је, у 2011. години, поред
редовних трансфера, примио, од министарстава
Републике Србије, и више наменских трансфера, у укупном
износу од 14.488.368,10 динара и то:

-729.240,00 примљено од Министарства просторног
планирања за израду Просторног плана општине Осечина
и утрошено за исту намену (позиција 60);
-1.000.000,00 примљено од Министарства за локалну
самоуправу за отклањање последица од елементарних
непогода (снега) и утрошено за ту намену (позиција 54);
-300.000,00 примљено од Комесаријата за избеглице за
набавку огрева породицама избеглих лица. Од тих средстава набављен огрев за 20 породица и утрошено
294.000,00 (позиција 42/2). Остало неутрошено 6.000,00;
-300.000,00 примљено од Комесаријата за избеглице за
исплату новчане помоћи избеглицама. Преко Центра за
социјални рад ''Напредак'' исплаћена новчана помоћ за 20
породица по 15.000,00 динара (позиција 95/1);
-747.435,85 за реализацију пројекта ''Формирање базе
матичних књига Општинске управе Осечина'' (у оквиру јавних радова). Средства утрошена на следећи начин:
- плате запослених....691.635,85 (позиције 16/1 и 17/1)
- превоз запослених....15.000,00 (позиција 19/1)
- набавка рачунарске опреме........................40.800,00
(позиција 31/1)
- 4.000.000,00 примљено од Министарства финансија
за отклањање последица од елементарних непогода
(снега) и утрошено за чишћење снега (позиције 51/1 и
54/1);
- 765.000,00 примљено од Фонда за заштиту животне
средине за реализацију пројекта ''Очистимо Србију''.
Средства утрошена у оквиру намене за коју су добијена, за
чишћење дивљих депонија (позиција 83/1);
- 3.600.000,00 примљено из буџета Републике Србије –
Текуће буџетске резерве, за отклањање последица од елементарних непогода (снега) и утрошено наменски, за чишћење снега (позиција 51/2);
- 1.300.000,00 примљено од Канцеларије за одрживи
развој недовољно развијених подручја за израду Плана
генералне регулације варошице Осечина и утрошено за ту
намену (позиција 60/1);
- 1.746.692,25 примљено за реализацију пројекта ДИЛС
– ''Образовна инклузија Рома''. Од тога утрошено
1.742.088,36 динара и то на следећи начин:
- накнаде УТ...............................10.526,50 (позиција 21/2)
- услуге доставе...........................1.100,00 (позиција 21/2)
- репрезентација.............................650,00 (позиција 23/1)
- набавка тренерки и јакни
за ромску децу
........................................................366.105,62 (позиција 23/1)
- услуге по уговору (накнада члановима тима за реализацију пројекта)............................308.181,00 (позиција 23/1)
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- изградња игралишта на Јаловику за ромску децу (део
рачуна).............................................37.830,00 (позиција 30/1)
- Предшколској установи ''Лане'' трансферисано укупно
63.233,49 динара и то за:
- накнаде УТ......................990,00 (позиција 138/1)
- телефон........................4.879,49 (позиција 138/1)
- накнаде ауторима за рад са ромском
децом......49.759,00 (позиција 141/1)
- материјал за образовање (бојице, свеске...)
..........................................................7.605,00 (позиција 143/1)
- ОШ ''Браћа Недић'' трансферисано укупно 292.100,57
динара и то за:
накнаде
УТ.......................................................
....................................2.045,50 (позиција 148 – алинеја 18)
- услуге по уговору (уговор о ауторском делу – рад са
ромском децом)........100.809,00 (позиција 148 – алинеја 19)
храна
за
продужени
боравак
...................................150.085,07 (позиција 148 – алинеја 21)
материјал
за
образовање
.................
.....................................39.161,00 (позиција 148 – алинеја 21)
- ОШ ''Војвода Мишић'' трансферисано укупно
378.599,72 динара и то за:
- сендвичи за екскурзију.........................24.999,72 (позиција 149 – алинеја 16)
- организација екскурзије Пецка – Београд (ЗОО Врт,
Авалски торањ) – Пецка (агенција ''Voyager'')
.................................353.600,00 (позиција 149 – алинеја 16)
Савезу
удружења
Рома
трансферисано
..........................283.761,46 динара (позиција 37 – алинеја 4)
На крају 2012., од овог трансфера остало неутрошено
4.603,89 динара.
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На основу члана 9., 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник „ број 7/08) , члана 32.
тачке 20. а у вези са чланом 13. ставом 1. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“ број 129/07), у вези са
чланом 139. Закона о привредним друштвима (,,Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) и у вези са чланом 34. и 38.
Закона о регионалном развоју (,,Сл.гласник РС“ број
51/2009 и 30/2010), а на предлог Општинског већа општине
Осечина, Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 24.05.2013. године, донела је следећу
ОДЛУКУ
о приступању оснивања Регионалне развојне
агенције Подриња, Подгорине и Рађевине

