СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XXXVIII- Број 3 Ћићевац, 15.3.2018. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
34.
На основу члана 30- 32. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и
93/12) и члана 59. став 1. тачка 10) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13пречишћен текст, 22/13 и 10/15), на Предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Члан 1.
Укида се ванредна ситуација на делу територије општине Ћићевац, у атару насељених места
Трубарево, Мојсиње и Браљина.
Члан 2.
Надлежне службе локалне самоуправе, јавна и друга предузећа и институције које су биле
ангажоване за време ванредне ситуације наставиће рад у оквиру својих делатности на нормализовању
стања.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 87- 2/18-06 од 8.3.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
35.
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14,58/15 и 12/16аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16), Одлуке о буџету општине Ћићевц за 2018. годину („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 21/17 и 2/18), Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2018.
години, број 401-33/18-02 од 7.2.2018. године, Председник општине доноси
ОДЛУКУ
о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Ћићевац у 2018. години
Члан 1.
На основу Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2018. години, број 6421/2018-06 од 8.2.2018. године, доноси се Одлука којом се врши избор пројеката који ће се финансирати из
буџета општине Ћићевац за 2018. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Ћићевац.
Члан 2.
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На Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни
интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2018. години, бр. 642-1/18-06 од
8.2.2018. године, конкурсне пријаве поднели су:
конкурсна пријава РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава АГЕНЦИЈЕ ''КАНАЛ 12-037'' КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава РТВ ''КАНАЛ М'' ПАРАЋИН;
конкурсна пријава ''ADD PRODUCTION D.O.O'' КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава ''МЕЛОС'' КРАЉЕВО;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ PORTAL;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ TV;
конкурсна пријава ''IN NETWORK SOLUTION'' D.O.O BEOGRAD;
конкурсна пријава ''НОВОСТИ ДАНА Р.С Д.О.О'' НИШ;
конкурсна пријава ''ADRIA MEDIJA GROUP'' BEOGRAD;
конкурсна пријава ''ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО'' КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава ''AGENCIJA ZA KONSALTING LOTIS'' KRUŠEVAC.
Члан 3.
Општина Ћићевац ће у 2018. години финансирати следеће пројекте:
1. РТК Крушевац
450.000,00 динара
2. Агенција ''Канал 12-037'' Крушевац
250.000,00 динара
3. ''Канал М'' Параћин
300.000,00 динара
4. ''Add production d.o.o'' Крушевац
250.000,00 динара
Конкурсне пријаве које комисија није прихватила јер не испуњавају до краја услове конкурса, тј.
предложена пројектна активност није у довољној мери подобна за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Ћићевац су:
конкурсна пријава ''МЕЛОС'' КРАЉЕВО;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ PORTAL;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ TV;
конкурсна пријава ''IN NETWORK SOLUTION'' D.O.O BEOGRAD;
конкурсна пријава ''НОВОСТИ ДАНА Р.С Д.О.О'' НИШ;
конкурсна пријава ''ADRIA MEDIJA GROUP'' BEOGRAD;
конкурсна пријава ''ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО'' КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава ''AGENCIJA ZA KONSALTING LOTIS'' KRUŠEVAC.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Ћићевац у року
од 8 дана од дана достављања Одлуке, као и право увида у конкурсну документацију.
Члан 4.
По коначности ове одлуке, закључиће се уговор о финансирању пројеката, најкасније у року од 8
дана.
Члан 5.
Одлуку доставити: Одсеку за финансије, буџет, јавне набавке и комунално-инспекцијске послове,
''РТК'' Крушевац, Агенција ''Канал 12-037'' Крушевац, ''Канал М'' Параћин, ''Add production d.o.o.'' Крушевац
и архиви.
Члан 6.
Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Ћићевац као и у „Сл. листу општине
Ћићевац“, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
642-1/2018-06 од 12.3.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
36.
На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисањ и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14,
58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16) и Одлуке председника
општине дате на Записник комисије за оцену пројеката поднетих на Јавни позив за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији
општине Ћићевац у 2018. години од 12.3.2018. године, Председник општине је донео
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ
ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
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I
Овим решењем утврђује се расподела средстава, опредељених Одлуком о буџету општине Ћићевац
за 2018. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 21/17 и 2/18) и Решењем о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији
општине Ћићевац у 2018. години („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 2/18) у разделу 2, глава 2.01, функција
830, програм 13- Развој културе, ПА 0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања, позиција 21, економска класификација 423400 – услуге информисања јавности о актуелним
дешавањима од значаја за живот грађана у укупном износу од 1.500.000,00 динара.
Средства су појединачно одобрена на следећи начин:
Ред.
Подносилац пријаве
Укупна вредност Износ додељених
бр.
пројекта у дин.
средстава
1
Агенција „Канал 12-037“ Крушевац
480.000,00
250.000.00
2
РТВ „Канал М“ д.о.о. Параћин
1.021.000,00
300.000,00
3
РТК Крушевац
1.201.000,00
450.000,00
4
“Add production d.o.o“ Крушевац
487.500,00
250.000,00
II
На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину, наведеним у
претходној тачки, биће закључен уговор.
III
Ово решење доставиће се свим учесницима Конкурса електронским путем, путем поште и објавиће
се на званичној интернет презентацији општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/.
Образложење
Председник општине Ћићевац, расписао је Конкурс за суфинансирање пројеката којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2018. години,
који је објављен у „Сл. листу општине Ћићевац“, бр. 2/18 и на званичној интернет презентацији општине
http://www.cicevac.rs/ дана 8.2.2018. године.
Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине
Ћићевац, односно закључно са 23.2.2018. године.
Приспело је још 8 конкурсних пријава:
конкурсна пријава ''МЕЛОС'' КРАЉЕВО;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ PORTAL;
конкурсна пријава RTV ''BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ TV;
конкурсна пријава ''IN NETWORK SOLUTION'' D.O.O BEOGRAD;
