СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XXXIX- Број 5 Ћићевац, 18.3.2019. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
11.
На основу члана 33. став 3. и члана 35. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр.61/05, 107/09, 78/11,
68/15 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 129/07, 83/2014-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 49. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине
Ћићевац", 3/19) и члана 26. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2019. годину ("Сл. лист општине Ћићевац",
бр.18/18), Скупштина општине на 38. седници одржаној дана 18. марта 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ
Члан 1.
Одобрава се задуживање општине Ћићевац код пословних банака за финансирање дефицита текуће
ликвидности буџета општине за 2019.годину. Општина Ћићевац задужује се у износу од 10.000.000,00 динара
(словима: десетмилионадинара), због неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима
буџета општине Ћићевац.
Члан 2.
Укупан износ задужења општине Ћићевац из члана 1. ове одлуке мора се вратити пре истека буџетске
2019. године.
Члан 3.
Набавка услуге кредита у складу са чланом 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама спада у
набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује (те ће у складу са чланом 59. Правилника о ближем
уређењу поступка јавне набавке бити спроведен поступак јавне набавке на које се закон не примењује, а уговор
ће се закључити са пословном банком у складу са најповољнијим условима на тржишту).
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за буџет, финансије и јавне набавке.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Ћићевац да у име општине потпише уговор о кредиту.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу општине Ћићевац."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400- 11/2019-04 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
12.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''. бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. и 13а Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', бр.
107/2005, 72/2009- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013- др. закон, 93/2014, 96/2015,
106/2015, 113/2017- др. закон и 105/2017- др. закон) и члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине
Ћићевац'', бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
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Члан 1.
У Одлуци о финансирању пројеката Дома здравља Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 18/18)
члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Износ средстава потребних за реализацију пројекта:
1) ''Кућна нега и лечење старих, непокретних и полупокретних пацијената општине Ћићевац
старијих од 65 година и брига о оралном здрављу становништва општине Ћићевац'' за пројектну
2019. годину је 1.233.795,00 динара,
2) ''Едукација здравих стилова живота и спречавање ризика фактора који условљавају настанак
коронарних болести и дијабетес'' за пројектну 2019. годину је
2.082.413,00 динара,
3) ''Набавка рентген апарата'' за пројектну 2019. годину је 1.828.000,00 динара.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-53/18-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 7 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/19 ) и члана 10. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/14 и 11/17), Скупштина општине Ћићевац, на 38. седници одржаној 18. марта 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1.
2.

РАЗРЕШАВА СЕ Марија Петронијевић, дипл. правница из Крушевца, дужности Општинског
правобраниоца општине Ћићевац са 14. мартом 2019. године, због преласка на нову дужност.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-20/19-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

14.
На основу члана 12. став 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/2018), и члана 40. став 1. тачка 24 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА УДРУЖЕЊУ „ОКУЛАР“
1. Даје се у закуп пословни постор – локал у приземљу стамбено-пословне зграде, који се налази на к.
п. бр. 1369 КО Ћићевац град у Улици Карађорђева бр. 215, простор бр.1 (десно од улаза), површине 63,39 m2,
уписан у л. непокретности бр. 2208 као јавна својина, Удружењу „Окулар“- Ћићевац, уз обавезу плаћања
закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине, на период од три године.
2. Удружење „Окулар“ – Ћићевац, пословни простор из тачке 1. овог решења ће користити за потребе
рада из своје области.
3. Удружење „Окулар“ – Ћићевац, даном узимања у закуп пословног простора из тачке 1. овог решења
постаје одговорно за текуће одржавање, поправке и функционално коришћење простора, а према намени
пословног простора и објекта у којој се пословни простор налази.
4. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности падају на терет закупца.
5. Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог
одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области
грађевинарства.
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6. Удружење „Окулар“- Ћићевац нема право располагања, отуђења, заснивања хипотеке и другог
терета, као и давања у закуп пословног простора из тачке 1. овог решења.
7. Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између општине Ћићевац и Удружења
„Окулар“, у име општине Ћићевац закључиће Председник општине Ћићевац.
8. Ово решење није основ за упис код надлежне Службе за катастар непокретности Ћићевац.
9. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-23/18-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
15.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018) и члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине
Ћићевац, на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на допуну Ценовника услуга ЈП „Путеви Ћићевац“
1.
2.
3.

Даје се сагласност на допуну Ценовника услуга ЈП „Путеви Ћићевац“, бр. 107-1/19, који је донео
Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 15.3.2019. године.
Саставни део овог решења је допуна Ценовника услуга ЈП „Путеви Ћићевац“.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-5/19-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

16.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 56 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године,
разматрајући Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2019. годину, донела је
РЕШЕЊЕ
1.

2.

Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2019. годину, који је
усвојио Управни одбор под бр. 32 на седници одржаној 18. јануара 2019. године и на седници
одржаној 12. марта 2019. године, где је усвојена измена Програма.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-2/19-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

17.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 56 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године,
разматрајући Програм рада Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу
за 2019. годину, донела је
РЕШЕЊЕ
1.

2.

Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са
седиштем у Ћићевцу за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор под бр. 06-145/19-6 на
седници одржаној 28. фебруара 2019. године.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-3/19-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
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18.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 56 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 38. седници одржаној 18. марта 2019. године,
разматрајући Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу за 2018. годину, донела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор под бр. 06-145/19-1 од 28. фебруара 2019.
године.
Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-3/19-02 од 18. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

12.
На основу члана 60. став 1. тачка 12) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19)
и члана 2. Правилника о условима и начину коришћења службених возила (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр.
16/12), Председник општине Ћићевац, дана 14.3.2019. године донео је
ОДЛУКУ
о прибављању и располагању превозним средствима
у јавној својини општине Ћићевац
Члан 1.
За потребе органа и организација општине Ћићевац прибављена су у јавну својину, следећа превозна
средства:
Назив
Р и врста превозног
Ред.
средства
бр.
1.
Путничко моторно
возило Опел Insignia
edition 20D

Бр. шасије, бр. мотора,
година производње
Бр. шасије:
WOLGM5EKOA1125701
Бр. мотора:
A20DTH 17599542
Година производње: 2010.
Бр. шасије:
WOLPC6DD2D1013398
Бр. мотора:
A16XER20SM4637
Година производње: 2012.
Бр. шасије:
WOLOAHL4855047710
Бр. мотора: Z17DTH1133539
Година производње 2004.

2.

Путничко моторно
возило Опел Astra Ј
essentia A16 XER

3.

Путничко моторно
возило Опел Astra 1.7.
CDTI edition

4.

Теретно моторно возило
марке Volvo, тип 611-40

Бр. шасије:
YB1E6A111HB414620
Бр. мотора: 93019572,
Година производње 1998.

5.

Моторно возило Ford
transit 2.4 TDCi
МИНИБУС

Бр. шасије:
WF0DXXTTFDAP09025
Бр. мотора: JXFAAP0025,
Година производње 2010.

6.

Камион смећар
Аутосмећар тип потисна

Бр. шасије: V1X140.049 AC
120707

Основ прибављања и датум
прибављања
Уговор о финансијском лизингу, бр,
12103
2010. година
Уговор о финансијском лизингу, бр,
14869
2012. године
Уговор о давању на коришћење
покретних ствари, без накнаде, бр. 40434/13-02 од 30.12.2013. године,
закључен између Републичке Дирекције
за имовину и општине Ћићевац
Уговор о давању на коришћење
покретних ствари, без накнаде, бр. 40434/13-02 од 30.12.2013. године,
закључен између Републичке Дирекције
за имовину и општине Ћићевац
Уговор о давању возила на трајно
коришћење (донација)

Јавна набавка бр. 404-10/10-03
Уговор о купопродаји камиона смећара
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плоча модел ''Resor
PPF16''
Марка FAP 1824B/38 4X2
Путничко моторно
возило Застава, тип
Florida IN 1.6 L
Приколица З 430
(1 комад- тракторска)
Путничко моторно
возило АУДИ, Модел
А6 2.6

10.

1
Путничко
моторно
возило OПЕЛ, тип Астра
1.8

11.

1
Путничко
моторно
возило марке
Renault, модел Espace

12.

1
Путничко
моторно
возило марке
FIAT 312/PXA1A/P0AR
PANDA

Бр. мотора: OM 906 LA IV/1
902 936-00-771782
Година производње 2011.
Бр. шасије:
VX1103A0000030332
Бр. мотора:
NFV10FX7CPSA2756352
Година производње: 2008.
Серија: 140140
Бр. шасије: 073
Год. производње: 2010
Боја: црвена
Бр. шасије:
WAUZZZ4AZSN114991
Бр. мотора: ACZ011467
Бр. шасије:
W0L000052T2680690
Бр. мотора:X18XE14170884
Година производње: 1996.
Бр. шасије:
VF8JEOLO523596765
Бр. мотора:
F4RA700C033804
Година производње: 2000.
Бр. шасије:
YFA31200003B32475
Бр. мотора:
169A40002597719
Година производње: 2018.
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закључен између општине Ћићевац и
''Ресор'' д.о.о. Гаџин Хан
Уговор о давању на коришћење између
Реп. дирекције за имовину и општине
Ћићевац, бр. 404-35/14-02 од
01.09.2014. године
Уговор о донацији у роби, бр. 40437/14-01 од 30.06.2014. године
закључен између ИПМ ''Змај'' а.д.
Земун- Београд и Општине Ћићевац
Уговор о давању на коришћење између
Реп. дирекције за имовину и општине
Ћићевац, бр. 404-9/16-02 од 20.04.2016.
године
Уговор о давању на коришћење између
Реп. дирекције за имовину и општине
Ћићевац, бр. 404-22/16-02 од
09.05.2016. године
Уговор о давању на коришћење између
Републичке дирекције за имовину и
општине Ћићевац, бр. 410-09/18-06 од
15.12.2018. године
Уговор о суфинансирању мера
популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици
Србији у 2018. години бр.452-12/18-01
од 18.07.2018. године