Члан 1.
Општина Осечина, у својству једног од оснивача, приступа оснивању Регионалне развојне агенције Подриња,
Подгорине и Рађевине, (у даљем тексту: Агенција) са градом Лозницом, општинама Богатић, Крупањ, Љубовија,
Мали Зворник и другим заинтересованим правним лицима.
Члан 2.
Циљ оснивања Агенције је стимулисање и унапређење
економског и друштвеног развоја региона кроз развијање
партнерских односа јавног и приватног сектора на идентификацији потреба и стратегија регионалног развоја.

Члан 3.
Међусобни односи оснивача регулисаће се Уговором о
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 4.
Овлашћује се председник општине Осечина да у име и
за рачун општине Осечина потпише Уговор о оснивању
Агенције, а одлуку о износу који ће општина Осечина
издвојити на име чланарине донеће Општинско веће.
Члан 5.
За рад Агенције обезбедиће се средства у буџету
Општине у износу од најмање 0,10% од укупно остварених
буџетских прихода из претходне године у односу на годину
у којој се врши пренос средстава.
На име оснивачког улога за оснивање и почетак рада
Агенције општина Осечина издваја износ од 50.000,00
динара.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/2013

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 2. и 9. а у вези са чланом 55. Закона о
јавним агенцијама(Сл.гласник РС 18/05),члана 4. Закона о
социјалном становању („Сл.гласник РС“, 72/09)и члана 34.
Закона о регионалном развоју („Сл.гласник РС“, 51/09 и
30/10) и члана 12. 38. и 116. Статута општине Осечина,
(„Општински службени гласник“, бр. 7/08), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 24.05.2013.
године, донела је
Одлуку о оснивању “Регионалне стамбене агенције
за социјално становање и развојне пројекте“
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Оснива се Регионална стамбена агенција Одлукама:
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине
Скупштине

Града Ваљева број ___________________;
општине Мионица број ________________;
општинеУб број ______________________;
општине Љиг број ____________________;
општине Лајковац број ________________;
општине Осечина број ________________;
општине Коцељева број_______________;
општине Љубовија број_______________;
општине Крупањ број _________________;

Регионална стамбена агенција се оснива у циљу:
- Стварања услова за одрживи развој социјалног становања и начин обезбеђивања и коришћења средстава за
развој социјалног становања, као и друга питања од значаја за социјално становање оснивача;
- Јачања институционалних капацитета оснивача, унапређење и подршка реализацији развојних програма и
пројеката на локалном и регионалном нивоу који су од значаја за осниваче, као и лакши приступ фондовима који
обезбеђују средства за развој истих.
Члан 2.

Агенција ће пословати под именом ”Регионална стамбена агенција за социјално становање и развојне пројекте“
(скраћено Агенција). Седиште Агенције је у Ваљеву, улица
др. Пантића 114.
Aгенција има својство правног лица. Има свој матични
број и ПИБ.
Члан 3.

Делатност Агенције је:
1. прикупљање података потребних за израду и утврђивање стамбене политике оснивача (снимање и анализа
постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба);
2. управљање пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без
могућности откупа или куповине, односно без могућности
стицања својине путем куповине;
3. управљање изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова;
4. израда програма за реализацију утврђене стамбене
политике оснивача;
5. управљање у вези са коришћењем и одржавањем
станова за социјално становање који се издају под закуп
(наплата закупнине, отплата кредита према Агенцији и другим зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и др.);
6. обављање послова који се односе на избор станова
за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама
социјалне заштите и органима оснивача;
7. развијање нових програма финансирања социјалног
становања и подстицање партнерског односа између јавног и приватног сектора у области социјалног становања;
8. стара се да најмање 10% станова намењених за
социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;
9. обављање других послове у области становања од
значаја за осниваче.
10. учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и праћење њихове реализације на нивоу региона и
оснивача;
11. сарадња са оснивачима у припреми локалних раз-
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развојних планова;
12. представља интерес оснивача у односима са
Националног агенцијом и у оквиру своје у реализацији
усвојених развојних докумената;
13. праћење и спровођење мера и реализација развојних пројеката за којe су заинтересовани оснивачи а које
ради лакше реализације преносе на Агенцију;
14. учешће у припреми пројеката за коришћење средстава међународних институција и невладиних организација усмерених на развој подручја;
15. води информациони систем од значаја за регион и
област;
16. обавља и друге послове у складу са оснивачким
актом.
Члан 4.
За оснивање и почетак рада Агенције одређује се имовина Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа
погођеног земљотресом.
Средства за рад Агенције, предвиђена Годишњим програмом рада, обезбеђују се из буџета јединица локалне
самоуправе (оснивача), сразмерно броју становника Града
Ваљева и општина оснивача.
Према попису из 2011. кључ за расподелу је следећи:
Ваљево
Лајковац
Љиг
Уб
Мионица
Осечина
Коцељева
Крупањ
Љубовија

