
 

ОПШТИНСКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГОДИНА XXIX 
ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

12.03.2021. БРОЈ 2 

 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др.закон, 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'', 

број 4/2019), Скупштина општине Осечина, на седници 

одржаној дана 12.03. 2021. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Одобрава се екстерна ревизија завршног рачуна 

буџета општине Осечина за 2020. годину. 

Члан 2. 

 Екстерни ревизор завршног рачуна буџета општине 

Осечина за 2020. годину изабраће се у складу са Законом о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) из 

реда овлашћених ревизора који испуњавају услове за 

обављање послова ревизије у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија. 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине Осечина, да у 

складу са Законом о јавним набавкама покрене поступак 

јавне набавке за услугу екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Осечина за 2020. годину.  

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и исту 

објавити у ''Општинском службеном гласнику''. 

Скупштина општине Осечина 

Дана 12.03.2021.г. бр. 060-13-1/2021 

 

 Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу чл. 63. и 64. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' бр.15/2016),  члана 15., 40. и 147. 

Статута општине Осечина (''Општински службени гласник'' 

број 4/2019) Скупштина општине Осечина  на седници 

одржаној дана 12.03.2021.године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ Извештаја о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања за период од 01.01.2020.године до 

31.12.2020.године, Јавног комуналног предузећа 

„Осечина“ Осечина, бр. 69/21 од 29.01.2021.године, који је 

усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Осечина“ из 

Осечине, на седници оджаној 29.01.2021. године, број: 68-

2/21. 

 II Закључак доставити Јавном комуналном 

предузећу „Осечина“ из Осечине и исти објавити у 

''Општинском службеном гласнику''. 

 

 

Скупштина општине Осечина, 

Број 060-13-2/2021, дана 12.03.2021. 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

На основу чл.61.Закона о јавним предузећима 

( ''Службени гласник РС'' бр. 15/2016 и 88/2019) 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 12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Посебан програм 

коришћења субвенција и средстава буџета општине Осечина 

за 2021.годину, број 70/21 од 29.01.2021.године,  који је 

усвојен на седници Надзорног  одбора ЈКП ''Осечина'' у   

Осечини,  дана 29.01.2021. године, број 68-3/21. 

 

II Решење доставити ЈКП ''Осечина'' у   Осечини и 

исто објавити у ''Општинском службеном  гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број:060-13-3/2021, Дана 12.03.2021.године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

        На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 

95/2018)), члана 20. став 1. тачке 2) и члана 32. став 1. тачке 

6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
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бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 

4. став 8. Закона о инспекцијском надзору („Службени 

гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), члана 39. 

став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 

65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана 40. Статута општине 

Осечина („Службени гласник општине Осечина“, бр. 4/2019), 

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној 

12.03.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређења 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују садржина и 

поступак комуналног инспекцијског надзора, овлашћења и 

дужности комуналног инспектора и друга питања од значаја 

за комунални инспекцијски надзор. 

На питања која нису уређена овом одлуком 

примењују се одредбе посебних закона којима се уређује 

комунални инспекцијски надзор и сходно и супсидијарно 

одредбе закона којима се уређују инспекцијски надзор и 

општи управни поступак. 

 

Комунални инспекцијски надзор 

Члан 2. 

Комунални инспекцијски надзор је инспекцијски 

надзор над извршавањем закона и других прописа у 

пословима из изворне надлежности општине који је у 

делокругу комуналне инспекције. 

Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор у 

погледу коришћења и одржавања објеката за снабдевањe 

водом за пиће, одвођења и пречишћавања атмосферских и 

отпадних вода, одржавања шахти, хидраната и сливника, 

одржавања канализације, управљања комуналним отпадом,  

управљања и уређења гробаља, сахрањивања, погребне 

делатности, управљања јавним паркиралиштима, 

функционисања и одржавања објеката јавне расвете, 

управљања пијацама, одржавања путева, улица, тргова, 

коловоза и тротора, одржавања, уређења и чишћења јавних 

површина, одржавања, уређења и чишћења јавних зелених 

површина, послова зоохигијене, контроле стања комуналних 

објеката, уређаја и инсталација, начина и безбедности 

њиховог коришћења, комуналног реда, становања и 

одржавања зграда, и друге послове у областима од 

непосредног интереса за грађане.  

Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор 

над јавним комуналним и другим јавним предузећима које је 

основала општина, односно над привредним субјектима 

којима је поверено вршење комуналне делатности. 

 

Комунални инспектор 

Члан 3. 
Послове комуналног  инспекцијског надзора из 

члана 2. ове одлуке за територију општине Осечина 

комунална инспекција обавља преко комуналног 

инспектора.  

Приликом вршења надзора, комунални инспектор 

има службену легитимацију којом доказује својство 

инспектора.  

Легитимацију комуналног инспектора издаје 

начелник општинске управе. Образац и садржина 

легитимације комуналног инспектора прописана је 

подзаконским актима којима се регулише  изглед и образац 

службене легитимације инспектора  

        

 

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА  
 

Овлашћења и дужности у погледу делокруга, вођења 

поступка, извођења доказа, утврђивања чињеница, 

изрицања и предузимања мера 

Члан 4. 
Комунални инспектор је овлашћен да:  

1. контролише управљање неопасним комуналним 

отпадом;  

2. контролише чишћење и одржавање јавних површина 

око предузећа, установа, спортских терена и објеката, 

пословних и стамбених објеката, градилишта, 

неизграђених  плацева, стоваришта, као и  осталих 

јавних површина;   

3. контролише одржавање јавних зелених површина;  

4. контролише водоводну и канализациону инсталацију;  

5. контролише одржавање јавне расвете;  

6. контролише одржавање, чишћење и уређење површине 

око зграда;  

7. контролише оглашавање на отвореним површинама;   

