ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXVI

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
03.03.2017.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 3.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на План пословања ''Еко Тамнава'' д.о.о. Уб за 2017 годину, који је усвојен на
седници Скупштине друштва, дана 11.10.2016.године, број
169/2016.
II Решење доставити ''Еко -Тамнава'' д.о.о. Уб и исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-1/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић

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 и 99/2016) и члана
12., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински
службени гласник'', број 7/08 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 3.03.2017.
године донела је
О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се екстерна ревизија завршног рачуна
буџета општине Осечина за 2016. годину.
Члан 2.
Екстерни ревизор завршног рачуна буџета општине
Осечина за 2016. годину изабраће се у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) из реда овлашћених ревизора који
испуњавају услове за обављање послова ревизије у складу
са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
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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 2016. 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
Дана 3.03.2017.годин, број 060-10-2/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 38. и 116. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник '' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
3.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈКП ''Осечина'' у
Осечини, бр.31/17 од 30.01.2017. године, који је усвојен на
седници Надзорног одбора ЈКП ''Осечина'',
дана
30.01.2017.године, бр.32-1/17.
II Решење доставити ЈКП ''Осечина'' у Осечини и исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-3/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 24. став 3. и члана 38. ст. 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016),
члана 12., 38. и
116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“ бр. 7/2008 и 6/2015),
Скупштина општине Осечина, на предлог Општинске
управе Осечина, на седници одржаној дана 3.03.2017.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „ОСЕЧИНА“
У ОСЕЧИНИ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечине (у
даљем тексту: ЈКП).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на
припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и
рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица
која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе
пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације
везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1)
које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу конкурса;
2)
које је члан органа управе јавног предузећа;
3)
које је осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
4)
коме је изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа (36.00 – сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде);
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу се утврђују у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање
директора ЈКП прописани су Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Статутом Јавног
комуналног предузећа „Осечина“ Осечине.
Члан 8.
Општинска управа Осечина ће оглас о јавном конкурсу
за именовање директора објавити у „Службеном гласнику
РС “ и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници
општине Осечина уз навођење датума када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику РС “.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и утврђивање предлога
кандидата за именовање директора ЈКП спроводи Комисија
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Осечина“ у Осечини, образована решењем Скупштине
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општине Осечина (у даљем тексту: Комисија), у складу са
Законом о јавним предузећима и Статутом ЈКП.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове за именовање и међу
њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат
кандидата према мерилима прописаним за именовање
директора ЈКП.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова,
усменим разговором са кандидатима или на други
одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за
именовање директора, Комисија увршћује на ранг листу.
Ранг листу из претходног става и записник о изборном
поступку, Комисија без одлагања доставља Општинској
управи Осечина.
Члан 11.
Општинска управа Осечина,
на основу листе за
именовање и записника о изборном поступку, припрема
предлог акта о именовању и доставља га Скупштини
општине Осечина.
Члан 12.
Скупштина општине Осечина,
након разматрања
достављене листе и предлога акта из члана 11. ове одлуке,
одлучује о именовању директора ЈКП, доношењем решења
о именовању предложеног кандидата или неког другог
кандидата са листе из члана 10.став 4. ове одлуке.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 13.
Решење о именовању директора ЈКП са образложењем
доставља се лицу које је именовано, свим кандидатима који
су учествовали у поступку јавног конкурса и објављује се у
''Општинском службеном гласнику'' и на интернет страници
општине Осечина.
Члан 14.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку Комисија је дужна да, у року од два дана од дана
пријема захтева омогући увид у документацију јавног
конкурса, под надзором Комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Осечина
из оправданих разлога може продужити за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Осечина именује следећег
кандидата са ранг листе.
Ако ни један од кандидата са листе за именовање не
ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после
спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде
предложен кандидат за именовање због тога што је
Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у
изборном поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина општине не именује предложеног нити
другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс
на начин и по поступку прописаним Законом о јавним
предузећима.
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Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору
ЈКП.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-4/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ
Извештај о раду Народне
библиотеке Осечина за 2016. годину, бр.7 од 24.01.2017.
године, који је усвојен на седници Управног одбора
Народне библиотеке Осечина дана 01.02.2017. године,
бр.15.
II Закључак доставити Народној библиотеци Осечина и
исти објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-7/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 3.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП
''Осечина'' у Осечини за
2017. годину, бр.484/16 од
29.11.2016. године, који је усвојен на седници Надзорног
одбора ЈКП ''Осечина у Осечини дана 27.02.2017.године,
бр.72-1/17.
II Решење доставити ЈКП ''Осечина'' у Осечини и исто
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-5/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 3.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне
библиотеке Осечина за 2017. годину бр.6 од 23.01.2017.
године, који је усвојен на седници Управног одбора
Народне библиотеке Осечина дана 01.02.2017.године, бр.16.
II Решење доставити Народној библиотеци Осечина и
исто објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-8/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
3.03.2017. године донела је

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и
6/2015) Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 3.03.2017. године донела је

ЗАКЉУЧАК
РЕШЕЊЕ
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дома здравља
Осечина за 2016. годину, који је усвојен на седници
Управног одбора Дома здравља Осечина дана 30.01.2017.
године бр.73/17.
II Закључак доставити Дому здравља Осечина и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-6/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић,с.р.