90301
15341
12730
29022
14263
12571
13155
17398
14424

41,1%
6.9%
5.8%
13.2%
6.5%
5.7%
6%
7.9%
6.5%

Изузетно, у 2013.години,на припреми Програма и његове реализације у наредним годинама оснивачи ће финансирати рад агенције у износу од 10 000 000,00(десет
милиона динара) по горе наведеним критеријумима и
кључу за расподелу средстава.

Члан 5.
Агенција доноси свој годишњи програм рада на који
сагласност дају оснивачи.
Члан 6.
Агенција стиче средства за обављање делатности из:
-буџета Републике Србије
-буџета јединица локалне самоуправе (оснивача)
-прихода које оствари обављањем послова из своје
надлежности
-средстава за стамбену изградњу оснивача;
- рата кредита и ануитета за откупљене станове;
- трансфера од других нивоа власти;
- донација;
-средстава од међународних институција;
- средстава од отплате кредита за станове солидарности;
- других средстава у складу са Законом.

Члан 7.
Агенција ће учествовати у изради појединачних програма социјалног становања оснивача у којима ће бити прописани услови и мерила за решавање стамбених потреба
лица која су без стана, односно лица без стана одговарајућег стандарда и која из прихода које остварују не могу
да обезбеде стан по тржишним условима.
Агенција ће учествовати у изради развојних докумената
и развојних пројеката у складу са Националним планом
регионалног развоја и регионалном развојном стратегијом.
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Члан 8.
Органи Агенције су директор и Управни одбор

Члан 9.
Управни одбор броји девет чланова. Сваки оснивач
делегира по једног члана. Број чланова Управног одбора се
може повећати приступањем нових оснивача.
Председника и чланове Управног одбора именују и разрешују оснивачи у складу са законом, овом одлуком и статутом Агенције.
Мандат чланова Управног одбора траје пет година.

Члан 10.
Управни одбор:
Доноси статут Агенције
Доноси годишњи програм пословања Агенције
Доноси пословник о раду
Усваја извештај о раду Агенције
Врши надзор над законитошћу рада Агенције;
Надзире рад директора;
Прегледа финансијске извештаје;
Даје мишљење о предлогу за расподелу добити и
покриће губитака;
Врши и друге послове у складу са законом,овом одлуком и статутом Агенције.
Члан 11.
Директора Агенције именује и разрешава Управни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом, овом
одлуком и статутом Агенције.
Члан 12.
Директор се именује јавним конкурсом на период од
четири године.
Директор Агенције може бити разрешен и пре истека
времена на које је именован.
Члан 13.
Оснивачи могу до именовања директора Агенције по
конкурсу да именују вршиоца дужности директора.

Члан 14.
Директор Агенције:
Организује и руководи радом и пословањем Агенције;
Заступа Агенцију;
Стара се о законитости рада Агенције;
Предлаже основе политике, план и програм предузећа
и стара се о њиховом спровођењу;
Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз сагласност оснивача;
Врши и друге послове утврђене законом и статутом
Агенције.
Члан 15.
Агенција може у току свог пословања вршити статусне
промене и промене облика у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 16.
Агенција има статут на који сагласност дају оснивачи.
Статутом се ближе регулише начин унутрашњег организовања и рада Агенције.
Унутрашња организација и систематизација радних
места биће уређена посебним актом на који сагласност
дају оснивачи.
Члан 17.
Агенција почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Даном почетка рада Агенција преузима права и обавезе, послове, предмете, опрему, средства за рад, архивску
грађу и регистраторски материјал и запослене у Дирекцији
за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом.
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Запослени у Дирекцији права и обавезе из радног односа настављају да остварују у Агенцији.
Даном уписа Агенције у судски регистар престаје са
радом Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа
погођеног земљотресом.
Члан 18.
Агенција је отворена за приступ нових чланова који ће
имати иста права и обавезе као оснивачи ове Агенције
поштујући права и одредбе ове Одлуке.