8. контролише заузеће јавних површина мањим 

монтажним објектима привременог карактера, тезгама, 

витринама, фрижидерима, изложбеним сталцима, 

жардињерама, летњим баштама, хаварисаним 

возилима, пољопривредним прикључним машинама и 

другим стварима и предметима, складиштење робе и 

амбалаже испред радњи и других објеката на улици, 

тротоарима и осталим површинама јавне намене;  

9. контролише управљање, уређење и одржавање 

пијацама, јавним паркиралиштима и гробљима;  

10. контролише одржавање уличних отвора (шахти и 

сливника) и хидраната;   

11. контролише одржавање других објеката и површина од 

општег, односно јавног интереса, чија 

функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед и 

уређење насељеног места;  

12. контролише  истовар, утовар и претовар огревног, 

грађевинског и другог материјала и робе са аспекта 

комуналног реда, изношење кућног и уличног 

неопасног отпада, зеленог и кабастог отпада, шљаке, 

угљене прашине, шута, пепела и сл;  

13. контролише испуштање отпадних и фекалних вода, и 

одржавање септичких јама; 

14. контролише сакупљање и одвођење атмосферских вода 

са јавних површина;  

15. контролише извођење радова од стране инвеститора на 

површинама јавне намене, враћање јавних површина у 

првобитно стање и њихово чишћење након завршетка 

радова;  

16. контролише одржавање катастарских парцела у 

грађевинској зони које су видљиве са јавне површине, 

односно површине јавне намене или површине у 

јавном коришћењу; 

17. контролише услове држања домаћих животиња и 

обављање послова зоохигијене; 

18. контролише радно време угоститељских и занатских 

објеката; 

19. надзире примену прописа у области становања и 

одржавања зграда; 

20. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и 

другу документацију вршилаца комуналне делатности 

и других правних и физичких лица; 

21. врши идентификацију лица путем увида у личну 

исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

22. саслуша и узима изјаве од одговорних лица, присутних 

лица и сведока; 
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23. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и 

уређаје за обављање комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних података;  

24. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и 

уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, 

укључујући и оне које представљају унутрашње 

инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;   

25. фотографише и сними простор у коме се врши 

инспекцијски надзор, као и ствари које су предмет 

надзора;  

26. записником налаже или предлаже мере за отклањање 

незаконитости, односно неправилности у одређеном 

року, ради усаглашавања пословања и поступања са 

законом, подзаконским прописима и општинским 

одлукама, а уколико надзирани субјекат не поступи по 

наложеним мерама из записника, доноси решење о 

налагању мера, осим код нерегистованих субјеката 

када се мере изричу само решењем; 

27. окончава поступак записником уколико странка у року 

који је одређен записником изврши наложене мере; 

28. наложи кориснику извршење утврђених обавеза као и 

отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама 

и да приступи тим инсталацијама приликом извршења 

решења којим је наложио отклањање недостатака; 

29. нареди решењем уклањање ствари и других предмета 

са површина јавне намене ако су они ту остављени 

противно прописима;   

30. наложи решењем уклањање, односно премештање 

возила, као и постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила са површина јавне намене ако су 

остављена противно прописима; 

31. забрани решењем одлагање отпада на местима која 

нису одређена за ту намену;   

32. забрани решењем спаљивање отпада изван за то 

одређеног постројења;   

33. забрани паљење траве и другог растиња, отпадне 

предмете и материјале на путу и дуж путног појаса; 

34. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за 

то одређених комуналних контејнера и типских 

посуда;   

35. забрани решењем премештање комуналних контејнера 

од стране неовлашћених лица, као и њихово оштећење 

и уништење;  

36. забрани решењем бацање горућих предмета и 

неохлађеног пепела у комуналне контејнере и корпе за 

отпад;   

37. забрани решењем одлагање комуналног отпада на 

местима која нису одређена као одлагалишта, трансфер 

станице или регистроване комуналне депоније и на 

приступне путеве тим локацијама;   

38. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског 

материјала, земље и осталог грађевинског материјала 

ван за то одређене локације;   

39. забрани решењем одлагање отпада, земље, 

грађевинског материјала и отпадних материја у 

водотоке и на обале водотока;   

40. забрани решењем оштећење и уништење водоводне и 

канализационе инсталације;  

41. забрани решењем оштећење и уништење инсталације 

јавне расвете;  

42. забрани решењем оштећење и уништење дечијих 

игралишта, ограда, клупа и осталог имобилијара и 

опреме на игралиштима;   

43. забрани решењем оштећење и уништење зелених 

површина, засада и осталог пратећег имобилијара и 

опреме;  

44. забрани решењем оштећење и уништење објеката од 

општег јавног интереса;  

45.  забрани решењем заузеће и уређење површина јавне 

намене без одобрења надлежне службе;  

46. забрани обављање комуналне делатности субјекту који 

ту делатност обавља супротно одредбама законских и 

подзаконских аката којима се регулише обављање 

комуналне делатности; 

47. нареди уклањање снега и леда са путева, улица и 

тротоара као и уклањање леденица са кровова и тераса;  

48. нареди трајно уклањање засада који оштећују или могу 

да оштете мрежу јавних инсталација;  

49. нареди обавезу вршења зоохигијенске делатности;  

50. одреди рокове за отклањање неправилности или 

недостатака, односно за извршење решења;  

51. издаје прекршајни налог када је за прекршај у 

надлежности комуналне инспекције од прекршајних 

санкција предвиђена једино новчана казна у фиксном 

износу и подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка, односно пријаву за привредни преступ или 

кривично дело када оцени да постоји сумња да је 

повредом прописа учињен прекршај, привредни 

преступ или кривично дело;  

52. предузима  и  друге радње и мере  утврђене законом и 

одлукама Скупштине општине Осечина. 

 

Самосталност у раду 

Члан 5. 
Комунални инспектор обавештава непосредно 

претпостављеног, руководиоца инспекције и начелника 

општинске управе о појавама битнијег нарушавања 

самосталности и незаконитог утицаја на његов рад. 

