
 

ОПШТИНСКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГОДИНА XXX 
ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

28.03.2022. БРОЈ 2 

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

самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 47/2018 и 111/2021 

– др. закон), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 

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

члана 10. и 11. Одлуке о наградама општине Осечина 

(„Општински службени гласник” број 5/2011 и 7/2014), 

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 

28.03.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА 

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2022. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Поводом Дана општине Осечина – 16. априла 

2022. године, Скупштина општине Осечина додељује 

награде општине Осечина за 2021. годину и то: 

 

1. У области стваралаштва ученика и студената: 

 

- МАЛЕШЕВИЋ С. НИКОЛИНИ из Плушца, 

ученици VII разреда Образовно васпитног центра „Браћа 

Недић“ Осечина, за укупне резултате постигнуте у 

области стваралаштва ученика и студената, у виду 

Дипломе и новчаног износа од 43.000,00 динара; 

 

2. Специјална награда за посебан допринос 

развоју и афирмацији Општине, додељује се: 

 

- ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ ОСЕЧИНА, из 

Осечине, у виду дипломе и новчаног износа од 43.000,00 

динара,  

 

3. Специјална награда за хуманитарни рад, 

додељује се: 

 

- ВЛАДАНУ ЖИВАНОВИЋ, Начелнику 

Полицијске станице Осечина, у виду дипломе и новчаног 

износа од 43.000,00 динара, 

4.  Специјална награда за племенитост и 

храброст додељује се: 

 

- ДЕЈАНУ ВИЛОТИЋ из Драгијевице, војнику 

са Паштрика, у виду дипломе и новчаног износа од 

43.000,00 динара; 

 

Члан 2. 
Награде (дипломе и новчани износи) добитницима ће 

бити уручене на свечаности поводом Дана општине 

Осечина. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу данoм доношења, исту објавити 

у „Општинском службеном гласнику“ и доставити 

награђеним лицима, а један примерак задржати за 

евиденцију и архиву. 

 

Скупштина општине Осечина 

 Број: 060-14-11/2022, Дана: 28.03.2022. године 

     

  Председник Скупштине, 

  Светозар Гачић,с.р. 

 

 

На основу члана 13. Закона о јавно приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 40. Статута општине 

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

члана 4. Одлуке о покретању поступка реализације 

преојекта јавно приватног партнерства без елемената 

концесије за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање јавног осветљења на територији општине 

Осечина („Општински службени гласник“ бр. 14/2021), 

Мишљења Владе Републике Србије, Комисије за јавно 

приватно партнерство бр. 2/2022 од 03.02.2022. године,  

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 

28.03.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Предлога пројекта јавно приватног 

партнерства за замену, рационализацију и одржавање 

дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Осечина 

 

 I  УСВАЈА СЕ Предлога пројекта јавно 

приватног партнерства за замену, рационализацију и 

одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Осечина, бр. 400-

18/2022 од 25.01.2022. године. 

 

 II  Одлуку  доставити Стручном тиму за 

реализацију Пројекта јавно приватног партнерства за 

замену, рационализацију и одржавање дела система јавног 

осветљења применом мера уштеде енергије на територији 

општине Осечина, а један примерак задржати за архиву  и 

исто објавити у „Општинском службеном  гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број 060-14-2/22, дана 28.03.2022. године                            

                                                                                                         

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с.р. 
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На основу члана 92. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

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

142/2014, 68/2015 – др. закона, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 

и члана 40. Статута општине Осечина („Општински 

службени гласник“, број 4/2019), Скупштина општине 

Осечина, на седници одржаној дана 28.03. 2022. године 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Одобрава се екстерна ревизија завршног рачуна 

буџета општине Осечина за 2021. годину. 

 

Члан 2. 

 Екстерни ревизор завршног рачуна буџета 

општине Осечина за 2021. годину изабраће се, на основу  

добијене сагласности Државне ревизорске институције 

бр.037-147/2022-04 од 11.01.2022.године , а 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 2021. годину и 

образује Комисију која ће, у складу са законом, спровести 

поступак набавке и избор најповољнијег понуђача.  

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и исту 

објавити у „Општинском службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина, 

Број 060-14-6/2022, дана 28.03.2022. године 

     

Председник Скупштине, 

      Светозар Гачић, с.р.  

