
 

ОПШТИНСКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГОДИНА XXXII 
ОПШТИНА ОСЕЧИНА 05. 

05. 05. 2021. БРОЈ 4 

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Службени гласник бр. 

113/2017 и 50/2018) и члана 40. Статута општине Осечина, 

(Општински службени гласник бр. 4/2019), Скупштина 

општине Осечина на седници одржаној дана 5.05.2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се финансијска подршка 

породици са децом на територији општине Осечина. 

Финансијска подршка породици са децом, у 

смислу ове одлуке, има за циљ подстицање рађања деце и 

побољшање услова за задовољавање основних потреба 

деце на територији општине Осечина. 

Члан 2. 

 Право на финансијску подршку породици са 

децом, у смислу ове одлуке, је родитељски додатак. 

Члан 3. 

 Право на родитељски додатак у смислу ове 

одлуке је лично право и не може се преносити на друга 

физичка и правна лица. 

 

II – РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

 

Члан 4. 

Родитељски додатак остварује мајка за свако 

дете, која је држављанин Републике Србије и имају она 

или отац новорођеног детета пребивалиште на територији 

општине Осечина најмање 6 месеци пре дана рођења 

детета за које је поднела захтев. 

Право из става 1. овог члана остварује мајка која 

непосредно брине о детету за које је поднела захтев, а која 

није потпуно или делимично лишена родитељског права. 

Право из става 1. овог члана, ако испуњава 

услове из става 1. или 2. овог члана, може остварити и отац 

детета, уколико мајка детета за које подноси захтев није 

жива, уколико је напустила дете или је из објeктивних 

разлога спречена да се непосредно брине о детету.  

Изузетно, право на родитељски додатак може 

остварити и отац детета уколико мајка није држављанин 

Републике Србије и нема пребивалиште на територији 

општине Осечина, а живи у заједничком домаћинству са 

оцем детета. 

Заједничко домаћинство, у смислу ове одлуке, је 

заједница живљења, привређивања и трошења средстава. 

 

Члан 5. 

 Захтев за признавање права на родитељски 

додатак подноси се најкасније до навршене прве године 

живота детета за које се захтев подноси. 

 О захтеву за признавање права на родитељски 

додатак у првом степену решењем решава Општинска 

управа Осечина. 

 О жалбама на решења Општинске управе 

Осечина из става 2. овог члана одлучује Општинско веће. 

Члан 6. 

 Услови за остваривање права на родитељски 

додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева. 

Члан 7. 

 Уз захтев за признавање права на родитељски 

додатак подносе се докази о испуњености услова  из члана 

4. ове одлуке, и то: 

1. Извод из матичне књиге рођених за сву живорођену 

децу подносиоца захтева, 

2. Потврда о пријави пребивалишта за сву живорођену 

децу подносиоца захтева, 

3. Уверење о држављанству Републике Србије не 

старије од шест месеци за подносиоца захтева, 

4. Лична карта подносиоца захтева, 

5. Уверење надлежног органа да подносилац захтева 

непосредно брине о детету за које се захтев подноси 

и о испуњености других услова из члана 4. став 2. 

ове одлуке.  

Уколико захтев за признавање права на родитељски 

додатак подноси отац детета, уз захтев се поред доказа из 

става 1. овог члана подносе и докази о испуњености 

услова из члана 4. став 3. или став 4. ове одлуке. 

Члан 8. 

 Право на родитељски додатак не може се 

остварити ако родитељи детета за које се захтев подноси 

у моменту подношења захтева живе у иностранству. 

 

Члан 9. 

Приликом одлучивања о праву на родитељски 

додатак Општинска управа може затражити подношење и 

других доказа, сем доказа предвиђеним чланом 7. ове 

одлуке, које оцени неопходним за утврђивање чињеница 

битних за одлучивање. 

Члан 10. 