 

Члан 6. 

Изузетно, у једноставним и очигледним стварима 

нарушавања комуналног реда, које су мањег обима и значаја 

и не захтевају вођење управног поступка, изрицање управне 

мере и праћење њеног извршења, а у којима инспектор 

затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. бацање кућног и 

другог комуналног отпада ван посуда за одлагање отпада, 

остављање хаварисаних возила и нерегистрованих возила на 

јавним површинама и др.), комунална инспекција овлашћена 

је да, без вођења управног поступка, изда прекршајни налог, 

који садржи утврђене чињенице и доказе. 

 

III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Покретање поступка комуналног инспекцијског 

надзора по представци 

Члан 7. 

       При покретању поступка комуналног 

инспекцијског надзора по службеној дужности, комунални 

инспектор узима у обзир пријаве и друге представке правних 

и физичких лица којима се иницира поступак комуналног 

инспекцијског надзора, и одлучује о покретању поступка у 

складу са законом. 

 

Налог за комунални инспекцијски надзор 

Члан 8. 
Када се заустављањем или остављањем возила, 

односно постављањем или остављањем објеката, уређаја и 

других ствари и предмета супротно прописаним обавезама 

омета вршење комуналне услуге, коришћење комуналних 

објеката или пута или када је неопходно предузимање хитних 

мера у јавном интересу, односно када то захтевају разлози 

спречавања или отклањања непосредне опасности по 

комунални ред и друга добра и права која штити комунална 

инспекција, комунални инспекцијски надзор може се вршити 

без издавања налога за комунални инспекцијски надзор. 

 



12. III 2021. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                               број II        стр. 4 
 

 
 

Обавезе надзираних субјеката 

Члан 10. 
Правна и физичка лица дужна су да комуналном 

инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без 

одлагања дају потребне податке и ставе на увид и 

располагање потребну документацију и друге доказе, ако 

комунални инспектор не може да их прибави по службеној 

дужности, и изјасне се о чињеницама које су од значаја за 

вршење надзора. 

Записник 

Члан 11. 
О сваком извршеном надзору и предузетим 

радњама комунални инспектор саставља записник, у складу 

са законом. 

Изузетно, у случају из члана 6.  ове одлуке 

комунални инспектор не саставља записник.  

 

Посебна мера наредбе 

Члан 12. 
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског 

надзора из члана 8. ове одлуке, наредиће решењем 

кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах 

уклони ствари, односно предмете, под претњом принудног 

извршења.   

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу 

места, комунални инспектор ће, без саслушања странке, 

донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и 

други предмети уклоне у одређеном року, који се може 

одредити и на минуте.   

Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, 

односно предмете уз назначење дана и часа када је 

налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а 

доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не 

утиче на ваљаност достављања.   

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом 

налогу, комунални инспектор ће одредити постављање 

уређаја којим се спречава одвожење возила, односно 

одредиће да се возила, ствари и други предмети уклоне о 

трошку корисника, односно сопственика, на место које је за 

то одређено.  

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом 

надлежног органа општине и може да обухвата трошкове 

поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, 

лежарине и друге доспеле трошкове.   

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не 

одлаже његово извршење.   

 

Мере за отклањање неправилности. Решење и жалба 

Члан 13. 

Ако комунални инспектор приликом вршења 

надзора утврди да пропис није примењен или да је 

неправилно примењен, наложиће мере и рок за отклањање 

неправилности записником, а уколико странка не поступи по 

наложеним мерама из записника донеће решење о 

отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено 

отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се 

изјавити жалба општинском већу у року од 15 дана од дана 

достављања решења, осим ако је законом другачије 

предвиђено. 

Жалба не одлаже извршење решења комуналног 

инспектора, осим ако је законом другачије одређено. Када, у 

складу са овом одлуком, жалба не одлаже извршење решења, 

комунални инспектор може из оправданих разлога одредити 

да жалба одлаже извршење решења, што образлаже у 

решењу. Оправдани разлози подразумевају да одлагање 

извршења није противно јавном интересу, односно да није у 

питању хитна мера, односно радња која не трпи одлагање. 

Решење општинског већа је коначно у управном 

поступку и против њега се може покренути управни спор. 

 

Сарадња у комуналном инспекцијском надзору 

Члан 14. 
      Комунални инспектор у обављању послова сарађује 

са органом унутрашњих послова, комуналном милицијом и 

другим инспекцијама, у складу са законом. 

     Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: 

међусобно обавештавање, размену информација, пружање 

непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 

активности од значаја за обављање послова комуналног 

инспекцијског надзора. 

      Када комунални инспектор утврди повреду прописа 

чију примену контролише други орган, односно друга 

инспекција, дужан је да о томе обавести надлежни орган, 

односно надлежну инспекцију. 

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Прекршаји 

Члан 15. 
       Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, 

казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. онемогући или омета комуналног инспектора у 

вршењу послова комуналног инспекцијског 

надзора; 

2. не достави тражене податке, које комунални 

инспектор није могао да прибави по службеној 

дужности, у року који одреди комунални 

инспектор, или на други начин отежава, 

неоправдано одлаже или продужава (одуговлачи) 

вршење комуналног инспекцијског наздора; 

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу у фиксном износу од 15.000,00 динара.  

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник, новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара. 

       За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 

лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара. 

     За прекршаје из овог члана, комунални инспектор издаје 

прекршајни налог у складу са законом којим се уређују 

прекршаји. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 

динара, казниће се за прекршај физичко лице у једноставним 

и очигледним стварима нарушавања комуналног реда (члан 

6.). 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 Одредбе других одлука, које нису усаглашене са 

одредбама ове одлуке, усагласиће се у року од две године од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ општине Осечина. 