 

 

 

 

На основу 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. 4/2019), Скупштина општине 

Осечина, на седници одржаној дана 28.03.2022.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналних 

делатности уређења, одржавања, управљања и коришћења 

јавних паркиралишта на територији општине Осечина. 

 

Члан 2. 

 Јавна паркиралишта, у смислу одредби ове 

Одлуке, јесу површине одређене за паркирање моторних 

возила. 

 Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

 Јавним паркиралиштима, у смислу одредби ове 

Одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање 

моторних возила који припадају одређеном објекту 

(пословни или стамбени објекти), као и простори 

одређени за паркирање одређених врста возила (такси 

стајалишта, аутобуска стајалишта). 

 

Члан 3. 

 Општа паркиралишта су делови коловоза, 

тротоара или површине између коловоза и тротоара и 

друге површине посебно обележене за паркирање 

моторних возила, који се састоји од једног или више 

паркинг места. 

 Општа паркиралишта одређује организациона 

јединица Општинске управе надлежна за послове 

саобраћаја (у даљем тексту: надлежни орган).     

 Паркирање возила на тротоару може се 

дозволити на месту које је од пешачког прелаза, угла 

улице, односно ивичне линије уколико на улици не 

постоји обележен пешачки прелаз, удаљено више од 5 m, 

под условом да паркирана возила не заузимају површину 

намењену пешачкој комуникацији ширине најмање 1,20 

метара. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине 

уређене и изграђене за паркирање моторних возила, са 

дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом 

комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији 

паркирања. 

 Контрола уласка и изласка возила са посебног 

паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом 

или постављањем објекта за наплату. 

 Посебна паркиралишта могу бити трајног, 

привременог и повременог карактера. 

 Трајна паркиралишта су јавне гараже, посебно 

изграђене зa паркирање возила и јавне саобраћајне 

површине које су посебно обележене и одређене за 

паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено 

уређене површине јавне намене, односно грађевинско 

земљиште, које је до привођења намени посебно одређено 

и обележено за паркирање. 

Повремена паркиралишта су површине јавне 

намене, односно грађевинско земљиште у непосредној 

близини објеката у којима се одржавају спортске, 

културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и 

скупови, које су посебно одређене и обележене за 

паркирање за време њиховог трајања. 

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у 

складу са одговарајућим урбанистичким актом. 

 

Члан 4. 

 Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке 

обавља ЈКП „Осечина“ из Осечине или друго правно лице 

коме Скупштина општине Осечина повери вршење тих 

послова (у даљем тексту: вршилац комуналне 

делатности). 

Предузеће мора да има минималну стручну 

оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет 

за обављање комуналне делатности управљање јавним 

паркиралиштима у складу са законским и подзаконским 

актима којима се уређују комуналне делатности. 

 Вршилац комуналне делатности је обавезан да за 

поверену комуналну делатност организује посебну 

књиговодствену евиденцију. 
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 Вршилац комуналне делатности, уз сагласност 

Општинског већа, доноси и мења Ценовник којим се 

утврђују висине накнада за паркирање, у складу са 

начелима утврђеним законом и овом Одлуком (у даљем 

тексту Ценовник). 

 

Члан 5. 

 Јавна паркиралишта обележавају се 

саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја. 

 Јавна паркиралишта имају на видном месту 

истакнуто обавештење које обавезно садржи: назив зоне, 

начин паркирања и наплате, временско ограничење 

коришћења јавног паркиралишта, телефонски број 

оператера и категорију моторних возила која се могу 

паркирати. 

 

Члан 6. 

 О уређењу, опремању, одржавању, обележавању 

и организацији коришћења јавних паркиралишта стара се 

вршилац комуналне делатности. 

 Вршилац комуналне  делатности је дужан да се 

стара да јавна паркиралишта буду уредна и чиста и да у 

зимском периоду уклања снег и лед са истих, како би се 

омогућило њихово несметано и безбедно коришћење. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 7. 

 Јавна паркиралишта се користе за паркирање 

моторних возила правних лица, физичких лица и 

предузетника ( у даљем тексту: корисници). 

 Корисником паркиралишта, у смислу одредби 

ове Одлуке, сматра се возач, односно власник возила ако 

возач није идентификован. 

 Паркирањем возила на паркинг месту корисник 

прихвата прописане услове за коришћења услуга јавног 

паркиралишта. 

 Вршилац комуналне делатности нема обавезу 

чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или 

крађу возила. 

