ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXXI

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
24.08.2020.

На основу члана 43. став 5. и члана 45.став 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 46.
став 1. тачка 6. и члана 56. став Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010- одлука
УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и
68/2020), члана 40. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“, бр. 4/2019) и члана 10. Пословника
Скупштине општине Осечина („Општински службени
гласник“, бр.6/2019), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној 24.08.2020.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОСЕЧИНА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборника у
Скупштини општине Осечина
изабрани на изборима
одржаним 21.06.2020. године, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

АРСЕНОВИЋ МАТИЋ ВЕСНА, домаћица из
Остружња,
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, конобар из Горњег
Црниљева
ЈАНЧИЋ МАРКО, пољопривредник из Лопатња
ПАВЛОВИЋ БРАНКА, економски техничар из
Осечине
ПАВЛОВИЋ РАДА, домаћица из Гуњака,

Члан 2.
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења исте.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту
објавити у „Општинском службеном гласнику.“
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08. 2020.године, бр. 060-31-1 /2020
Председник Скупштине
Светозар Гачић, с.р.
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр.15/2016, 88/2019), а у вези са
чланом 30. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007, 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 24.08.2020. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директору ЈКП
„Осечина“ у Осечини

БРОЈ 7

I
Утврђује се да Николи Томић, мастер инжењер
менаџмента из Царине, престаје мандат директора ЈКП
''Осечина'' у Осечини, закључно са 17.08.2020.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити
у „Општинском службеном гласнику'' и регистровати у
складу са законом.
III
Решење доставити, наведеном лицу, ЈКП „Осечина'' у
Осечини и Општинској управи Осечина, а један примерак
задржати за архиву.
Скупштина општине Осечина
Број 060-31-2/2020, дана 24.08.2020.године
Председник Скупштине,
Светозар Гачић, с.р.
На основу члана 52.Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС''бр.15/2016, 88/2019) чл.32.Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана
40.Статута општине Осечина (''Општински службени
гласник''бр.4/2019) Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 24.08.2020. донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП
''Осечина'' у Осечини
I ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Ђукић, мастер правник из
Осечине, за вршиоца дужности директора ЈКП ''Осечина'' у
Осечини, до именовања директора, а најдуже до годину
дана, почев од 24.08.2020. године.
II По примерак решења доставити именованом лицу,
ЈКП ''Осечина'' у Осечини, а један примерак задржати за
архиву.
III Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''и
регистровати у складу са законом.
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08.2020.године, број 060-31-3/2020
Председник Скупштине,
Светозар Гачић, с.р.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број 42/91,71/94, 79/05др.закон, 81/05 -испр. др. закона, 83/05 -испр. др. закона и

83/2014), а у вези са чланом 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др.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 24.08.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора Туристичке
организације „Подгорина“ у Осечини
I
Утврђује се да Светозару Гачић, дипл.историчар
из Осечине, престаје мандат директора Туристичке
организације „Подгорина“ у Осечини, закључно са
17.08.2020.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити у „Општинском службеном гласнику'' и
регистровати у складу са законом.
III
Решење доставити, наведеном лицу, Туристичкој
организацији „Подгорина“ у Осечини и Општинској управи
Осечина, а један примерак задржати за архиву.
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08. 2020. године, број 060-31-4/2020
Председник Скупштине,
Светозар Гачић, с.р.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број 42/91,71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и
83/2014), чл.32.Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) члана 40.Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'' бр.4/2019), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 24.08.2020.
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Туристичке
организације „Подгорина“ у Осечини
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Поповић, дипл. инг.
агрономије из Осечине, за вршиоца дужности директора
Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини, до
именовања директора, а најдуже до 6 (шест) месеци почев
од 24.08.2020.године.
II
По примерак решења доставити именованом лицу,
Туристичкој организацији „Подгорина“, Општинској
управи Осечина и архиви.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08.2020. године, број 060-31-5/2020
Председник Скупштине,
Светозар Гачић, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007,
83/2014- др. Закон и 101/2016- др. Закон, 47/2018), члана 21.

став 1. Закона о јавни предузећима („Сл. гласник РС“, број
15/2016, 88/2019), члана 40. тачка 9. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“, број 4/2019),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
24.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председнику
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Осечина“ у Осечини
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Драгану Чворић, дипл.
економиста из Осечине престаје мандат председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Осечина“
у Осечини, на лични захтев (подношењем оставке).
II
Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити
у
„Општинском
службеном
гласнику“,
регистровати у складу са Законом и доставити поменутом
лицу, Јавном комуналном предузећу „Осечина“ у Осечини,
Општинској управи Осечина и архиви.
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08.2020. године, број 060-31-6/2020
Председник Скупштине
Светозар Гачић, с.р
.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014- др.
Закон и 101/2016- др. Закон и 47/2018), члана 16.став 2.,
члана 17.став 3, чланова 18, 20. Закона о јавни предузећима
(„Сл. гласник РС“, број 15/2016, 88/2019), члана 40. тачка 9.
Статута општине Осечина („Општински службени
гласник“, број 4/2019), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 24.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Матић, специјалиста
струковни економиста из Сирдије за председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Осечина“
у Осечини.
II
Мандат председника Надзорног одбора траје до
истека мандата Надзорног одбора ЈКП „Осечина“ у Осечини
који је именован Решењем Скупштине општине Осечина
број 060-31-8/2017 од 17.07.2017.године.
III
Решење доставити именованом лицу, Јавном
комуналном предузећу „Осечина“ у Осечини, Општинској
управи Осечина и архиви.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“ и
регистровати у складу са Законом.
Скупштина општине Осечина
Дана 24.08.2020. године, број 060-31-7/2020
Председник Скупштине
Светозар Гачић, с.р.
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