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 12.03.2021.год. бр.060-13-4/2021 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 
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На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), члана 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута 

општине Осечина („Службени гласник општине 

Осечина“ бр. 4/2019), Скупштина општине Осечина нa 

седници одржаној дана 12.03.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

После члана 5. Одлуке о погребним делатностима 

(„Општински службени гласник“, бр. 11/2018) (у даљем 

тексту: Одлука) додаје се члан 5а који гласи : 

 

„Вршилац комуналне делатности дужан је да у 

средствима јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике комуналних услуга о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу 

настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата 

пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга, односно обављању комуналних 

делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да 

одмах о томе обавести надлежни орган општине Осечина и 

да истовремено предузме мере за отклањање узрока 

поремећаја. 

Уколико вршилац комуналне делатности то не 

учини у наложеном року, надлежни орган општине Осечина 

има право да предузме хитне мере на терет вршиоца 

комуналне делатности.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.  

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 12.03.2021.године, бр.060-13-5/2021 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 1) Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 87/18) и члана 40. став 1. тачка 21 Статута 

општине Осечина („Oпштински службени гласник“ бр. 

4/2019), Скупштина општине општине Осечина, на седници 

одржаној 12.03.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се организација и функционисање 

цивилне заштите на територији општине Осечина, дужности 

општинских органа у заштити и спасавању и изради процене 

ризика од катастрофа и плана заштите спасавања, 

образовање штаба за ванредне ситуације, постављење 

повереника и заменика повереника цивилне заштите у 

насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите, 

одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, финансирање и друга питања из области цивилне 

заштите. 

Члан 2. 

 

Цивилна заштита је организован систем чија је основна 

делатност заштита, спасавање и отклањање последица 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 

других већих опасности које могу угрозити становништво, 

материјална и културна добра и животну средину у миру и 

ванредном и ратном стању.  

 

Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере 

цивилне заштите, повереници и заменици повереника 

цивилне заштите и јединице цивилне заштите. 

 

Члан 3. 

 

Субјекти заштите и спасавања на територији општине 

Осечина су : 

 

 Органи јединице локалне самоуправе; 

 Привредна друштва, предузетници, други 

привредни субјекти и друга правна лица (у даљем 

тексту: Субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање); 

 Грађани, групе грађана, удружења, професионалне 

и друге организације. 

 

ДУЖНОСТИ – НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Скупштина општине Осечина 

Члан 4. 

 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања 

становништва и материјалних и културних добара на 

територији општине Осечина, а у складу са одредбама Закона 

о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама, (у 

даљем тексту: Закон), Скупштина општине Осечина врши 

следеће послове: 

 доноси план и програм развоја система заштите и 

спасавања на територији општине Осечина; 

 доноси акт о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Осечина 

на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово 

спровођење; 

 планира и обезбеђује буџетска средства намењена 

за смањење ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама; 

 образује штаб за ванредне ситуације; 

 разматра и усваја годишњи план рада и извештај о 

раду Штаба за ванредне ситуације; 

 обавља и друге послове у складу са законом и 

другим прописима. 

 

Општинско веће општине Осечина 

 

Члан 5. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања 

становништва и материјалних и културних добара на 

територији општине Осечина, а у складу са одредбама Закона 

о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама, 

Општинско веће општине Осечина врши следеће послове: 

 

 доноси Процену ризика од катастрофа за 

територију општине; 
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 доноси План заштите и спасавања; 

 образује Комисију за процену штете настале од 

елементарних непогода; 

 одлучује о накнади штете настале од елементарних 

непогода и других несрећа; 

 одлучује о додели помоћи грађанима који су 

претрпели штете у ванредним ситуацијама, у 

складу са расположивим финансијским 

средствима; 

 образује јединице цивилне заштите опште намене и 

специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање за територију општине Осечина; 

 успоставља ситуациони центар у складу са актом о 

организацији и функционисању цивилне заштите, а 

у зависности од техничких и материјалних 

могућности; 

 прати реализацију превентивних и оперативних 

мера заштите; 

 одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање јединице локалне самоуправе на предлог 

надлежног штаба; 

 усваја студију покривености система за јавно 

узбуњивање (акустичку студију) за територију 

општине Осечина; 

 предлаже акта која доноси Скупштина општине; 

 предузима хитне и превентивне мере у циљу 

смањења ризика од катастрофа; 

 обавља и друге послове утврђене законом. 

 

Председник општине Осечина 

 

Члан 6. 

 

 стара се о спровођењу закона и других прописа из 

области заштите и спасавања; 

 врши функцију команданта Штаба за ванредне 

ситуације општине Осечина и руководи његовим 

радом; 

 у сарадњи са замеником и начелником штаба 

предлаже постављење осталих чланова Штаба за 

ванредне ситуације; 

 доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне 

ситуације на територији општине Осечина, на 

предлог Општинског штаба за ванредне ситуације; 

 руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 

утврђене законом и другим прописима; 

 усмерава и усклађује рад општинских органа и 

правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 

 остварује сарадњу са начелником Колубарског 

управног округа и Окружним штабом за ванредне 

ситуације Колубарског управног округа као и са 

штабовима за ванредне ситуације суседних 

општина у циљу јединственог и усклађеног 

деловања у ванредним ситуацијама; 

 наређује евакуацију грађана, животиња, правних 

лица и материјалних добара са угроженог подручја 

и стара се о њиховом збрињавању; 

 стара се о организацији и спровођењу мобилизације 

грађана, правних лица и материјалних добара у 

циљу укључења истих у активности заштите и 

спасавања; 

 одлучује о организовању превоза, смештаја и 

исхране припадника јединице цивилне заштите 

опште намене и грађана који учествују у заштити и 

спасавању становништва, животиња и 

материјалних добара; 

 одлучује о увођењу дежурства општинским 

органима и другим правним лицима у ванредној 

ситуацији; 

 остварује сарадњу са Полицијском станицом 

Осечина и гарнизоном Војске Србије Ваљево у 

циљу усклађивања активности у ванредним 

ситуацијама; 

 сарађује са суседним јединицама локалне 

самоуправе у спровођењу мера и активности од 

значаја за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама; 

 разматра и одлучује о другим питањима из области 

заштите и спасавања из своје надлежности. 