 

Члан 8. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да на 

јавном паркиралишту, у зависности од капацитета 

паркиралишта, одреди паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом. 

 Особа са инвалидитетом и члан заједничког 

домаћинства особе са инвалидитетом услугу паркирања 

на паркинг местима из става 1. овог члана могу користити 

бесплатно и временски неограничено на јавним 

паркиралиштима општине Осечина. 

 Чланом заједничког домаћинства у смислу става 

2. овог члана, сматрају се брачни друг, деца, родитељи, 

усвојеник, усвојилац и старалац подносиоца захтева. 

 

Члан 9. 

 Право коришћења паркинг места за особе са 

инвалидитетом признаје се лицима са оштећеним 

екстремитетима битним за управљање возилом, 

корисницима инвалидске пензије, лицима којима је вид 

оштећен најмање 90%, ратним и мирнодопским војним 

инвалидима, цивилним инвалидима рата од I-IV  групе 

инвалидности и лицима на дијализи, уколико имају 

пребивалиште на територији општине Осечина, и уколико 

је возило регистровано на њих, или на члана заједничког 

домаћинства.  

 

 Надлежни орган решењем, по захтеву лица из 

става 1. овог члана, а на основу налаза одговарајућег 

здравственог органа и друге документације утврђује 

испуњеност услова за коришћење права на паркинг место 

особе са инвалидитетом. 

 

По правоснажности решења из става 2. овог 

члана надлежни орган Удружењу јавних паркиралишта 

Србије подноси захтев за издавање налепнице за 

означавање возила особе са инвалидитетом – инвалидска 

паркинг карта (ИПК). 

 

Инвалидска паркинг карта се издаје за текућу 

календарску годину, а важи на територији Републике 

Србије. 

Члан 10. 

 За возила Дома здравља, полиције, војске Србије 

и ватрогасне службе услуга паркирања на јавним 

паркиралиштима се не наплаћује.  

 

Члан 11. 

 Надлежни орган може одобрити резервацију 

паркинг места на јавним паркиралиштима под условима 

утврђеним овом одлуком. 

 Паркинг место се може резервисати за најмање 

један календарски месец. 

 Резервација паркинг места на јавним 

паркиралиштима се под условима утврђеним овом 

одлуком може одобрити на захтев правних лица и то за два 

паркинг места. 

 Висину накнаде за издавање резервисане 

паркинг карте одређује Ценовником вршилац комуналне 

делатности. 

Члан 12. 

Власници, односно корисници стамбених 

објеката, могу општа паркиралишта користити као 

повлашћени корисници, уколико немају могућност 

паркирања возила на сопственом поседу. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог 

члана вршилац комуналне делатности издаје повлашћену 

паркинг карту која се може користити искључиво за 

возило за које је карта издата, и важи за паркинг места која 

се налазе уз њихов стамбени објекат.   

Висину накнаде за издавање повлашћене 

паркинг карте одређује Ценовником вршилац комуналне 

делатности. 

. Куповина повлашћене паркинг карте кориснику 

не гарантује слободно паркинг место. 

 

Члан 13. 

 Корисник јавног паркиралишта дужан је да:  

1. купи паркинг карту, уочљиво прецрта 

неграфитном оловком годину, месец и дан у 

којем користи паркинг место, као и сат и минут 

у коме је паркирање започето, односно правилно 

унесе потребне податке и видљиво истакне 

паркинг карту са унутрашње стране предњег 

ветробранског стакла возила или да накнаду за 

паркирање плати слањем СМС-а са 

регистарским бројем возила на одређени број 

телефона; 

2. користи јавно паркиралиште у времену за које је 

паркирање плаћено и 

3. користи паркинг место у складу са саобраћајним 

знаком и другом вертикалном и хоризонталном 

сигнализацијом којом је означено паркинг 

место. 

Корисник месечне паркинг карте дужан је да 

видљиво, са унутрашње стране предњег 
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ветробранског стакла возила, истакне важећу 

месечну паркинг карту. 

Изузетно од става 1. овог члана, коришћење 

обележеног паркинг места за инвалидна лица из 

члана 9. став 1. ове Одлуке је бесплатно, уколико је 

паркинг место обележено за лица са инвалидитетом 

заузето. 

III ЗАБРАНЕ 

 

Члан 14. 