  Висина родитељског додатка за: 

1.  прворођено дете утврђује се у износу од 50% 

просечне плате без пореза и доприноса по 

запосленом у Републици Србији према последњем 

званично обjављеном податку органа надлежног за 

послове статистике у односу на месец исплате,  

2. другорођено дете утврђује се у износу од 75% 

просечне плате без пореза и доприноса по 
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запосленом у Републици Србији према последњем 

званично обjављеном податку органа надлежног за 

послове статистике у односу на месец исплате,  

3.  трећерођено дете утврђује се у износу једне 

просечне плате без пореза и доприноса по 

запосленом у Републици Србији према последњем 

званично обjављеном податку органа надлежног за 

послове статистике у односу на месец исплате 

За четврторођено и свако наредно дете висина 

износа се увећава за по 20% у односу на претходно 

рођено дете. 

Члан 11. 

 О реализацији права из ове одлуке стара се 

Општинска управа Осечина. 

Члан 12. 

Средства за реализацију права из ове одлуке 

обезбеђују се у буџету општине Осечина. 

III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“. 

Члан 14.  

 Поступци по захтевима који су поднети после 

01.01.2021. године окончаће се по прописима ове одлуке. 

  

Члан 15. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 9/2008), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 1/2009), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 7/2009), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр.13/2009), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 3/2011), Одлука о изменама и допунама 

одлуке о финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 1/2012).    

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 5.05.2021.год. бр.060-21-1/2021 

 

   Председник Скупштине, 

                                Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

 На основу члана 42. став 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020) и члана 15., 40. и 145. Статута 

општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 

4/2019), на седници одржаној дана 5.05.2021. године, 

Скупштина општине Осечина,  донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ 

ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ „ДА СЕ 

ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се обавеза спровођења 

поступка укључивања грађана у процес доношења Одлуке 

о буџету општине Осечина путем реализације акције „ДА 

СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“. 

 

Члан 2. 

Акција „ДА СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“омогућава 

да се непосредним учешћем грађана, организација 

цивилног друштва и месних заједница у сарадњи са 

општином Осечина реши део комуналних проблема – 

уређење мањих јавних површина и на тај начин омогући 

грађанима активно укључење у буџетски процес.  

 

Члан 3. 

Укључивање грађана у буџетски процес врши се 

кроз следеће активности општинске управе: 

1. Редовно информисање јавности о акцији „ДА СЕ 

ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“, и то: прослеђивање 

информација медијима, постављање 

информација на званичном веб-сајту општине (и 

на друштвеним мрежама) и организација 

гостовања представника општине у медијима;  

2. Припрема пакета докумената за објављивање 

јавног позива – конкурс, формулари за пријаву 

пројекта, услови и критеријуми за одабир 

пројеката; 

3. Информисање јавности о изабраним пројектима; 

4. Информисање јавности о реализацији пројеката; 

5. Завршни извештај о реализацији акције. 

 

Члан 4. 

За  спровођење активности укључивања грађана 

у буџетски процес кроз реализацију акције „ДА СЕ 

ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“,  председник општине доноси 

Решење о именовању општинског тима за 

партиципативно буџетирање и спровођење акције „ДА 

СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“.  

 

Члан 5. 

Поред именованог тима који руководи 

целокупним процесом, за спровођење активности 

укључивања грађана у буџетски процес задужују се 

Општнска управа, у сарадњи са Кабинетом председника 

општине и другим службама.  

Одељење за буџет, привреду и јавне службе 

обавља стручно финансијске послове. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ,,Општинском службеном гласнику“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

           Број 060-21-2/2021, дана 5.05.2021.године 

 

  Председник Скупштине, 

       Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 15., 40. и 145. Статута општине 

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

Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 

5.05.2021.година, доноси 
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П Р А В И Л Н И К 

о критеријумима и поступку доделе средстава за 

финансирање пројекта од јавног интереса – акције 

''Да се грађани питају'' 

 

Члан 1. 

 Правилником о начину финансирања пројекта од 

јавног интереса – акције ''Да се грађани питају'' (у даљем 

тексту: Правилник) уређују се критеријуми, услови, начин 

и поступак финансирања наведеног пројекта . 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење средстава из члана 1. овог 

Правилника  имају неформалне групе грађана са 

територије општине Осечина окупљене око поднете 

иницијативе (минимално 15 потписа грађана). 

 

Члан 3. 

Одлуком о буџету општине Осечина за 2021. 

