ОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
03.09.2014.

ГОДИНА XXIII

На основу члана 25. 26. и 35. ст. 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – Одлука, УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 –
Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС и 54/13 – решење УС
РС), члана), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007), члана
12. 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08) и члана 54. Пословника Скупштине
општине Осечина („Општински службени гласник“, број
10/08), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 03.09.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОСЕЧИНА (ВАРОШИЦА)

Члан 1.
УСВАЈА СЕ План генералне регулације насељеног
места Осечина (варошица).

Члан 2.
Планом генералне регулације из члана 1. ове Одлуке
одређене су: границе Плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, претежну
намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и
грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених породичних целина, зоне за које се обавезно
доноси план детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације и друге елементе значајне за спровођење
плана.
Члан 3.
План генералне регулације насељеног места Осечина
(варошица) је саставни део ове Одлуке и састоји се из
текстуалног и графичког дела..
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се организациона
јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма и грађевинарства.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г. бр. 060-29/2014

Председник Скупштине,
Златија Миличић,с.р.

БРОЈ 4

На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ број 10/2013), члана 38. тачка 4. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник“ бр.
07/08), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 03.09.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

Члан 1.
Одређује се Општинско веће општине Осечина за надлежни орган који доноси Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Осечина и управља средствима за реализацију Програма, (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.
Средства за финансирање Програма, на начин и под
условима утврђеним законом, обезбеђују се у буџету
општине Осечина.
Члан 3.
Општинско веће доноси Програм, у складу са законом,
уз претходну сагласност надлежног Министарства.
Извештај о коришћењу средстава Програма
Општинско веће доставља Скупштини општине и надлежном Министарству најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Члан 4.
Стручне и техничке послове везане за реализацију
Програма обавља организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове пољопривреде.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г., број 060- 29/2014.г.

Председник Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 38. тачка 27., а у вези са чланом 41.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“,
бр. 7/08) и члана 29. став 2. Пословника Скупштине општине Осечина („Општински службени гласник“, бр. 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
03.09.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДИО ПРЕНОСУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан 1.
ОРГАНИЗУЈЕ СЕ радио пренос седница Скупштине
општине Осечина.

Члан 2.
Радио пренос из става 1.овог члана се поверава Радио
Осечини из Осечине.

Члан 3.
Радио пренос седница Скупштине општине се по правилу органиузује као одложени, са обавезом Радио Осечине
да снимак седнице емитује истог дана када се седница
одржава у вечерњим сатима и то почев од 19,00 часова.

Члан 4.
У изузетним случајевима радио пренос седнице се
организује као директан.
О директном преносу седнице Скупштине одлучује
председник Скупштине, по обављеним консултацијама са
шефовима одборничких група.
Обавештење о директном преносу седнице се доставља Радио Осечини најкасније три дана пре дана одржавања седнице која ће се директно преносити.

Члан 5.
Средства за покриће трошкова преноса седница обезбеђују се у буџету Општине (Раздео 1 – Скупштина општине, Функц.клас. 110, ек.клас. 423000 – Информисање)

Члан 6.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Скупштине општине
Осечина, да са Радио Осечином закључи уговор о поверавању радио преноса седница Скупштине, у складу са овом
Одлуком и под условима из понуде Радио Осечине од
19.08.2014.године.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Општинском службеном гласнику.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014. Бр.060-29/2014

Председник Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/2007), чл. 219. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.107/2005,
72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
45/2013-др.закон), тачке 64. Упутства о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига (''Службени гласник
РС''бр.109/2009) и чл. 38. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'' бр.7/08), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 03.09.2014.
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА
УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ О СМРТИ

Члан 1.
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти, и то:
1. Др Душан Миловановић из Пецке, ул. Краља Петра
бр. 59/2, ЈМБГ 1109956771817;
2. Др Јелена Милутиновић из Осечине, с. Осечина,
ЈМБГ 2006980775033;
3. Др Загорка Живановић из Осечине, ул. Вука
Караџића бр. 53, ЈМБГ 2307982775022;
4. Др Маријана Илић из Осечине, ул. Браће Недић бр. 2,
ЈМБГ 1212980725023 и
5. Др Никола Милосављевић из Осечине, П. Ј.
Комирићанца бр. 54, ЈМБГ 2211987770048.