 На јавним паркиралиштима забрањено је: 

1. паркирање нерегистрованих возила; 

2. остављање неисправног или хаварисаног возила, 

односно прикључног возила без сопственог 

погона; 

3. на паркинг месту постављати ограде или сличне 

препреке или ометање паркирања других возила; 

4. коришћење паркинг места за продају робе и 

обављање друге делатности; 

5. паркирање на резервисаном паркинг месту или 

на паркинг месту одређеном за паркирање 

возила особа са инвалидитетом, 

6. паркирање возила ван обележеног паркинг 

места, као и паркирање на јавним површинама 

које по својој функцији нису за то намењене. 

 

Члан 15. 

Возила паркирана супротно забранама из члана 

14. ове Одлуке, као и возила паркирана на зеленим и 

јавним површинама вршилац комуналне делатности је 

дужан по налогу надлежног инспектора или овлашћених 

лица органа унутрашњих послова одвести на место 

одређено за чување возила. 

 

Члан 16. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

приликом уклањања непрописно паркираних и 

заустављених возила и њиховог одвожења до места 

чувања, поступа са пажњом доброг привредника, да 

возила чува од оштећења, брижљиво са њима рукује и 

обезбеди чување возила на простору посебно одређеном 

за ту намену. 

 Вршилац комуналне делатности одговара за сва 

оштећења на возилима из става 1. овог члана, као и за 

нестанак возила и ствари из возила у току одвожења и 

чувања возила. 

 

Члан 17. 

 Корисник, односно власник принудно 

уклоњеног возила је дужан да у року од 120 дана преузме 

своје возило од вршиоца комуналне делатности. 

Возило које није преузето у року из става 1. овог 

члана, има својство напуштене ствари у смислу закона 

којим се уређују својинскоправни односи. 

Корисник, односно власник возила које је 

уклоњено и одвежено на место чувања, дужан је пре 

преузимања возила вршиоцу комуналне делатности, по 

испостављеној фактури, платити накнаду за одвожење и 

чувања возила. 

 Уколико корисник, односно власник непрописно 

паркираног или заустављеног возила дође до тренутка 

утовара возила ради његовог одвожења и захтева враћање 

возила, возило ће се вратити уколико корисник, односно 

власник вршиоцу комуналних услуга исплати прописани 

паушални износ накнаде. 

 Висину накнаде за одвожење и чување 

непрописно паркираних возила и висину паушалног 

износа из става 3. и 4. овог члана, одређује Ценовником 

вршилац комуналне делатности. 

IV УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА 

ВОЗИЛА 

 

Члан 18. 

 Вршилац комуналне делатности обезбеђује 

специјално возило за одвожење, ограђени простор и 

потребан број запослених за одвожење, чување и 

издавање непрописно паркираних, заустављених и 

напуштених возила.  

Напуштеним возилима сматрају се дотрајала, 

хаварисана или запуштена возила без регистарских ознака 

чији је власник непознат. 

 Налог за уклањање и одвожење возила вршиоцу 

комуналне делатности издаје овлашћено лице органа 

унутрашњих послова или надлежни инспектор. 

Уз налог из става 3. овог члана прилаже се 

фотографија возила са места са којег се уклања и записник 

о стању возила пре одвожења. 

 Овлашћено лице дужно је да присуствује 

утовару и одвожењу возила. 

 

Члан 19. 

 Поступак одвожења возила сматра се започетим 

у моменту када овлашћено лице изда налог вршиоцу 

комуналне делатности за одвожење возила. 

 Уклоњено возило корисник, односно власник 

може преузети под следећим условима: 

1. да се идентификује и евидентира као корисник, 

односно власник уклоњеног возила; 

2. да плати све трошкове уклањања, одвожења и 

чувања возила у износу утврђеном у складу са 

чланом 17. ове Одлуке. 

 

V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

Члан 20. 

 Корисник плаћа накнаду за коришћење јавног 

паркиралишта унапред, куповином паркинг карте или 

путем СМС-а. 

Паркинг карта се може купити као сатна, дневна, 

месечна или као повлашћена претплатна месечна паркинг 

карта на местима које одреди вршилац комуналне 

делатности. 

 Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат, 

према утврђеном времену коришћења. 

 Дневна паркинг карта важи од тренутка 

издавања до истека времена у првом следећем дану за које 

се паркирање наплаћује. 

Месечна паркинг карта важи за месец за који је купљена. 