годину (''Општински службени гласник'', бр.12/2020), у 

разделу 4, опредељена су средства за ову намену у висини 

до 1.000.000,00 (један милион) динара. Средства из овог 

става обезбеђена су кроз наплату пореза на имовину и 

користиће се за реализацију акције ''Да се грађани питају''.  

Општина Осечина суфинансира максимално 

90% оправданих трошкова пројеката, и тај износ не може 

бити већи од 500.000,00 динара док износ од минимално 

10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује 

подносилац предлога пројекта (група грађана) из 

сопствених средстава, и то волонтерским радом или кроз 

нефинансијску подршку локалних привредника.   

 Подносилац предлога пројекта (група грађана) 

чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће 

имати могућност управљања финансијским средствима, 

већ ће сва планирана плаћања вршити Општинска управа 

општине Осечина. Процес набавке пројектом планираних 

добара и услуга вршиће Општинска управа општине 

Осечина . 

Прихватљиви трошкови за суфинанисирња из 

буџета општине Осечина укључују: 

- трошкове пројектних активности које се спроводе 

искључиво на земљишту које је у јавној својини 

општине Осечина;  

- трошкове услуга у оквиру пројектних активности; 

- трошкове који директно произилазе из реализације 

пројекта; 

- остале трошкове. 

Неприхватљиви трошкови, трошкови који неће бити 

финансирани јавним конкурсом из буџета општине 

Осечина су: 

- зараде, хонорари за управљање реализацијом 

пројекта; 

- активности које се спроводе на земљишту које није 

у јавној својини општине Осечина; 

- пројекти са комерцијалним ефектима; 

- пројектне активности који су претходне године већ 

биле финансиране; 

- инвестициона улагања у изградњу и одржавање 

комуналне инфраструктуре; 

- инвестициона улагања у изградњу и одржавање 

пословног простора, куповина земље или зграда; 

- активности путовања, студије, учешће на 

конференцијама, предавања стручњака и сличне 

активности; 

- организација манифестација; 

- пројекти чије су активности награде и спонзорства 

појединцима и другим организацијама; 

- покривање губитака или дуговања; 

- трошкови настали пре почетка реализације пројекта 

(пре потписивања Уговора о реализацији); 

- активности пројекта које се већ финансирају из 

других извора. 

 

Члан 4. 

            Избор пројекта за финансирање из чл. 3. 

Правилника врши се путем Јавног позива за финансирање 

пројеката од јавног интереса - акције ''Да се грађани 

питају'' (у даљем тексту: Конкурс). 

           Општинско веће општине Осечина расписује 

Конкурс, а у складу са приоритетима и циљевима општине 

и овим Правилником. 

            Конкурс из става 1. и 2. овог члана објављује се у 

локалној штампи и на сајту општине Осечина 

www.osecina.com. 

 

Члан 5. 

             Један подносилац (група грађана) може поднети 

само један предлог пројекта. 

 

Члан 6. 

 Конкурс спроводи Општински тим  за 

партиципативно буџетирање и спровођење акције ''Да се 

грађани питају'' (у даљем тексту: Тим), који именује 

председник општине Осечина. 

Решењем о именовању Тима из става 1. овог 

члана утврђују се задаци и број чланова Тима. 

 Тим у свом саставу има координатора и четири 

члана. 

 Тим ради и одлучује већином гласова присутних 

чланова и о свом раду води записник. 

 Административне и стручне послове за потребе 

Тима обавља Општинска управа општине Осечина. 

 

Члан 7. 

Подносилац предлога пројекта (група грађана) 

доставља следећа документа у 3 примерка (један оригинал 

и две копије): 

- Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта 

(може се преузети са сајта www.osecina.com) 

- Буџет пројекта (може се преузети са сајта 

www.osecina.com) 

- Листу од најмање 15 пунолетних грађана 

потписника/иницијатора пројекта. 

Подносилац предлога пројекта (група грађана) 

попуњава документа на српском језику, ћириличним 

писмом. Предлог пројекта написан руком неће се 

сматрати важећим. 