Општинска управа Осечина 

 

Члан 7. 

 

Одељења Општинске управе Осечина у оквиру својих 

надлежности у систему заштите и спасавања обављају 

следеће послове и задатке: 

 

 прате стање заштите и спасања у ванредним 

ситуацијама и предузимају мере заштите и 

спасавања; 

 учествују у изради Процене ризика од катастрофа 

општине Осечина; 

 учествују у изради Плана смањења ризика од 

катастрофа; 

 учествују у изради Плана заштите и спасавања; 

 учествују у припремама и извођењу привременог 

померања или евакуације становништва; 

 учествују у припремама и спровођењу збрињавања 

настрадалог становништва; 

 старају се око обезбеђења неопходних средстава за 

рад Штаба за ванредне ситуације општине Осечина; 

 врше послове урбанистичких мера заштите и 

спасавања из својих надлежности; 

 набављају и одржавају средства за узбуњивање у 

оквиру система јавног узбуњивања у Републици 

Србији, учествују у изради студија покривености 

система јавног узбуњивања за територију општине 

Осечина; 

 старају се о обезбеђењу телекомуникационе и 

информационе подршке за потребе заштите и 

спасавања; 

 организују, развијају и воде личну и колективну 

заштиту; 

 учествују у организацији, формирању и опремању 

јединице цивилне заштите опште намене; 

 остварују сарадњу са организационим јединицима 

Сектора за ванредне ситуације – Одељењем за 

ванредне ситуације у Ваљеву; 

 обављају и друге послове заштите и спасавања у 

складу са законом и другим прописима. 

 

 

Послови заштите и спасавања општине Осечина 

 

Члан 8. 

 

Стручне, оперативне, планске и организационе послове 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију 

општине Осечина вршиће Одељење за привреду, друштвене 

делатности и локални економски развој општине Осечина. 

Одељење за привреду, друштвене делатности и локални 

економски развој општине Осечина врши следеће послове: 
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 носилац је активности на изради Процене ризика од 

катастрофа општине Осечина; 

 носилац је активности на изради Плана заштите и 

спасавања општине Осечина; 

 носилац је активности на изради Плана смањења 

ризика од катастрофа општине Осечина; 

 носилац је активности на формирању, опремању и 

обучавању Јединице цивилне заштите опште 

намене и Специјализоване јединице цивилне 

заштите за узбуњивање општине Осечина; 

 прати опасности, обавештава становништво о 

опасностима и предузима друге превентивне мере 

за смањење ризика од елементарних непогода и 

других несрећа; 

 учествује у набавци и одржавању средства за 

узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији, учествује у изради студије 

покривености система јавног узбуњивања за 

територију општине Осечина; 

 организује, развија и води личну и колективну 

заштиту; 

 усклађује планове заштите и спасавања са суседним 

јединицама локалне самоуправе; 

 остварује непосредну сарадњу са организационим 

јединицама Сектора за ванредне ситуације – 

Одељењем за ванредне ситуације у Ваљеву; 

 израђује план мобилизације и организује извршење 

мобилизације јединице цивилне заштите опште 

намене; 

 врши и друге послове из области заштите и 

спасавања у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Осечина 

 

Члан 9. 

 

Штаб за ванредне ситуације врши обједињавање, 

координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, 

јединицама цивилне заштите опште намене које формира 

општина Осечина и активностима које се предузимају у 

заштити и спасавању људи, животиња, материјалних и 

културних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне 

заштите у случају елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и других опасности на територији 

општине Осечина. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације се образује на основу 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018) и у 

складу са Уредбом о саставу, начину и организацији рада 

штабова за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“ бр. 

27/2020) а надлежност је дефинисана чланом 43. Закона. 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Осечина поред послова 

из члана 43. Закона, обавља и следеће послове: 

 именује поверенике и заменике повереника 

цивилне заштите; 

 ставља у приправност и ангажује субјекте од 

посебног значаја за заштиту и спасавање на 

територији општине Осечина; 

 предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине Осечина; 

 обавља друге послове у складу са Законом. 

 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб 

за ванредне ситуације општине Осечина, може наредити и 

следеће мере: 

 

 мобилизацију јединица цивилне заштите опште 

намене, грађана и материјалних средстава; 

 увођење дежурства правних лица; 

 посебан режим обављања одређених комуналних 

делатности; 

 посебне мере и поступке хигијенско-

профилактичког карактера; 

 посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја 

локалним путевима; 

 евакуацију становништва; 

 одређивање другачијег распореда радног времена; 

 посебне приоритете у испоруци комуналних и 

других производа и пружања услуга (снабдевање 

водом, електричном енергијом, услуге у 

железничком и друмском превозу и сл.) 

 привремену забрану приступа и кретања у 

појединим угроженим подручјима; 

 привремену забрану коришћења одређених 

покретних и непокретних ствари власницима 

односно корисницима; 

 обезбеђење обавезног поштовања наређених мера 

од стране становништва и правних лица у 

организовању и спровођењу евакуације и других 

активности у заштити и спасавању; 

 корисницима, односно власницима стамбених 

зграда, станова, пословних просторија и других 

зграда да приме на привремени смештај угрожена 

лица из угроженог подручја; 

 и друге мере у складу са захтевима надлежних 

органа и реалним потребама и могућностима свих 

субјеката на територији општине. 

 

СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ 

 

Члан 10. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавaње су 

привредна друштва, друга правна лица и предузетници која 

се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства 

и енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, 

сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне 

сигурности, заштите животне средине, водопривреде, 

шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања лица, 

ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, 

угоститељства и други који располажу ресурсима за 

смањење ризика од катастрофа. 