конкурсна пријава ''НОВОСТИ ДАНА Р.С Д.О.О'' НИШ;
конкурсна пријава ''ADRIA MEDIJA GROUP'' BEOGRAD;
конкурсна пријава ''ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО'' КРУШЕВАЦ;
конкурсна пријава ''AGENCIJA ZA KONSALTING LOTIS'' KRUŠEVAC.
Наведене пријаве јесу поднете у року, али не испуњавају до краја услове конкурса, односно
предложена пројектна активност није у довољној мери подобна за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Ћићевац.
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и
12/16-аутентично тумачење) и члана 19-23., а у вези са чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16), Председник општине
је Решењем бр. 642-1/18-06 од 7.3.2018. године образовао Комисију за оцену пројеката поднетих на
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија је дана 9.3.2018. године извршила оцену пројеката поднетих поводом расписаног
Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2018. години, и дала предлог за доделу средстава из буџета Општине Ћићевац за пројекте којима се
остварује јавни интерес у области информисања за 2018.годину.
Комисија је приликом оцењивања приспелих пројеката пошла од критеријума за оцену пројеката
утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
информисања и наведеним конкурсом.
Комисија је, приликом оцењивања наведених пројеката, утврдила ближе критеријуме и то:
гледаност телевизијског програма и слушаност радијског програма; покривеност подручја емитовања,
тираж штампаних медија; територија реализације пројекта; учешће финансијских средстава из буџета
Општине Ћићевац у планираном укупном буџету учесника конкурса у текућој години.
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Комисија је водила рачуна и о медијима регионалног карактера видљивим на територији општине
Ћићевац који су својим пројектима предвидели праћење свих активности од јавног значаја у општини
Ћићевац.
Комисија је, полазећи од наведених критеријума у Правилнику о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области информисања и Конкурсу за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години, донела предлог о додели средстава
учесницима конкурса.
Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
бр. 642-1/18-06 до 12.3.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
37.
На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13 Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Председник општине Ћићевац доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Овим решењем формира се Комисија за израду секундарне водоводне мреже, у саставу:
- Животије Смиљковић из Град Сталаћа, за председника;
- Вељко Миљковић из Ћићевца, за члана;
- Иван Смиљанић из Лучине, за члана.
2. Задатак Комисије за израду секундарне водоводне мреже је завршетак изградње секундарне
водоводне мреже у МЗ Ћићевац и почетак изградње у другим месним заједницама; испирање водоводне
мреже, односно њених делова; санација и одржавање каптажа и јавних чесама по свим месним заједницама;
изградња, опремање и одржавање инфраструктуре водоводне мреже општине као и све активности
планиране Програмом развоја општине Ћићевац за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину.
3. Комисија почиње са радом 14.3.2018. године а чланови комисије нису у обавези да долазе
свакодневно од 7 до 15 часова. Чланови комисије су у обавези да долазе по позиву председника комисије и
председника општине на седницама.
4. Председнику комисије припада месечна накнада у износу од 20.000,00 динара, а члановима
који нису запошљени у ЈСЛ припада месечна накнада у износу од 15.000,00 динара.
5. Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који
председник и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према
раду и извештају за тај месец, до максимума из тачке 4.
6. Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
7. Ово решење доставити Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално-инспекцијске
послове.
8. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
1.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-7/18-06 од 14.3.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
38.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон и
101/16-др. закон), члана 59. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 17/13- пречишћен
текст, 22/13 и 10/15) и Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2017. години
("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 2/18), Председник општине Ћићевац, донео је
РЕШЕЊЕ
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка за суфинансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац и за
чланове Комисије именују се:
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Драган Марковић из Јагодине, члан Удружења новинара Србије, Спортских новинара
Србије и Клуба новинара Поморавља, за председника, на предлог новинарских и
медијских удружења,
2)
Горан Јевремовић из Јагодине, члан Клуба новинара Поморавља, дугогодишњи главни
и одговорни уредник Радио Јагодине, за члана, на предлог новинарских и медијских
удружења,
3)
Невенка Томашевић, новинар, за члана.
2. Задатак комисије је да спроведе поступак за избор пројеката који ће се финансирати из буџета
општине за 2018. годину, којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији
општине Ћићевац, а по Јавном позиву бр. 642-1/18-06 од 8.2.2018. године.
3. Ово решење објавити у “Сл. листу општине Ћићевац”.
1)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 642-1/18-06 од 7.3.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
_____________________________________________________________________
___________________________________________
__________________________

САДРЖАЈ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Страна

34. Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Општине Ћићевац...................
35. Одлука о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Ћићевац у 2018. години............................................
36. Решење о додели средстава из буџета Општине Ћићевац којима се остварује јавни
интерес у области јавног информисања за 2018. годину........................................................
37. Решење о образовању Комисије за израду секундарне водоводне мреже.............................
38. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за суфинансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања и именовању
чланова Комисије........................................................................................................... ............

1
1
2
4

4
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
Годишња претплата износи 2.000,00 динара
Наруџбе слати на Општинску управу
УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

15.3.2018.
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Издавач: Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник: Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

15.3.2018.