Пријаве се предају путем поште (препоручено) 

или лично, у канцеларију писарнице Општинске управе 

општине Осечина, са назнаком ''ЈАВНИ ПОЗИВ – 

АКЦИЈА ''ДА СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ'' у  
ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ  са напоменом на предњој 

страни  

 

''НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ САСТАНКА КОМИСИЈЕ'' 

 

На задњој страни затворене коверте обавезно навести 

назив пројекта и име и презиме особе за контакт.  

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у локалној 

штампи и на званичном сајту општине Осечина. Додатне 

информације у вези са учествовањем на Конкурсу се могу 

добити на број телефона 014/451-311, сваким радним 

даном у времену од 07.30 до 15.30 часова. 

 

Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Осечина, 

Карађорђева 78, 14253 Осечина. 

http://www.osecina.com/
http://www.osecina.com/
http://www.osecina.com/
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Члан 8. 

 Пријава на конкурс подноси се Општинској 

управи Осечина  на посебном обрасцу који је саставни део 

Конкурса. 

 Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана 

од дана објављивања Конкурса. 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се не 

разматрају.  

Члан 9. 

 За вредновање и рангирање предлога пројеката, 

председник општине образује конкурсну комисију (у даљем 

тексту: Комисија), посебним решењем. 

 

Члан 10. 

Листу вредновања и рангирања пријављених 

предлога пројеката утврђује Комисија.  

Листа вредновања и рангирања пријављених 

пројеката биће објављена на интернет страници општине 

Осечина најкасније у року од 30 дана од дана истека рока 

за подношење пријава. Процес вредновања и селекција 

предлога пројеката се врши у два корака. 

Први корак обухвата административну проверу. 

Административна провера се врши по следећим 

критеријумима: 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

КРИТЕРИЈУМИ 
ДА НЕ 

Предлог пројекта поднесен у року   

Информације о називу пројекта, као и 

име и презиме особе за контакт су јасно  

наведене на задњој страни коверте 

  

Предлагач пројекта је неформална група 

грађана 
  

Предлагач је поднео један предлога 

пројекта 
  

Сва документа захтевана овим 

конкурсом су поднета у 3 примерка – 

један оригинал и две копије 

  

Сва документа захтевана овим 

конкурсом су попуњена и потписана 
  

Предлог пројекта је написан на српском 

језику, ћириличним писмом 
  

Укупна вредност пројекта је већа или 

једнака од 100.000,00 динара, односно 

мања или једнака 500.000,00 динара 

  

Обезбеђено је суфинансирање пројекта 

(минимум 10% од укупне вредности 

пројекта изражено кроз волонтерски рад 

или нефинансијску подршку локалних 

привредника) 

  

Пројекат траје максимално до 

30.11.2021.године 
  

 

Предлог пројекта мора испунити све горе наведене 

критеријуме (сви одговори морају бити ''ДА''), како би 

пројекат био прихваћен за наредни круг вредновања.  

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу 

са условима конкурса, Комисија  неће разматрати.  

 

Други корак је техничко вредновање квалитета предлога 

пројекта, као и његовог утицаја на локалну заједницу. 

Технички критеријуми су подељени у 2 групе – прва група 

оцењује квалитет предлога пројекта, док друга група 

оцењује утицај предлога пројекта на локалну заједницу. 

Број бодова се додељује по следећој скали: 1 = 

незадовољавајуће, 2 = лоше, 3 = прихватљиво, 4 = добро, 

5 = одлично.  Ово вредновање се врши по следећим 

критеријумима: 

 

ТЕХНИЧКИ 

КРИТЕРИЈУМИ 

Макс

имал

ан 

број 

бодов

а које 

додељ

ује 

оцењ

ивач 

П
о

н
д

ер
и

 