Члан 19.
Агенција је дужна да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Члан 20.
Обавезује се Управни одбор Агенције да у року од 30
дана од дана усвајања ове Одлуке донесе Статут и исти
достави оснивачима на сагласност.

Члан 21.
Одлуку објавити у Службеном гласнику РС, Службеним
гласницима Града Ваљева и оштина оснивача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Општина Осечина прибавља кат.парцелу број 2142
њива 5.класе-намена земљишта:остало грађевинско земљиште у својини у површини од 0.02.40 ха и кат. парцелу
број 2141 у површини од 0.01.60 ха – путно земљиште, обе
у КО Осечина, од наследника пок. Гачић Павла, бив. из
Осечине (варошица), за купопродајну цену у износу од
500,00 ЕУР по једном ару у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, ради
изградње насипа у току регулације корита реке Ловачке,
кат.парцелу број 2386/3 грађевинско земљиште у својини у
површини од 0.02.74ха, у КО Осечина,од власника Лајшић
Новака, из Миличинице, за купопродајну цену у износу од
1.000,00 ЕУР по једном ару у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, ради
регулације корита реке Ловачке и део кат.парцеле број
2143, њива 5. класе у површини од 0.09.61ха, у КО Осечина
од власника Милисављевић Десанке, из Осечине(село) за
купопродајну цену у износу од 250,00 ЕУР по једном ару у
динарској противредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан исплате и ради регулације корита реке
Ловачке.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да са власницима непокретности, закључи уговор о купопродаји
непокретности у року од 15 дана од дана доношења ове
одлуке,којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а исту објавити у "Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/2013

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 43. ст. 1, 45. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“, број 7/08), члана
40. и 42. Пословника Скупштине општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 10/08), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 24.05.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

I
РАЗРЕШАВА СЕ Гордана Гладовић, наставник ликовне културе из Комирића, по предлогу Изборне листе
Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, дужности члана Савета за привреду и финансије СО-е Осечина,
на лични захтев због подношења оставке.
II
БИРА СЕ Бранислав Поповић, дипломирани економиста из Осечине, по предлогу Изборне листе Демократска
странка Србије – Војислав Коштуница, за члана Савета за
привреду и финансије СО-е Осечина.

III
Мандат члана Савета, траје 4 године, односно до истека мандата члановима Савета који су бирани Одлуком СОе Осечина број 060-31/2012 од 21.06.2012. године.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.

V
Одлуку објавити у „Општинском службеном гласнику“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/2013

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06 и 47/11),
члана 6. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11 и 78/11) и члана 12, 38, и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“, број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
Р ЕШ Е Њ Е

1. УТВРЂУЈУ СЕ полазне основице за утврђивање
пореза на имовину физичких лица у 2013. години, и то за:

-станове и стамбене зграде............35.078,53 динара/м2
-пословни простор............................55.112,75 динара/м2
-зграде за одмор и рекреацију.........21.047,88 динара/м2
-гараже и друге објекте ....................17.549,54 динара/м2

24. V 2013.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

2. О извршењу овог решења стараће се Служба за
пореску администрацију Општинске управе Осечина.

3. Решење доставити Служби за пореску администрацију Општинске управе Осечина, а један примерак задржати за архиву.

4. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 65. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/ 2012), 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) и
члана 48.Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини („Општински службени гласник“ број 1/2013) Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 24.05.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног
предузећа „Осечина“ број 159-11/13, коју је усвојио Управни
одбор Јавног комуналног предузећа „Осечинa“ из Осечине,
на седници одржаној дана 23.05.2013. године.
2. Решење доставити Јавном комуналном предузећу
„Осечина“ из Осечине, 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:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.
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На основу члана 13., 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Спортског
центра „Осечина“ из Осечине за 2013. годину бр. 11/2013 од
07.03.2013. године, који је усвојио Управни одбор Спортског
центра „Осечина“ из Осечине на седници одржаној дана
07.03.2013. године.

2. Решење доставити Спортском центру „Осечина“ из
Осечине и исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13
ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за
социјални рад „Напредак“из Осечине за 2013. годину са
финансијским планом трошкова за 2013. годину које
финансира Општинска управа бр. 551-150/13 од
25.02.2013. године, који је усвојио Управни одбор Центра за
социјални рад „Напредак“ из Осечине на седници одржаној
дана 25.02.2013. године.

2. Решење доставити Центру за социјални рад
„Напредак“ из Осечине и исто објавити у „Општинском
службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013. године, донела је

На основу члана 13., 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне
библиотеке Осечина из Осечине за 2013. годину, бр. 18 од
30.01.2013. године, који је усвојио Управни одбор Народне
библиотеке Осечина из Осечине на седници одржаној дана
18.02.2013. године.