Члан 2.
Превозна средства из члана 1. ове одлуке дају се на коришћење следећим органима и организацијама,
и то:
Путничко моторно возило Опел Insignia edition 20D, даје се на коришћење Општинској управи,
Путничко моторно возило Опел Astra Ј essentia A16 XER, даје се на коришћење Општинској
управи,
3. Путничко моторно возило Опел Aстра 1.7. CDTI edition, даје се на коришћење ЈП ''Путеви''
Ћићевац.
4. Теретно моторно возило марке Volvo, тип 611-40, даје се на коришћење ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац,
5. Моторно возило Ford transit 2.4 TDCi, МИНИБУС, које је добијено из донација и дато на трајно
коришћење Општинској управи, Општинска управа ће уступити Основној школи ''Доситеј
Обрадовић'' у Ћићевцу, за потребе превоза деце са подручних одељења основне школе. Наведено
возило може се користити и за друге потребе органа и организација локалне самоуправе, уз
сагласност Председника општине,
6. Камион смећар Аутосмећар тип потисна плоча, модел ''Resor PPF16'', даје се на коришћење ЈКСП
''Развитак'' Ћићевац,
7. Путничко моторно возило Застава, тип Florida IN 1.6 L, даје се на коришћење Општинској управи
општине Ћићевац,
8. Приколица З 430, даје се на коришћење ЈП ''Путеви'' Ћићевац,
9. Путничко моторно возило Ауди, модел А6 2.6, даје се на коришћење Народној библиотеци
Ћићевац,
10. Путничко моторно возило Опел, тип Астра 1.8, даје се на коришћење ЈКСП „Развитак“ Ћићевац,
11. Путничко моторно возило Renault, модел Espace, даје се на коришћење ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац,
12. Путничко моторно возило FIAT 312/PXA1A/P0AR PANDA, даје се на коришћење Дому здравља
Ћићевац.
1.
2.

Члан 3.
Превозна средства која су прибављена у јавну својину општине Ћићевац, а за која је право коришћења
општина Ћићевац пренела на органе и организације, трошкове редовног одржавања, поправки, горива и
регистрације сносиће органи и организације, као корисници.
Превозна средства која су посебним закључком Републичке дирекције за имовину Републике Србије
дата на коришћење без накнаде општини Ћићеваци, а општина Ћићевац је право коришћења истих пренела на
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органе и организације, трошкове редовног одржавања, поправки и горива, сносиће ти органи и организације, а
трошкове регистрације сносиће општина Ћићевац, Општинска управа.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе између Општинске управе и органа и организација из члана 2. ове одлуке,
регулисаће се Уговором о коришћењу превозних средстава.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о начину употребе и коришћења превозних
средстава у јавној својини општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 13/16, 2/17, 8/18, 10/18- др.
одлука, 12/18, 17/18 и 2/19).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 410-1/19-06 од 14.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
13.
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 64. став. 1. тачка 15) Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац на 161. седници одржаној
дана 1.3.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1.
2.

Ивана Шулић, дипл. правница, разрешaва се дужности члана Жалбене комисије општине Ћићевац.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и на Интернет презентацији општине.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021- 2/19-02 од 1.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

14.
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 64. став. 1. тачка 15) Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац на 161. седници одржаној
дана 1.3.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1.
2.

Марија Петронијевић, дипл. правница, именује се за члана Жалбене комисије општине Ћићевац, до
окончања мандата ове комисије.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и на Интернет презентацији општине.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021-3/19-02 од 1.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