Макси

малан 

укупа

н број 

бодова 

Квалитет предлога 

пројекта 
25  40 

Пројекат је у складу са 

циљевима Конкурса и 

односи се на мање захвате 

уређења јавних површина 

5 2 10 

У пројекту су јасно описани 

проблеми и потребе 

корисника из локалне 

заједници који се решавају 

предлогом пројекта  

5 1 5 

Предложене активности су 

одговарајуће за постављене 

циљеве пројекта  

5 1 5 

Пројекат има детаљно 

разрађен план реализације и 

технички је изводљив  

5 2 10 

Висина трошкова у буџету 

пројекта је прихватљива, 

оправдана и тржишно 

утемељена 

5 2 10 

Утицај пројекта на 

локалну заједницу  
25  60 

Пројекат доводи до 

позитивних и видљивих 

промена на подручју 

локалне заједнице  

5 3 15 

Пројекат промовише 

волонтерски рад и/или 

друштвено одговорно 

пословање 

5 3 15 

Пројекат доводи до 

дугорочног одрживог 

утицаја на кориснике 

пројекта 

5 3 15 

Постоји иновативност у 

приступу решавања 

проблема, односно 

задовољавања потребе 

локалне заједнице. 

5 3 15 

УКУПНО БОДОВА   100 

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете предлоге 

пројеката и приложену документацију по утврђивању 

Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у 

року од три (3) дана од дана објављивања наведене листе. 

На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса 

имају право приговора у року од осам (8) дана од дана њеног 

објављивања. Приговор се подноси Општинском већу. 

Одлуку о приговору, у форми решења, доноси Општинско 

веће у року од 30 дана од дана пријема приговора. 

 

Члан 11. 

Одлуку о избору пројеката којима се из буџета 

општине Осечина додељују средства на предлог Комисије, 
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у форми решења, доноси Општинско веће у року од 30 дана 

од дана објављивања Листе вредновања и рангирања, ако 

није било изјављених приговора, а ако је било изјављених 

приговора, одмах по коначности решења којим је решено по 

приговору. 

Члан 12. 

Општинска управа општине Осечина прати 

реализацију програма и врши контролу његове реализације. 

Корисник средстава, дужан је да Општинској 

управи општине Осечина, у сваком моменту, омогући 

контролу реализације пројекта и увид у сву потребну 

документацију. 

У циљу транспарентности доделе и утрошка 

буџетских средстава, корисници средстава током 

реализације Уговора, морају на јасан и недвосмислен начин, 

у свим медијима и видовима оглашавања, да истичу да је 

њихова акција финансирана из буџета општине Осечина. 

Динамика извештавања о реализацији пројекта 

(подаци о степену реализације пројекта, фото-

документација (пре, током и после радова), докази о 

ангажању локалне заједнице (о волонтерском раду и/или 

нефинансијској подршци локалних привредника) ће бити 

дефинисана појединачним уговорима склопљеним за 

реализацију сваког пројекта појединачно .  

У случају да корисник не поднесе Извештај у 

предвиђеном року -  најкасније до 31.12.2021. године губи 

право да учествује на наредном Конкурсу. 

 

Члан 13. 

 Овај правилник објавити у ''Општинском 

службеном гласнику'', а исти ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања. 

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 5.05.2021.године, број 060-21-3/2021 

                                                                                                   

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

На основу  чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018) чл  40. Статута општине 

Осечина (''Општински службени гласник '' број 4/2019), 

Скупштина општине Осечина  на седници одржаној дана 

5.05.2021. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  Центра за 

социјални рад „Напредак“  Осечина за 2020. годину 

бр.551-283/2021 од 19.03.2021.године, који је усвојен на 

седници  Управног одбора Центра за социјални рад 

„Напредак“' Осечина дана 19.03.2021. године, број 

551/2021. 

 

 II Закључак доставити Центру за социјални рад 

„Напредак“  Осечина  и исти објавити у ''Општинском 

службеном гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

број 060-21-4/2021, дана 5.05.2021.године 

                                                                                               

Председник Скупштине,                                                                                                    
Светозар Гачић, с.р. 

 

 

На основу  чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018) чл  40. Статута општине 

Осечина (''Општински службени гласник '' број 4/2019) 

Скупштина општине Осечина  на седници одржаној дана 

5.05.2021. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  ТО 

''Подгорина''  Осечина за 2020. годину бр.26-2/2021 од 

18.03.2021.године, који је усвојен на седници  Управног 

одбора ТО ''Подгорина'' Осечина дана 18.03.2021. године, 

број 26-2/2021. 

 

 II Закључак доставити ТО ''Подгорина''  Осечина  

и исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

број 060-21-5/2021, дана 5.05.2021.године 

 

                                                                                                

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 
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