Члан 2.
Задатак доктора медицине из члана 1. овог Решења је
да у року од 12 сати од примљеног позива изврши непосредан преглед лица умрлог ван здравствене установе,
утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти.
Одређени 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, привреду и јавне
службе, преко писарнице, најкасније до 10-ог у месецу за
претходни месец.
Члан 3.
За извршење задатка из члана 2. овог Решења општина
Осечина ће одређеним докторима исплаћивати накнаду у
износу од 2.000,00 динара нето по потврди о смрти.
Исплата ће се вршити једном месечно, за претходни месец,
на основу броја издатих потврда о смрти, сваком одређеном доктору медицине посебно.

Члан 4 .
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за
буџет, привреду и јавне службе Општинске управе
Осечина.
Члан 5.
Доктори медицине из члана 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 Дому здравља Осечина и одређеним докторима медицине и исто објавити у ''Општинском
службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09./2014.г., бр. 060 - 29/2014.г.

Председник 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
03.09.2014.године, донела је
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ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ЈКП ''Осечина'' из
Осечине за 2013.годину .
Закључак доставити ЈКП ''Осечина'' из Осечине и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана, 03.09.2014. Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине,
Златија Миличић с.р.

На основу члана 56. став 4. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/08) и члана 36. став 2.
Пословника Скупштине општине Осечина („Општински
службени гласник“, бр. 10/08), Скупштина општине Осечина,
на седници одржаној дана 03.09. 2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ, Весна Петровић дипл.правник из
Осечине дужности секретара Скупштине општине Осечина.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.

III
Решење доставити разрешеном лицу, Општинској управи Осечина и архиви Скупштине Општине.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.године, Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине општине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 40. става. 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), и члана 56. и
116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08) и члана 35. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник“, бр. 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
03.09.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
ПОСТАВЉА СЕ, Дане Крсмановић, дипл. правник из
Осечине за секретара Скупштине општине Осечина.

II
Секретар Скупштине општине поставља се на период
док траје мандат овог сазива Скупштине.
III
Решење доставити постављеном лицу, Општинској управи Осечина и архиви Скупштине општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.

број IV
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Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 46. Закон о локалној самоуправи („Сл.
гл. РС“, бр. 129/07), члана 126. тачка 1. Закона о социјалној
заштити („Сл. гл. РС“, бр. 24/2011), члана 38. Статута општине Осечина, („Општински службени гласник“, бр. 7/08) и
члана 96. Пословника Скупштине општине Осечина,
(„Општински службени гласник“, бр. 10/08), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 03.09.2014.г.
доноси
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НАПРЕДАК“ ОСЕЧИНА

I
Анђелка Павловић, дипл. правник из Осечине се, на
лични захтев, разрешава дужности директора Центра за
социјални рад „Напредак“ Осечина, закључно са 31. 08.
2014. године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити
у Општинском службеном гласнику и доставити разрешеном
лицу, Центру за социјални рад у Осечини и архиви.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г. бр. 060 – 29/2014.

Председник Скупштине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“ број 24/2011), члана 12. и 38. став 1.
тачка 9., члана 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“ број 7/08) и члана 59. и 96. Пословника
Скупштине општине Осечина („Општински службени гласник“, број 10/08), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 03.09.2014. године, донела је
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НАПРЕДАК“ ОСЕЧИНА

I
РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Лазић, дипл. социјални радник
из Осечине, дужности члана Управног одбора Центра за
социјални рад „Напредак“ Осечина, као представник запослених, на лични захтев.
II
Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата
члановима Управног одбора који су именовани решењем
СО-е Осечина број 060-38/2012 од 13.08.2012. године.
III
По примерак решења доставити разрешеном члану
Управног одбора, Центру за социјални рад и архиви.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.године, Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине општине,
Златија Миличић, с.р.
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