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Туристичке
организације ''Подгорина'' Осечина за 2017. годину, који је
усвојен на седници Управног одбора Туристичке
организације ''Подгорина'' Осечина дана 26.12.2016.године,
број 66-1/2016
II Решење доставити Туристичкој организацији
''Подгорина'' Осечина и исто објавити у ''Општинском
службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017.године, број 060-10-9/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08)
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
3.03.2017. године донела је

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) и
члана 14, 38. тачка 9 и члана 116. Статута општине Осечина
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(„Општински службени гласник“ број 7/08 и 6/15),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
3.03.2017. године, донела је
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заменик председника Регионалног одбора Инжењерске
коморе за Западну Србију, лиценца одговорног урбанисте
200 298 03 и лиценца одговорног пројектанта 300 3334 03,
за прeдседника Комисије.

РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драган Перишић, професор
физичке културе из Осечине, Карађорђева 15, дужности
вршиоца дужности директора Спортског центра „Осечина“
у Осечини.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Перишић, професор физичке
културе 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.
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 3.03.2017. године, број 060-10-10/2017
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

2. ЗОРАН МАРКОВИЋ, дипломирани просторни
планер из Ваљева, Змај Јовина бр. 5, запослен у Градској
управи Града Ваљева, лиценца одговорног планера ИКС
број 100 0063 03, за члана Комисије.
3.
АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ,
дипломирани
електроинжењер из Ваљева, Насеље Ослободиоци Ваљева
бр. 39/6, лиценца одговорног пројектанта за пројектовање
електроенергетских инсталација средњег и ниског напона
ИКС број 350 Д408 06 и лиценца одговорног извођача
радова електроенергетских инсталација средњег и ниског
напона ИКС број 450 А261 06, за члана Комисије.
4. МИЛЕНА ЂОРЂИЋ, дипломирани инжењер
архитектуре из Шапца, Мачванска 16, запослена у ЈУП
„План“ Шабац, лиценца одговорног урбанисте ИКС број
200 0036 03, за члана Комисије.
5. МИРОСЛАВ МАРИЋ, дипломирани просторни
планер, Институт за путеве А.Д. Београд, лиценца
одговорног планера ИКС број 100 0131 09, за члана
Комисије.
II
Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Општинском службеном гласнику“.
По примерак решења доставити именованим члановима,
Општинској управи Осечина и архиви.
Скупштина општине Осечина
Дана 3.03.2017. године, број 060-10-11/2017

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“, бр. 7/08) и члана 59. Пословника
Скупштине општине Осечина („Општински службени
гласник“, бр. 10/08), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 3.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
I
У Комисију за планове Општине Осечина ИМЕНУЈУ
СЕ:
1. ЈАСНА АЛЕКСИЋ, дипломирани инжењер
архитектуре из Ваљева, Карађорђева 64, самостални
стручни сарадник на пословима урбанистичког и
просторног планирања у Градској управи Града Ваљева,

Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014 – др.закон), чл.
173. -183. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 21/2016), чл. 65.Статута општине Осечина (''Општински
службени гласник ''број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке
о Општинском већу општине Осечина (''Општински
службени гласник'' бр.10/08) Општинско веће општине
Осечина, на седници одржаној дана 28.02.2017.године
донело је
РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Жалбена комисија Општинске управе
Осечина у следећем саставу:
1. Бранка Марковић дипл.правник из Осечине
председник комисије

03. III 2017.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

2. Славиша Поповић дипл.правник из Осечине члан
3. Верица Ерић дипл. правник из Осечине члан

број II
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ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за
старосну пензију или када буде разрешен.

II Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на
решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног
конкурса.
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује
општи управни поступак.

VII Жалбена комисија најмање једном годишње
подноси извештај о свом раду Општинском већу Осечина.

III Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року
од 15 дана од дана њеног пријема ако овим законом није
другачије одређено.

IX Ово решење доставити по примерак председнику и
члановима Жалбене комисије, објавити на интернет
презентацији јединице локалне самоуправе, а један
примерак задржати за архиву.

IV Жалбена комисија одлучује већином од укупног
броја чланова и доноси Пословник о раду жалбене
комисије.
Жалбена комисија користи печат Општинске управе
Осечина број Vана.

VIII Стручно техничке и административне послове за
жалбену комисију врши орган управе код кога се обезбеђују
и средства за рад комисије.

Општинско веће општине Осечина
Број 060-11/2017, дана 28.02.2017.год.
Председник Већа,
Драган Алексић

V Председник и чланови Жалбене комисије именују се
на пет година и могу да буду поново именовани.
Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду
за рад и она износи 3.000,00 динара по жалби.
VI Члану Жалбене комисије дужност члана жалбене
комисије престаје кад протекне време на које је именован,
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