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Дома
здравља Осечина из Осечине за 2013. годину бр. 78/13 од
28.01.2013. године, који је усвојио Управни одбор Дома
здравља Осечина из Осечине на седници одржаној дана
28.01.2013. године.

РЕШЕЊЕ

2. Решење доставити Народној библиотеци Осечина из
Осечине и исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13
ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

РЕШЕЊЕ

2. Решење доставити Дому здравља Осечина из
Осечине и исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13
ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

24. V 2013.
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На основу члана 53,54 и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/09), члана 12, 38. став 1. тачка 9. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник“ број
7/08) и члана 59 и 96. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник“, број 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЛАНЕ“ У ОСЕЧИНИ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Гордана Гладовић из Комирића,
наставник ликовне културе, дужности члана Управног
одбора Предшколске установе „Лане“ у Осечини, као представник локалне самоуправе, на лични захтев због подношења оставке.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Маргита Младеновић из Бастава, радник, за члана Управног одбора Предшколске установе
„Лане“ у Осечини, као представник локалне самоуправе.

III
Мандат члана Управног одбора траје 4 године, односно до истека мандата члановима Управног одбора који су
именовани решењем СО-е Осечина број 060-38/2012 од
13.08.2012. године.
IV
По примерак решења доставит разрешеном и именованом члану Управног одбора Предшколске установе
„Лане“ у Осечини и Предшколксој установи „ Лане“ у
Осечини, а један примерак задржати за архиву.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 53, 54 и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник“ број
72/09), члана 12, 38. став 1. тачка 9. и члана 116. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник“ број
7/08) и члана 59 и 96. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник“ број 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАЋА НЕДИЋ“ У ОСЕЧИНИ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Зорица Павловић, васпитач из
Осечине, дужности члана Школског одбора Основне
школе „Браћа Недић“ у Осечини, као представник Савета
родитеља, на лични захтев због подношења оставке.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Мијаиловић, трговац из
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Осечине, за члана Школског одбора Основне школе „Браћа
Недић“ у Осечини, као представник Савета родитеља.

III
Мандат члана Школског одбора траје 4 године, односно до истека мандата члановима Школског одбора који су
именовани решењем СО-е Осечина број 060-45/2012 од
12.11.2012. године.
IV
Решење доставити именованом и разрешеном члану
Школског одбора, Основној школи „Браћа Недић“ у
Осечини и архиви.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеног ласнику“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08) и члана
1. и 7. Одлуке о образовању Савета за безбедност општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 3/09),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Информација о стању јавног реда и
мира на подручју општине Осечина у 2012. години и периоду од 01.01. – 15.04.2013. године.
Закључак доставити Савету за безбедност општине
Осечина и Полицијској станици Осечина и исти објавити у
„Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке
Осечина из Осечине за 2012. годину.

Закључак доставити Народној библиотеци Осечина из
Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13
ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

24. V 2013.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине
Осечина("Општинскислужбени
гласник",
бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Спортског центра
„Осечина“ из Осечине за 2012. годину.
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Закључак доставити Међуопштинском историјском
архиву Ваљево из Ваљева и исти објавити у „Општинском
службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

Закључак доставити Спортском центру „Осечина“ из
Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласниНа основу члана 12., 38. и 116. Статута општине
ку".
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
Број:060-28/13
24.05.2013. године, донела је
ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине
Осечина ("Општински службени гласник", бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални
рад „Напредак“ из Осечине за 2012. годину.

Закључак доставити Центру
за социјални рад
„Напредак“ из Осечине и исти објавити у „Општинском
службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду
„Осечина“ из Осечине за 2012. годину.

Дома здравља

Закључак доставити Дому здравља „Осечина“ из
Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13
ПРЕДСЕДНИK
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
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Међуопштинског историјског архива Ваљево из Ваљева за 2012. годину.

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Црвеног крста
Осечина из Осечине за 2012. годину.

Закључак доставити Црвеном крсту Осечина из
Осечине и исти објавити у „Општинском службеном гласнику".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12. 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник РС“ бр.7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.05.2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

1. ПОДРЖАВА СЕ иницијатива за формирање
Окружне службе хитне медицинске помоћи за подручје
Колубарског округа.

2. Закључак доставити Дому здравља Осечина,
Колубарском управном округу, а један примерак задржати
за архиву.
3. Закључак објавити у
гласнику“.

„Општинском службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број:060-28/13

ПРЕДСЕДНИK
Златија Миличић,с.р.

24. V 2013.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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