 

 Повлашћена претплатна месечна паркинг карта 

важи за текући месец за који је  купљена. 

Резервисана претплатна паркинг карта важи за 

период за који је купљена. 

 Накнада из става 1. овог члана се плаћа за 

паркирање радним данима од 07 до 17 часова и суботом 

од 07 до 13 часова. 

 

Члан 21. 

 Контролу коришћења јавних паркиралишта 

врше овлашћена лица вршиоца комуналне делатности – 

контролори. 

 Вршилац комуналне делатности издаје 

легитимацију и утврђује изглед службеног одела 

контролора. 

 

Члан 22. 

 Корисник који не поступи у складу са одредбама 

члана 11., 12., 13. и 20. ове Одлуке дужан је да плати 
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посебну накнаду за паркирање чија се висина утврђује 

Ценовником вршиоца комуналне делатности. 

 Налог за плаћање посебне накнаде за паркирање 

из става 1. овог члана кориснику издаје и уручује 

овлашћени контролор.  

Када контролор на месту где је извршено 

паркирање које није у складу са одредбама члана 11., 12., 

13. и 20. ове Одлуке не затекне корисника паркинга или 

корисник паркинга одбије да прими налог за плаћање 

посебне накнаде за паркирање, достава налога се врши 

причвршћивањем истог на предње ветробранско стакло 

возила. 

Налог се сматра урученим моментом 

причвршћивања на предње ветробранско стакло возила. 

 Достављање налога из става 2. овог члана на 

начин из става 3. овог члана сматра се уредним и накнадно 

оштећење или уништење налога нема утицаја на уредност 

доставе, обавезу и рок плаћања накнаде за неизмирење 

обавезе паркирања. 

 Корисник паркиралишта дужан је да поступи по 

налогу из става 2. овог члана и плати посебну накнаду за 

паркирање у року од 7 дана од дана уручења налога на 

начин назначен у налогу. 

 Ако корисник не плати посебну накнаду из става 

1. овог члана у року из става 6. овог члана вршилац 

комуналне делатности ће му доставити опомену да у року 

од 8 дана од дана пријема исте изврши плаћање. 

 Ако корисник паркиралишта не поступи у складу 

са ставом 7. овог члана вршилац комуналне делатности ће 

своја потраживања наплатити пред надлежним судом 

подношењем предлога за извршење на основу 

веродостојне исправе. 

 

VI НАДЗОР 

 

Члан 23. 

 Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке 

врши овлашћени инспектор Општинске управе Осечина.  

Инспектор из става 1. овог члана је овлашћен да 

покрене прекршајни поступак или да изда прекршајни 

налог за прекршаје за које су прописане новчане казне у 

фиксном износу у складу са Законом којим су уређени 

услови за издавање, начин издавања и садржина 

прекршајног налога. 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 

делатности ако: 

1. се не стара о уређењу, опремању, одржавању, 

обележавању и организацији коришћења јавних 

паркиралишта (члан 6.); 

2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг 

места за возила особа са инвалидитетом (члан 

8.); 

3. не изврши уклањање и одвожење возила до 

места чувања у складу са одредбама  члана 15. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно 

лице у вршиоцу комуналне делатности. 

 

Члан 25. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако 

поступи супротно одредбама члана 14.  

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

25.000,00 динара казниће се за прекршаје  из става 1. овог 

члана одговорно лице у правном  лицу. 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

25.000,00 казниће се физичко лице-корисник паркинга, за 

прекршаје из става 1. овог члана. 

 

Члан 26. 

 Новчаном казном од 2.500 до 25.000,00 динара 

казниће се за прекршај контролор уколико при вршењу 

контроле не носи службено одело и службену 

легитимацију. 

 

Члан 26а. 

Ако поступи супротно одредбама из члана 14. 

ове Одлуке казниће се и то: 

-Правно лице новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара; 

-Одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 10.000,00 дин; 

-Предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара; 

-Физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о јавним паркиралиштима („Општински службени 

гласник“ бр. 3/2017, 8/2017, 7/2018, 9/2019 и 7/2021). 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“. 