 

Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање 

општине Осечина одређује Општинско веће на предлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше 

заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара 

у случају опасности и несрећа изазваних елементарним 

непогодама и другим несрећама у складу са својом 

делатношћу, као и задацима које им нареди општински штаб 

за ванредне ситуације општине Осечина, који су им 

прописани Одлуком о одређивању субјеката од посебног 

значаја и Планом заштите и спасавања општине Осечина. 

 

 

Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или 

ангажовати субјекте од посебног значаја у ванредној 

ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када 

ванредна ситуација није проглашена. 
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Трошкови стављања у приправност односно ангажовања 

падају на терет буџета општине Осечина. 

 

Председник општине Осечина са субјектима из става 1. овог 

члана уговором уређује трошкове стављања у приправност 

односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се 

надокнађују по тржишним ценама. 

 

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја 

не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне 

набавке. 

 

ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА 

 

Члан 11. 

 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за 

личну заштиту и самопомоћ и пружање помоћи другим 

особама којима је та помоћ неопходна. 

 

Лична и узајамна заштита у општини Осечина организоваће 

се по месту рада и месту становања. 

Грађани, власници стамбених зграда и власници посебних и 

самосталних делова стамбених зграда и зграда било које 

друге намене дужни су да обезбеђују и држе у исправном 

стању потребна средства и опрему за личну и узајамну 

заштиту као што је предвиђено Уредбом о обавезним 

средствима и опреми за личну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа („Сл. Гласник РС“, 

бр. 3/11 и 37/15) и да врше обуку за упоребу истих. 

 

Одељење за привреду, друштвене делатности и локални 

економски развој Општинске управе Осечина у чијој су 

надлежности послови заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама у обавези је да у сарадњи са организационим 

јединицама Сектора за ванредне ситуације - Одељењем за 

ванредне ситуације у Ваљеву, припреми упутства и друге 

публикације којима ће се вршити едукација становништва о 

поступцима у могућој или насталој ситуацији.  

 

Посебан значај посветиће се едукацији становништва о 

реаговању и поступању у случајевима земљотреса, пожара, 

поплава и других елементарних непогода. 

 

У реализацији активности наведених у ставу 3. Овог члана 

укључити поверенике и заменике повереника цивилне 

заштите. 

 

МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 12. 

 

У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и 

културних добара од опасности изазваних елементарним 

непогодама и другим несрећама субјекти система заштите и 

спасавања у Општини Осечина припремају и спроводе мере 

цивилне заштите и то: 

 

1) Узбуњивање; 

2) Евакуација; 

3) Склањање; 

4) Збрињавање угрожених и настрадалих; 

5) Радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 

6) Заштита од техничко-технолошких несрећа; 

7) Заштита и спасавње из руђевина; 

8) Заштита и спасавње од полава и несрећа на води и под 

водом; 

9) Заштита и спасавње на неприступачним теренима; 

10) Заштита и спасавње од пожара и експлозија; 

11) Заштита од ЕОР; 

12) Прва и медицинска помоћ; 

13) Асанација терена. 

 

Осим задатака из става 1. овог члана, на територији општине 

Осечина могу се планирати, припремати и спроводити и 

друге мере и активности у циљу смањења ризика и 

управљања ванредним ситуацијама. 

 

ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 13. 

 

Ради вршења задатака цивилне заштите у насељеним 

местима, делу насеља, стамбеним зградама, привредним 

друштвима и другим правним лицима и органима државне 

управе, именују се повереници и заменици повереника 

цивилне заштите.  

 

Повереници и заменици повереника именују се у 

Општинској управи општине Осечина и у месним 

заједницама и насељеним местима на територији општине 

Осечина. 

 

Повереника и заменика повереника именује и разрешава: 

 У општинској управи - начелник Општинске управе 

општине Осечина 

 У месним заједницама и насељеним местима на 

територији општине - Штаб за ванредне ситуације 

општине Осечина. 

 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите 

учествују у припремама грађана и запослених за личну и 

узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о 

правовременом предузимању мера цивилне заштите, 

обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији 

ради учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних 

добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и 

спроврђење евакуације, збрињавања, склањања и друге мере 

цивилне заштите и врше проверу постављања обавештења о 

знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје 

одговорности. 

 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају 

статус припадника цивилне заштите. 

 

Грађани на угроженим и настрадилим подручјима, дужни су 

да поступају у складу по упутствима повереника, односно 

заменика повереника цивилне заштите. 

 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Јединица цивилне заштите опште намене општине Осечина 

 

Члан 14. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене формирају се, 

опремају се и оспособљавају се за извршавање обимних и 

мање сложених задатака из области заштите и спасавања као 

што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара, 

учешће у спасавању угрожених земљотресима, учешће у 

заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање 

реда, учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина и 

рашчишћавању ручно, рашчишћавању саобраћајница и 

мањих површина снежног наноса приручним алатом, учешће 

у евакуацији становништва из угроженог подручја и 

збрињавању угроженог становништва, као испомоћ 

специјализованим јединицама цивилне заштите и обављање 

других активности на основу процена потреба, одлука и 
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наредби Општинског штаба за ванредне ситуације и других 

надлежних органа. 

 

Општинско веће општине Осечина ће својим актом, а на 

основу Плана заштите и спасавања општине Осечина и 

предлога Штаба за ванредне ситуације општине Осечина, 

извршити промену организацијско формацијске структуре 

Јединице цивилне заштите опште намене општине Осечина, 

образоване  на основу Процене ризика од катастрофа и 

Одлуке о образовању јединица цивилне заштите на 

територији општине Осечина. 

