ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXVII

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
12.10.2018.

На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' бр.7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018.године донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе
„Браћа Недић“ Осечина за школску 2017/2018 годину
II Закључак доставити Основној школи „Браћа Недић“,
Општинској управи општине Осечина и исти објавити у
„Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-1/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12. 21. 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018 године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за школску 20182019 годину Основне школе „Браћа Недић“ Осечина, који је
усвојен на седници Школског одбора Основне школе „Браћа
Недић“ Осечина, дана 13.09.2018.године, број 636/18.
II Решење доставити ОШ „Браћа Недић“, Општинској
управи Осечина и исто објавити у ''Општинском службеном
гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-2/2018
Председница Скупштине,
Златија Миличић, с.р.
На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' бр.7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018.године донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе
„Војвода Мишић“ Пецка за школску 2017/2018 годину
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II Закључак доставити Основној школи „Војвода
Мишић“, Општинској управи општине Осечина и исти
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-3/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 12. 21. 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада за школску
2018-2019 годину Основне школе „Војвода Мишић“ Пецка,
који је усвојен на седници Школског одбора Основне школе
„Војвода Мишић“ Пецка, дана 12.09.2018.године, број 180/1.
II Решење доставити ОШ „Војвода Мишић“ Пецка,
Општинској управи Осечина и исто објавити у
''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-4/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' бр.7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018.године донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештаја о реализацији годишњег
плана рада за 2017/2018 годину Предшколске установе
„Лане“ Осечина.
II Закључак доставити Предшколској установи „Лане“,
Општинској управи општине Осечина и исти објавити у
„Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-5/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 12. 21. 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10.2018 године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада
Предшколске установе „Лане“ Осечина за радну 2018/2019
годину, који је усвојен на седници Управног одбора
Предшколске
установе
„Лане“
Осечина,
дана
06.09.2018.године, број 295-1/2018.
II Решење доставити Предшколске установе „Лане“
Осечина, Општинској управи Осечина и исто објавити у
''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-6/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017 и
27/2018-др.закони) ,члана 1, 2, 4. Уредбе о критеријумима
за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“,
број 21/2018), члана 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/2008, 6/2015),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
12.10.2018.године доноси
ОДЛУКУ
о мрежи јавних предшколских установа на територији
општине Осечина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред
објеката који испуњавају услове за обављање делатности
предшколског васпитања и образовања на територији
општине Осечина.
Члан 2.
Делатност предшколског васпитања и образовања на
територији општине Осечина обавља Предшколска установа
„Лане“ у Осечини, ул. Хајдук Вељкова бр.6 (у даљем тексту:
Предшколска установа).
Члан 3.
Мрежу
предшколских
установа
чини
објекат
Предшколске установе у седишту у којем се обавља
целодневни боравак и припремни предшколски програм и
издвојена одељења Предшколске установене у објектима
основних школа, у којима се обавља припремни
предшколски програм, и то:
1. у Остружњу у објекту ОШ „Браћа Недић“
Осечина- издвојено одељење,
2. у Лопатњу у објекту ОШ „Браћа Недић“ Осечинаиздвојено одељење,
3. у Комирићу у објекту ОШ „Браћа Недић“ Осечинаиздвојено одељење,
4. у Горњем Црниљеву у објекту ОШ „Браћа Недић“
Осечина- издвојено одељење,
5. у Драгијевици у објекту ОШ „Браћа Недић“
Осечина- издвојено одељење,
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6. у Белотићу у објекту ОШ „Браћа Недић“ Осечинаиздвојено одељење,
7. у Пецкој у објекту Народне библиотеке- издвојено
одељење,
8. у Гуњацима у објекту ОШ „Војвода Мишић“
Пецка- издвојено одељење,
9. у Драгодолу у објекту ОШ „Војвода Мишић“
Пецка- издвојено одељење,
10.
у Царини у објекту ОШ „Војвода
Мишић“ Пецка- издвојено одељење.
Члан 4.
Основе програма предшколског васпитања и образовања
садрже:
1) основе програма неге и васпитања деце узраста од
једне године до три године старости;
2) основе програма предшколског васпитања и
образовања деце од три године до поласка у основну
школу, укључујући и основе припремног предшколског
програма.
Члан 5.
Програм припрема детета пред полазак у основну школу
у оквиру предшколског васпитања и образовања траје
четири сата дневно, најмање девет месеци.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке чини и Елаборат о мрежи
предшколских установа у општини Осечина за период од
2018- 2023.године.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о мрежи предшколских установа на територији општине
Осечина („Општински службени гласник“, број 5/2011).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Општинском службеном гласнику.“
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-7/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину (
„Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013), и
члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“, број 7/2008), Скупштина општине
Осечина на седници одржаној дана 12.10.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2019.годину на територији општине Осечина .
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Члан 2.
На територији општине Осечина одређено је три зоне за
утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима и то: зона
1, зона 2 и зона 3
УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама
на територији општине Осечина, и то:
ВРСТА
НЕПОКРЕТНОСТИ
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште

ЦЕНА ПО
КВАДРАТНОМ МЕТРУ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗОНА ЗОНА
ЗОНА
1
2
3
31,82
дин.
18,78
дин

Станови
Куће за становање
Пословне зграде и
други (надземни и
подземни)грађевински
објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна
места
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности које су у
најопремљенијој зони на територији општине Осечина
служиле као просечне цене на основу којих је у текућој
2018. години утврђивана основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не води пословне књиге, и то:
Пољопривредно земљиште.................369,25 динара/м2
Грађевинско земљиште........................665,00 динара/м2
Пословне зграде и други(надземни и подземни) грађ.
објекти који служе за обављање
делатности.............................................55.112,75 динара/м2
Станови .................................................35.078,53 динара/м2
Куће за становање................................35.078,53 динара/м2
Гараже и гаражна места.......................17.549,54 динара/м2
Обвезници који воде пословне књиге, у складу са чланом
7а став 2. и став 3. Закона, код утврђивања основице пореза
на имовину просечне цене квадратног метра одговарајуће
непокретности, у најопремљенијој зони, на основу које је
утврђена основица пореза на имовину обвезнику који не
води пословне књиге, за текућу годину, множе
коофицијентима који су утврђени Одлуком о одрећивању
коефицијената за непокретности по зонама то за: прву
зону(1,00), за другузону(0,80), и за трећу зону(0,40).
У складу са чланом 6. став 8. Закона о порезима на
имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге, ако ни у
граничним зонама из става 7. овог члана није било промета
одговарајаћих неопкретности у периоду из става 5. овог
члана, основица пореза на имовину за те непокретности у
зони у којој није било промета једнака је основици пореза на
имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.
Члан 4.
Ову одлуку
објавити у „Опшинском службеном
гласнику“ и на интернет страни општине Осечина.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Опшинском службеном гласнику “, а
примењује се од 01. 01. 2019. године.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-8/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 99. став 19. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у вези члана 27. став 10., члана 29.
став 4. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/16 ),
члана 7. и члана 9. Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини општине Осечина („Општински службени
гласник“ број 6/17) и члана 12. 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник бр. 7/08 и 6/2015,
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
12.10. 2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Члан 1.
Покреће се поступак прибављања неизграђеног
грађевинског земљишта у својину општине Осечина, за
потребе проширења индустријске зоне у варошици Осечина,
које се налази у обухвату Плана генералне регулације
насељеног места варошица Осечина („Општински службени
гласник“ број 4/14) и испуњава следеће карактеристике:
1) да представља грађевински комплекс, односно
грађевинску целину која се састоји од једне или више
међусобно повезаних катастарских парцела, укупне
површине најмање 1 хектар, а највише 2 хектара;
2) да се парцела или међусобно повезане парцеле
грађевинског комплекса према Плану генералне
регулације насељеног места варошица Осечина налазе у
зони: ЗОНА ИНДУСТРИЈА.
Члан 2.
Поступак прибављања непокретности из члана 1. ове
Одлуке спровешће Комисија за спровођење поступака
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине и
поступака јавног надметања и прикупљања писмених
понуда именована решењем Општинског већа општине
Осечина бр. 060-37/2017 од 05.09.2017. године (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 3.
Прибављање грађевинског земљишта из члана 1. ове
Одлуке извршиће се прикупљањем писмених понуда по
тржишној цени коју утврди надлежни орган.
Члан 4.
Решење о прибављању земљишта из члана 1. ове Одлуке
донеће председник општине Осечина на предлог Комисије.
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На основу решења из претходног става, уговор о
прибављању грађевинског земљишта у име општине
Осечина закључиће председник општине Осечина, по
претходно
прибављеном
мишљењу
надлежног
правобранилаштва.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Општинском службеном гласнику”.
Скупштина општине Осечина
Број: 060-38-9/2018, од 12.10. 2018. године
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 4., члана 168. и 169. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013 и
13/2016), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),
члана 2. став 3. тачка 7., члана 3. став 1. тачка 7. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 12., 38. и 116. Статута
општине Осечина ("Општински службени гласник", бр.
7/2008 и 6/2015), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 12.10.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У члану 20. Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Општински сл. гласник“, бр. 7/2018 и 8/2017), (у даљем
тексту: Одлука), у ставу 2. после речи „дневна“ додаје се
реч „месечна“, а остали текст како следи.
После става 4. у члану 20. Одлуке додаје се нови став
који гласи:
„Месечна паркинг карта важи за месец за који је
купљена“
У ставу 5. који сада постаје став 6. речи „у којем је
купљена“ замењује се речима „за који је купљена“.
Члан 2.
У члану 13. Одлуке после става 1. додаје се нови став 2.
који гласи:
„Корисник месечне паркинг карте дужан је да
видљиво, са унутрашње стране предњег ветробранског
стакла возила, истакне важећу месечну паркинг карту.
Члан 3.
У члану 25. став 1. Одлуке после речи „члана“ број „13.“
мења се у број „14“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-10/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу чл.20.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/2007) чл.219.Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.107/2005,
72/2009 -др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
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45/2013 -др.закон) тачке 64. Упутства о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига (''Службени гласник
РС''бр.109/2009) и чл.38.Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник''бр.7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина , на седници одржаној дана
12.10.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван
установе и издавање потврде о смрти
члан 1.
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих ван установе и издавање
потврде о смрти и то:
Др Душан Миловановић из Пецке, ул.Краља Петра
бр.59/2, ЈМБГ 1109956771817
Др Јелена Милутиновић из Осечине, с.Осечина, ЈМБГ
2006980775033
Др Загорка Живановић из Осечине, ул.Вука Караџића
бр.53, ЈМБГ 2307982775022
Др Никола Милосављевић из Осечине, П.Ј.Комирићанца
бр.54, ЈМБГ 2211987770048
Др Марија Јанчић из Осечине, село Лопатањ, ЈМБГ
1308983775029
члан 2.
Задатак доктора медицине из члана 1.овог Решења је да у
року од 12 сати од примљеног позива изврше непосредан
преглед умрлог лица ван здравствене установе, утврде време
и узрок смрти и издају потврду о смрти.
Именовани доктори медицине обавезни су да
спецификацију издатих потврда о смрти са приложеним
примерком сваке појединачне потврде о смрти, доставе
Општинској управи Осечина , Одељењу за буџет, привреду
и јавне службе, преко писарнице, најкасније до 10-ог у
месецу за претходни месец.
члан 3.
За извршење задатка из члана 2.овог Решења општина
Осечина ће именованим докторима исплаћивати накнаду у
износу од 2.000,00 динара нето по потврди о смрти. Исплата
ће се вршити једном месечно, за претходни месец, на основу
броја издатих потврда о смрти, сваком именованом доктору
медицине посебно.
члан 4 .
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за буџет,
привреду и јавне службе у Општинској управи Осечина.
члан 5.
Доктори медицине означени у члану 1.овог Решења
одређују се за извршење напред утврђеног задатка на период
од једне године од дана ступања на снагу овог Решења.
члан 6.
Решење ступа на снагу даном доношења.
члан 7.
Решење доставити по примерак Дому здравља Осечина и
именованим докторима медицине и исто објавити у
''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-11/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