  

Скупштина општине Осечина 

 Број 060-14-5/2022, Дана: 28.03.2022. године 

 

 Председник Скупштине, 

           Светозар Гачић, с.р 

 

 

 

 

На основу члана 61. став 5. Закона о становању и 

одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016 и 

9/2020 - др. закон) и члана 40. Статута општине Осечина 

(„Општински сл.гласник“, број  4/2019 ), Скупштина 

оптине Осечина, дана 28.03.2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређу енергетских 

својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту 

учешћа и условима под којим општина Осечина 

учествује у финансирању активности одржавања  

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступак бесповратног 

суфинансирања активности инвестиционог одржавања и 

унапређења енергетских својстава зграда које општина 

Осечина може суфинансирати у складу са расположивим 

средствима у буџету, као и начин спровођења и 

критеријуми за учешће у јавним позивима за 

суфинансирање ових активности. 

 

Члан 2. 

Одрживи развој становања у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда представља јавни интерес.  
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У циљу остваривања јавног интереса општина Осечина 

Одлуком о буџету за сваку буџетску годину опредељује 

средства за бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања и унапређења енергетских 

својстава зграда у складу са овом одлуком.  

Учешће општине Осечина у суфинансирању активности 

из става 2. овог члана може износити максимално 50%. 

 

Члан 3. 

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у 

буџету општине Осечина могу се финансирати следеће 

активности инвестиционог одржавања и унапређења 

енергетских својстава зграде: 

1. инвестиционо одржавање фасада и олука ради 

спречавања штетних последица безбедност 

(већег броја) грађана;  

2. замена употребљених грађевинских материјала 

који су штетни по живот и здравље људи;  

3. унапређење енергетских својстава зграде ради 

смањења негативних утицаја на животну 

средину (услед нерационалне потрошње и 

емисије штетних гасова);  

4. друге активности којима се спречава настанак 

штетних последица по здравље и живот грађана, 

животну средину, привреду и имовину веће 

вредности.  

Члан 4. 

Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног 

позива.  

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси Општинско 

веће Општине Осечина. 

Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног 

позива:  

1. документација која се подноси уз пријаву;  

2. рок за подношење пријаве;  

3. право учешћа на јавном позиву;  

4. време отварања пристиглих пријава;  

5. начин и рокове плаћања;  

6. укупну процењену вредност пројекта;  

7. износ средстава изражен у процентима, који се 

финансира из средстава буџета                  општине 

Осечина а у складу са чланом 2. став 3. ове 

одлуке;  

8. критеријуме за рангирање;  

9. рок за објављивање ранг листе;  

10. рок за објављивање коначне Одлуке о 

пројектима који ће бити суфинасирани.  

 

Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно се 

подноси следећа документација:  

1. решење о регистрацији стамбене заједнице; 

2. доказ да је подносилац обезбедио средства 

потребна за реализацију пројекта; 

3. решење грађевинског инспектора којим се 

налаже извођење радова у циљу отклањања 

непосредне опасности по живот, здравље и 

безбедност људи;  

4. одлука Скупштине стамбене заједнице о 

подношењу пријаве на јавни позив из става 1. 

овог члана;  

5. извод из програма одржавања зграде у коме су 

наведене активности инвестиционог одржавања 

предвиђене за текућу годину (за стамбене 

заједнице); 

6. елаборат са техничким описом и предмером и 

предрачуном потписан од стране овлашћеног 

пројектанта; 

7. друга документација од значаја за спровођење 

пројекта.  

Члан 5. 

Пријаву могу поднети власници, односно власници 

посебних делова преко органа управљања.  

Конкурс се објављује је на званичној интернет страници 

општине, огласној табли општинске управе и у локалним 

медијима.  

 

Члан 6. 

Поступак јавног позива спроводи Комисија за избор 

пројеката за бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања и унапређења енергетских 

својстава зграде (у даљем тексту: Комисија).  

Општинско веће општине Осечина именује комисију за 

спровођење јавног позива, у следећем саставу:  

1. инжењер архитектуре или грађевинарства 

(ВСС);  

2. један правник (ВСС);  

3. један економиста (ВСС) и  

4. један члан општинског већа.  

 

Задатак Комисије је да:   

1. припреми текст јавног позива и да га достави 

општинској управи ради објављивања сагласно 

члану 5. ове одлуке, 

2. прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли 

је благовремена и уредна,  

3. сачини писани извештај о стручној оцени 

пристиглих пријава, 

4. изврши рангирање приспелих пријава, сачини 

ранг листу пројеката и исту достави свим 

учесницима јавног позива и надлежној 

организационој јединици општинске управе 

Осечина ради објављивања на интернет 

страници општине Осечина и општинском већу 

општине Осечина.  