 

Попуну, опремање и обуку јединице цивилне заштите опште 

намене извршиће надлежно Одељење за привреду, 

друштвене делатности и локални економски развој 

Општинске управе општине Осечина у чијој су надлежности 

послови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 

Специјализована јединице цивилне за узбуњивање општине 

Осечина 

 

Члан 15. 

 

За потребе активирања сирене за јавно узбуњивање на 

територији општине Осечина у случају елементарних 

непогода и других несрећа (по добијању сигнала из 

надлежног оперативног центра 112), Општинско веће 

општине Осечина својим актом формира Специјализовану 

јединицу цивилне заштите за узбуњивање. 

 

Акт о формирању Специјализоване јединице цивилне 

заштите за узбуњивање, Општинско веће општине Осечина 

доноси на основу Закона и Уредбе о јединицама цивилне 

заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе 

("Службени гласники РС", бр. 84/2020). 

 

Специјализована јединице цивилне за узбуњивање општине 

Осечина извршаваће задатке активирања сирене за јавно 

узбуњивање, додељене актом Општинског већа Општине 

Осечина до повезивања сирена за јавно узбуњивање општине 

Осечина на  систем за даљинско управљање сиренама. 

 

Попуну, опремање и обуку Специјализоване јединице 

цивилне заштите за узбуњивање извршиће надлежно 

Одељење за привреду, друштвене делатности и локални 

економски развој Општинске управе општине Осечина у 

чијој су надлежности послови заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, а на основу Закона и Уредбе о 

јединицама цивилне заштите, намени, задацима, 

мобилизацији и начину употребе ("Службени гласники РС", 

бр. 84/2020). 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 16. 

 

За потребе заштите и спасавања становништва и 

материјалних добара од елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и опасности, из буџета Општине 

Осечина, финансираће се следеће активности: 

 

 Организовање, опремање и обучавање Општинског 

штаба за ванредне ситуације; 

 Организовање, опремање и обучавање Јединице 

цивилне заштите опште намене и Специјализоване 

јединице цивилне заштите за узбуњивање општине 

Осечина; 

 Трошкови ангажовања субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање; 

 Изградња система за узбуњивање на територији 

општине; 

 Набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање 

посебне опреме за јединице цивилне заштите опште 

намене општине Осечина и Специјализиване 

јединице цивилне заштите за узбуњивање општине 

Осечина; 

 Изградња, адаптација, одржавање, опремање и 

чување објекта за потребе цивилне заштите; 

 Организација и спровођење мера и задатака 

цивилне заштите из делокруга рада Општине 

Осечина; 

 Санирање штета насталих природном и другом 

незгодом, у складу са материјалним могућностима; 

 Друге послове цивилне заштите у складу са 

законом и другим прописима. 

 

Наведене активности се поред средстава из буџета, могу 

реализовати и путем донација, поклона и других видова 

помоћи у складу са законом. 

 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 

Члан 17. 

 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака 

цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у 

привредним друштвима и другим правним лицима, 

службама и органима Општинске управе општине Осечина, 

Општинског штаба за ванредне ситуације, јединицама 

цивилне заштите, повереницима и заменицима повереника 

цивилне заштите, удружењима грађана и заслужним 

појединцима на територији општине Осечина, додељују се 

признања и награде. 

 

Признања и награде ће се уручивати на дан Општине и на 

Светски дан цивилне заштите, 1. марта. 

 

Члан 18. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Општинском службеном гласнику“. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 

организацији и функционисању цивилне заштите  на 

територији општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр 7/2014). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

Број:060-13-6/2021, дана 12.03.2021.год. 

     

 Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

  

 

На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

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

40. Статута општине Осечина (''Општински службени 

гласник '' број 4/2019) Скупштина општине Осечина  на 

седници одржаној дана 12.03.2021. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Осечина  за 

2020.годину, који је усвојен на седници Општинског штаба 
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за ванредне ситуације општине Осечина  дана 26.01.2021. 

године, бр.217-1/2021-7. 

 

 II Закључак доставити Општинском штабу за 

ванредне ситуације општине Осечина и исти објавити у 

''Општинском службеном гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина, 

Број: 060-13-7/2021, дана 12.03.2021. год. 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу  члана 29. став 1. тачка 11. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

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

14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 

ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), 40. 

Статута општине Осечина (''Општински службени гласник '' 

број 4/2019) Скупштина општине Осечина  на седници 

одржаној дана 12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на План  рада општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Осечина  за  2021. 

годину, који је усвојен на седници Општинског штаба за 

ванредне ситуације дана 26.01.2021. године, број 217-1/2020-

8. 

 

 II Решење доставити Општинском штабу за 

ванредне ситуације општине Осечина и исто објавити у 

''Општинском службеном  гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број:060-13-8/2021, Дана 12.03.2021 

 

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), члана 40. Статута општине 

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

Скупштина општине Осечина  на седници одржаној дана 

12.03.2021. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске 

управе општине Осечина за 2019. годину. 

 

 II Закључак доставити Општинској управи 

општине Осечина и исти објавити у ''Општинском 

службеном гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број 060-13-9/2021, дана 12.03.2021.године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ број 129/07, 

83/14, 101/16, 47/18), члана 38. став 1. – 4. Закона о 

удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011, 

44/2018), и члана 40. Статута општине Осечина („Општински 

службени гласник“ број 4/19),  Скупштина општине Осечина 

на седници одржаној дана 12.03.2021, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ 

УДРУЖЕЊА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ОСЕЧИНА 

 

Члан 1. 

  

 У Правилнику о начину финансирања активности 

удружења на територији Општине Осечина („Општински 

службени гласник“ бр. 11/2018 ) члан 2. мења се и гласи: 

 - Право на коришћење средстава из члана 1. овог 

Правилника имају  удружења  која имају седиште на 

територији општине Осечина и своје активности спроводе на 

територији општине Осечина. 

 

Члан 2. 