12. X 2018.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

На основу члана 115, 116 и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број
88/2017 и 27/2018- др.закони ), члана 14, 38 тачка 9, и
члана116. Статута општине Осечина („Општински службени
гласник“, бр. 7/08, 6/15) и чл.96. Пословника Скупштине
општине Осечина („Општински службени гласник број
10/08), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 12.10.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ“ У ПЕЦКОЈ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне
школе „Војвода Мишић“ у Пецкој, и то:
а) Као представници запослених у установи:
1. Зорица Солдатовић из Бастава, запослена на радном
месту наставника енглеског језика,
2. Милена Перић из Царине, запослена на радном месту
наставника разредне наставе,
3. Милан Јовановић из Гуњака, запослен на радном месту
чистачице.
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Даном ступања на снагу овог решења досадашњим
члановима Школског одбора престаје мандат.
IV
Решење доставити именованим члановима Школског
одбора, Основној школи „Војвода Мишић“ и архиви.
V
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Општинском службеном гласнику“, а примењиваће се од
8.11.2018.године.
Скупштина општине Осечина
Дана 12.10.2018.године, број 060-38-12/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

б) Као представници родитеља, односно других
законских затупника:
1. Бранка Савић, полицијски службеник из Пецке,
2. Ненад Манојловић, пољопривредник из Гуњака,
3. Дарко Суботић, пољопривредник из Драгодола.
в) Као представници локалне самоуправе:1. Дарко
Тадић, пољопривредник из Драгодола,
2. Славољуб Васиљевић, пољопривредник из Драгодола,
САДРЖАЈ
3. Мирко Бојић, пољопривредник из Коњица.
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