
На основу члана 112. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник 10/08),
Председник Скупштине општине Осечина је дана
10.06.2013. године, донео 

З А К Љ У Ч А К

1.  ИСПРАВЉА СЕ у Одлуци о завршном рачуну буџе-
та општине Осечина за 2012. годину број 060-28/2013 од
24.05.2013. године објављене у „Општинском службеном
гласнику“ број 5/2013 напомена на крају Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету за 2012. годину у ставу 2. тех-
ничка грешка уместо речи „буџетски суфицит у износу од
1.421.168,66 динара биће распоређен у 2013. години на
следећи начин:“ треба да стоје речи „буџетски суфицит у
износу од 1.460.986,14 динара биће распоређен на следе-
ћи начин:“.

2. Закључак објавити у „Општинском службеном глас-
нику“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 400-58/2013. 

Председник                                                                
Златија Миличић,с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Осечина, Карађорђева бр. 78
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Весна Петровић, Снежана Милошевић и Милан Петровић
ТЕЛЕФОНИ: 014/451-158; 014/451-206



Члан 3.
Предлог кандидата за члана Савета месне заједнице

Општинској изборној комисији може поднети најмање
десет грађана који имају изборно право у Месној заједници.

Бирач може потписати предлог само за једног канди-
дата.

Овлашћеним представником предлагача сматра се
први потписник са списка бирача који подржавају предлог
кандидата.

Предлог кандидата подноси се Општинској изборној
комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржа-
вање избора.

Члан 4.
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од

15.03.2013. године.

Члан 5.
Гласање на бирачким местима за избор чланова

Савета месне заједнице траје од 7,00 до 19,00 часова.

Члан 6.
Органи за спровођење избора за чланове Савета мес-

них заједница су Општинска изборна комисија и бирачки
одбори које одреди Општинска изборна комисија.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у „Општинском службеном гласнику“.

Скупштина општине Осечина
Број: 013-1/13

Председник 
Златија Миличић, с.р.
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