 

 Члан 11. став 2. тачка 2. мења се и гласи: 

 - да има седиште на територији општине Осечина и 

да своје активности спроводи на територији општине 

Осечина 

 

Члан 3. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број: 060 -13-10 / 2021, дана 12.03.2021. 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 

12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Осечина  за  2021 годину, који је усвојен на 

седници Управног одбора Народне библиотеке  Осечина,  

дана 30.12.2020. године, број 129. 

 

II Решење доставити Народној библиотеци 

Осечина и исто објавити у ''Општинском службеном  

гласнику''. 

Скупштина општине Осечина 

Број:060-13-11/2021, Дана 12.03.2021.године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 
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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 

12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад ''Напредак'' Осечина за  2021 годину, који је 

усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални рад 

''Напредак'' Осечина,  дана 28.12.2020. године, број 551-

915/2020. 

 

II Решење доставити Центра за социјални рад 

''Напредак'' Осечина и исто објавити у ''Општинском 

службеном  гласнику''. 

Скупштина општине Осечина 

Број:060- 13-12/2021, Дана 12.03.2021.година 

 

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 

12.03.2021. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду  Спортског 

центра ''Осечина''  Осечина за 2020. годину бр.22/21 од 

18.02.2021.године, који је усвојен на седници  Управног 

одбора Спортског центра ''Осечина''  Осечина дана 

18.02.2021. године, број 23/21. 

 

 II Закључак доставити Спортског центра ''Осечина''  

Осечина  и исти објавити у ''Општинском службеном 

гласнику''. 

 

 

Скупштина општине Осечина 

број: 060-13-13/2021, дана 12.03.2021.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 

12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Програм рада Спортског 

центра ''Осечина'' у  Осечини  за  2021 годину, који је усвојен 

на седници Управног одбора Спортског центра ''Осечина'' у  

Осечини ,  дана 28.12.2020. године, број 152/20. 

 

II Решење доставити Спортском центру ''Осечина'' 

у  Осечини  и исто објавити у ''Општинском службеном  

гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број:060-13-14/2021, Дана 12.03.2021.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 

12.03.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Програм рада 

Туристичке организације ''Подгорина'' Осечина  за  2021 

годину, који је усвојен на седници Управног одбора 

Туристичке организације ''Подгорина''  Осечина,  дана 

21.12.2020. године, број 62/20. 

 

II Решење доставити Туристичкој организацији 

''Подгорина'' Осечина и исто објавити у ''Општинском 

службеном  гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број:060-13-15/2021, Дана 12.03.2021.године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама  („Службени гласник РС“, број 42/91,71/94, 79/05-

др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 

83/2014), члана 32. закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- 

др.закон и 47/2018) и  члана 40. тачка 9 и члана Статута 

општине Осечина („Општински службени гласник“ број 

4/2019), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној 

дана 12.03.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ др Драган Перишић, доктор 

наука у области физичког васпитања и спорта из Осечине, 

Карађорђева 15, дужности директора Спортског центра 

„Осечина“ у Осечини због истека периода на који је 

именован. 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ др Драган Перишић, доктор наука 

у области физичког васпитања и спорта из Осечине, 

Карађорђева 15, за директора Спортског центра „Осечина“ у 

Осечини, на период од 4 године. 

 

III 

По примерак решења доставити именованoм лицу, 

Спортском центру „Осечина“ у Осечини, Општинској 

управи Осечина и архиви. 
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IV 

Решење ступа на снагу даном доношења, a 

примењиваће се почев од наредног дана од дана објављивања 

у „Општинском службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 12.03. 2021. године, број 060-13-16 /2021 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама  („Службени гласник РС“, број 42/91,71/94, 79/05-

др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 

83/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и  члана 40. тачка 9. Статута општине 

Осечина („Општински службени гласник“ број 4/19), 

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 

12.03.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о престанку мандата вршиоца дужности директора због 

истека периода на који је именован и именовању 

директора Туристичке организације „Подгорина“ у 

Осечини 

 

I 

 КОНСТАТУЈЕ СЕ да Драгану Поповић, 

дипломирани инжењер агрономије из Осечине престаје 

мандат вршиоца дужности директора Туристичке 

организације „Подгорина“ у Осечини због истека  периода на 

који је именован. 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Поповић, дипломирани 

инжењер агрономије из Осечине, за директора Туристичке 

организације „Подгорина“ у Осечини, на период од 4 године, 

почев од дана доношења овог решења. 

 

III 

По примерак решења доставити именованом лицу, 

Туристичкој организацији „Подгорина“, Општинској управи 

Осечина и архиви. 

 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења, а исто 

објавити у „Општинском службеном гласнику.“ 

 

Скупштина општине Осечина 

Дана 12.03.2021. године, број 060-13-17/2021 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) чл.203.Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'' бр.25/2019) тачке 64. 

Упутства о вођењу матичних књига  и обрасцима матичних 

књига (''Службени гласник РС''бр.93/2018) и чл.40.Статута 

општине Осечина (''Општински службени гласник'' 

бр.4/2019) Скупштина општине Осечина , на седници 

одржаној дана 12.03.2021.донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 спец.опште медицине, из Пецке, 

ул.Краља Петра бр.59/2, ЈМБГ 1109956771817, 

Др Јелена Милутиновић спец.опште.медицине из Осечине, 

с.Осечина, ЈМБГ 2006980775033, 

Др Загорка Живановић спец. Ургентне медицине из Осечине, 

ул.Вука Караџића бр.53, ЈМБГ 2307982775022, 

Др Никола Милосављевић дотор медицине,  из Осечине, 

П.Ј.Комирићанца бр.44, ЈМБГ 2211987770048, 

Др Славица Исаковић доктор медицине из Осечине, Плужац 

бб, ЈМБГ 2705989775023. 

 

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 и 

финансије, 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 3.000,00 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 и финансије 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 12.03.2021.године, број 060-13-18/2021.год. 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 

 

 

. 
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