5.  

Члан 7. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на 

писарници општинске управе Осечина или препорученом 

поштом на адресу: Општинска управа Осечина, 

Карађорђева 78, 14 253 Осечина, са назнаком "Пријава за 

избор пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења 

енергетских својстава зграда".  

Образац пријаве може се преузети са сајта општине 

Осечина или на шалтеру општинске управе Осечина.  

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања 

јавног позива на интернет страници општине Осечина.  

Члан 8. 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за 

подношење пријава врши отврање поднетих пријава.  

Пријаве које су поднете након истека рока за подношење 

пријаве, сматраће се неблаговременим и исте неће бити 

предмет разматрања Комисије.  

Пријаве уз које није достављена комплетна 

документација, сматраће се неуредним пријавама и исте 

неће бити рангиране.  

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење пријава, Комисија је дужна да сачини ранг 

листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног 

позива, надлежној организационој јединици општинске 

управе Осечина ради објављивања на интернет страници 

општине Осечина и општинском већу општине Осечина. 

 

Члан 9. 

Критеријуми за рангирање пројеката биће дефинисани 

јавним позивом. 
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Члан 10. 

Општинско веће општине Осечина доноси решење о 

додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења 

енергетског својстава зграда.  

Решење обавезно садржи и следеће податке за сваки 

пројекат посебно:  

 

1. адресу на којој се зграда налази;  

2. назив пројекта;  

3. укупну вредност пројекта;  

4. износ средстава који се финансира из буџета;  

5. укупан број освојених бодова ; 

6. и друге податке на основу којих се вршило 

рангирање.  

 

Решење из става 1. овог члана доставља се свим 

подносиоцима пријава и објављује на интернет страници 

општине Осечина.  

На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има 

право жалбе Општинском већу општине Осечина у року 

од 15 дана од дана пријема решења.  

 

Члан 11. 

Поступак јавне набавке за избор извођача радова 

спроводи општинска управа у складу са законом којима се 

уређују јавне набавке. 

 

Члан 12. 

На основу правноснажног решења председник општине 

закључује тројни уговор између општине, подносиоца 

пријаве и извођача радова.  

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорних страна.  

Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде 

нарочито садржи:  

1. предмет уговора;  

2. рок у ком се пројекат реализује;  

3. укупну вредност пројекта;  

4. износ средстава које се финансирају из буџета 

општине;  

5. износ средстава која се финансирају из буџета 

подносиоца пријаве;  

6. начин обезбеђења средстава подносиоца 

пријаве;  

7. начин и рокове плаћања.  

8.  

Члан 13. 

Надзор над извршавањем уговорених обавеза врши 

општинска управа општине Осечина. 

Надзор над извршавањем уговорених радова врши 

овлашћено лице општине, као и лица за вршење послова 

стручног надзора. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

 Број 060-14-3/2022, дана: 28.03.2022. год. 

 

  Председник Скупштине, 

           Светозар Гачић, с.р. 

 

 

На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним 

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

95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. и 15. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон,101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон) и члана 40. Статута општине Осечина („Службени 

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

општине Осечина, нa седници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1 

У Одлуци о комуналним делатностима 

(„Општински службени гласник“, број 9/2015), после 

члана 10. додаје се нови члан 10а који гласи: 

 

„Општина Осечина одређује начин 

континуираног изјашњавања корисника комуналних 

услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране 

вршилаца комуналних делатности, које се спроводи 

једном годишње. 

Начин изјашњавања ће бити одређен посебним 

актом.  

 

Члан 2 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.  

  

Скупштина општине Осечина 

Број: 060-14-4/2022, дана 28.03.2022. године 

 

  Председник Скупштине, 

  Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021 – др. закон), члана 13. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/2019), члана 42. 

Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 

45/2013 и 25/2019 – др. закон), члана 15. Закона о јавном 

здрављу („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 40. 

Статута општине Осечина („Општински службени 

гласник“ бр. 4/2019), Скупштина општине Осечина, на 

седници одржаној дана 28.03.2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

 

 I Образује се Савет за здравље општине Осечина 

у саставу: 

 

1. Зорица Павловић из Осечине, ул. П.Ј. Комирићанца 

бр. 19, представник локалне самоуправе, 

2. др Никола Милосављевић из Осечине, ул. П.Ј. 

