
 
 

 

ОПШТИНСКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГОДИНА XXIX 
ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

29.11.2021. БРОЈ 13 

На оснoву члана 29. став 1. тачка 6. Законa о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени  гласник  РС“, бр. 87/2018), члана 

2. став 1. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, 

задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени 

гласник РС“ број 84/2020), а у циљу спровођења мера и 

активности за спречавање и умањење последица у ратном 

и ванредном стању са задацима заштите и спасавања 

људи, материјалних и културних добара и обезбеђења 

основних услова за живот, Скупштина општине Осечина 

на седници одржаној дана 29.11.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О РАСФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ОПШТИНЕ  

ОСЕЧИНА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком расформирају се јединице цивилне 

заштите опште намене општине Осечина, претходно 

образоване као оперативне снаге заштите и спасавања за 

извршавања задатака цивилне заштите. 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште 

намене на територији општине Осечина („Општински 

службени гласник“ бр. 7/2014), заједно са личном и 

материјалном формацијом, који су представљали саставни 

део Одлуке о образовању јединица цивилне заштите 

опште намене на територији општине Осечина 

(„Општински службени гласник“ бр. 7/2014). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту 

објавити у „Општинском службеном гласнику“ 

 

Скупштина општине Осечина, 

Број: 060-60-2/2021, дана: 29.11.2021. г. 

председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с. р. 

 

 

 

 

Нa основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/14 др-закон, 

101/2016 др-закон и 44/2018), члана 9. став 1. Одлуке о 

заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина („Општински службени 

гласник“, број 7/2014) и члана 145. Статута општине 

Осечина („Општински службени гласник“, број 4/2019), 

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 

29.11. 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРАВОБРАНИОЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ 

И ОСЕЧИНА 

 

I За правобраниоца Заједничког правобранилаштва 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, бира 

се  

 

-Драгана Лабус, дипломирани правник, из Ваљева. 

 

II Правобранилац се бира на период од пет година. 

 

III Решење доставити именованом лицу, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина и Скупштинама града Ваљева и 

општина Љиг и Лајковац. 

 

IV Решење објавити у „Општинском службеном 

гласнику“. 

           Скупштина општине Осечина, 

                          Број: 060-60-1/2021. г., дана: 29.11.2021. г. 

председник Скупштине, 
             Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Осечина, Карађорђева бр. 78 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Дане Крсмановић, Снежана Милошевић и Милан Петровић 

ТЕЛЕФОНИ: 014/451-158
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