Комирићанца бр. 44 представник Дома здравља, 

3. др Љубисав Н. Гаврић из Осечине, ул. Карађорђева 

бр. 125, представник приватне праксе, 

4. Нада Топаловић, правник из Драгијевице, 

представник удружења грађана, 

5. Милан Милисављевић из Осечине, ул. Војводе 

Степе бр. 43, представник Дома здравља Осечина,  

6. Невена Петровић из Осечине, ул. Хајдук Вељкова 

бр. 37, представник Републичког фонда за 

здравствено осигурање, 

7. др Биљана Рајковић из Ваљева, Владике Николаја 

бр. 5, представник Завода за јавно здравље. 
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II Задатак Савета је обављање послова у складу 

са Законом, Статутом општине 

Осечина и Одлуком о заштити права пацијената, као и 

одређени задаци из области заштите пацијената и 

одређене послове из области деловања јавног здравља. 

 

 III За свој рад чланови Савета за здравље 

општине Осечина имају право на накнаду прописану за 

чланове сталних радних тела Скупштине општине 

Осечина. 

 

 IV Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина, 

Број 060-14-12/2022, Дана:28.03.2022. године, 

 

Председник Скупштине, 

 Светозар Гачић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон) и члана 40. Статута општине Осечина („Општински 

службени гласник“ број 4/2019), Скупштина општине 

Осечина на седници одржаној дана 28.03.2022. године 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Заједничког 

правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, 

Љиг и Осечина за 2020. годину, бр. ЈП -53/21 од 

22.10.2021. године. 

 

 II Закључак доставити Заједничком 

правобранилаштву Града Ваљева и општина Лајковац, 

Љиг и Осечина и исти објавити у „Општинском 

службеном гласнику''. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број O60-14-1/2022, дана 28.03.2022. године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић, с. р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. 

закон) и члана 40.  Статута општине Осечина 

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

општине Осечина  на седници одржаној дана 28.03.2022. 

године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке „Осечина“ у  Осечини за 2022 годину,  који је 

усвојио Управни одбор Народне библиотеке „Осечина“ у  

Осечини на седници одржаној дана 28.12.2021. године, бр. 

247. 

 

 II Решење доставити Народној библиотеци 

„Осечина“ у Осечини и исто објавити у „Општинском 

службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број: 060-14-7/2022, дана 28.03.2022. године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић с. р. 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон) и члана 40.  Статута општине Осечина 

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

општине Осечина  на седници одржаној дана 28.03.2022. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за социјални рад „Напредак“ Осечина за 2022 годину,  који 

је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 

„Напредак“ Осечина на седници одржаној дана 

28.12.2021. године, бр. 551-1057/2021. 

 

 II Решење доставити Центру за социјални рад 

„Напредак“ Осечина и исто објавити у „Општинском 

службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број: 060-14-8/2022, дана 28.03.2022. године 

 

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић,с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон) и члана 40.  Статута општине Осечина 

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

општине Осечина  на седници одржаној дана 28.03.2022. 

године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Спортског 

центра „Осечина“ из Осечине, за 2022 годину,  који је 

усвојио Управни одбор Спортског центра „Осечина“ из 

Осечине на седници одржаној дана 22.12.2021. године, бр. 

181/2021. 

 

 II Решење доставити Спортском центру 

„Осечина“ из Осечине и исто објавити у „Општинском 

службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број: 060-14-9/2022, дана 28.03.2022. године 

                                                                                                         

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. 

закон) и члана 40.  Статута општине Осечина 

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

општине Осечина  на седници одржаној дана 28.03.2022. 

године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I  ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке 

организације „Подгорина“ из Осечине за 2021. годину, 

који је усвојио Управни одбор Туристичке организације 

„Подгорина“ из Осечине на седници одржаној дана 

09.03.2022. године, бр. 20-2/2022. 

 

 II Закључак доставити Туристичкој 

организацији „Подгорина“ из Осечине и исто објавити у 

„Општинском службеном гласнику“. 

 

Скупштина општине Осечина 

Број: 060-14-10/2022, дана 28.03.2022. године 

                                                                                                     

Председник Скупштине, 

Светозар Гачић с. р. 
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Дане Крсмановић, Снежана Милошевић и Милан Петровић 

ТЕЛЕФОНИ: 014/451-158
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