15.
На основу 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 60. став 1. тачка 23 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/19) и Одлуке о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација
из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18), Председник општине Ћићевац,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање
пројеката удружења грађана и невладиних организација и именују чланови комисије, и то:
1. Ивана Крстић, испред локалне самоуправе
2. Вера Миљковић, испред локалне самоуправе
3. Марија Пешић, испред локалне самоуправе
2. Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац спроведе поступка јавног конркуса, размотри пријаве и
изврши бодовање сваког пројекта према задатим критеријумима, сачини листу вредновања и рангирања
пријављених пројеката и изради записник о спроведеном поступку оцењивања и рангирања поднетих пријава.
3. Овим решењем ставља се ван снаге Решење бр. 112-5/13-01 од 4.1.2013. године и Решење бр. 11240/15-01 од 27.3.2015. године.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-14/19-06 од 1.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
16.
Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 642-4/19-06
Дана: 15.3.2019. године
ЋИЋЕВАЦ
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87, 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и
8/17), Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у
области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019. години, број: 06-27/19-02 од 15.3.2019.
године, Председник општине Ћићевац расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2019. ГОДИНИ
Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе
остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима.
Средства опредељена за овај конкурс износе 1.393.750,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 69.687,50 динара, а највећи износ
средстава по пројекту износи 1.115.000,00 динара.
Учесници Конкурса, Телевизије и телевизијске продукције могу поднети захтев за суфинансирање
највише до 50% вредности пројекта, а други медији (радио, портали, штампани...) до 80% вредности пројекта.
ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи
доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски
извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном
суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може
учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1.
Значај пројекта са становишта:
•
остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
•
остваривање намене конкурса;
•
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
•
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
•
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2.
Утицај и изводљивост са становишта:
•
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група;
•
степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
•
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
•
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
•
степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају
се након што се оконча подршка).
3.
Капацитети са становишта:
•
степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
•
неопходних ресурса за реализацију пројекта;
•
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним
циљевима и активностима пројекта.
4.
Буџет и оправданост трошкова са становишта:
•
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка
са пројектним активностима;
•
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума наведених у тачки 2 посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела
или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке
прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за
штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се
сличан случај неће поновити.
Програмски приоритети су:
1.
очување српског националног и културног идентитета и језика;
2.
наталитет;
3.
програми намењени деци;
4.
унапређење положаја и равноправности одређених друштвених група: економски и
социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације, итд.;
5.
европске интеграције;
6.
заштита животне средине;
7.
корупција;
8.
сиромаштво;
9.
говор мржње;
10.
мигрантска криза;
11.
унапређење медијске писмености;
12.
родна равноправност.
Пројекти који се баве горе наведеним темама имаће предност приликом оцењивања пројеката, али
учесници у Конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног
информисања грађана општине Ћићевац.
Препорука је да произведени медијски садржај буде приступачан особама са инвалидитетом (аудио
дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др).
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:
1.
Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерака:
•
Попуњен предлог пројекта, и
•
Попуњен буџет пројекта.
Ове документе слати и у електронској форми, на адресу: lpacicevac@gmail.com
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Образац се преузима на сајту општине Ћићевац www.cicevac.rs.
2.
Копије следећих докумената у једном примерку:
•
потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној
наплати (да нема блокиран рачун);
•
дозвола за емитовање програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
•
оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави
производњом медијских садржаја);
•
решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
.
извод из Агенције за привредне регистре;
.
уговор закључен са кабловским дистрибутером.
РОКОВИ
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на веб сајту:
www.cicevac.rs и „Сл. листу општине Ћићевац“.
Рок за подношење пријава и пројеката је до 29.3.2019. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума
расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог
удружења у Регистру удружења.
Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем
предложе своје чланство у комисији.
Уз предлог за члана комисије доставља се и његова кратка биографија.
Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати у року од 15 дана од дана
објављивања Конкурса на веб сајту општине Ћићевац.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријаве пројеката на Конкурс слати поштом на адресу: Општинска управа општине Ћићевац, Одсек за
привреду, локални економски развој и локалну пореску администрацију, Карађорђева 106, 37210 Ћићевац, у
затвореној коверти, са ознаком пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаком: за Јавни позив за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом лично на писарници
Општинске управе Ћићевац.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Додатне информације се могу добити радним даном од 07 до 15 часова на телефон: 037/811-260, локал
23.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници
општине Ћићевац и Сл. листу општине Ћићевац и достављено свим учесницима конкурса.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Златан Кркић, с.р.
17.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др.
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализује удружење („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о начину финансирања
пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18 ) и члана 8. став 2. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2019. годину („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 18/18), председник Oпштине дана 12.3.2019. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац у 2019.
години
ОБЛАСТ: Афирмисање женских права
Право учешћа имају удружења и НВО:
Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 –
др. закони и 44/18 – др. закон);
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Које је регистровано на територији општине Ћићевац, односно има седиште или огранак и делују на
подручју општине Ћићевац као општинска, међуопштинска и републичка организација;
Које пројекат реализује на територији општине Ћићевац;
Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању
пројекта;
Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања
делатности;
Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ
везан за његову делатност;
Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Износ средстава намењених финансирању пројеката удружења грађана и невладиних организација из
буџета општине Ћићевац за 2019. годину који се опредељује по овом јавном конкурсу износи 200.000,00
динара, Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Шифра програма 0602, ПА 0001 – функционисање локалне
самоуправе, функција 160, позиција 81, економска класификација 481000 – дотација НВО и удружењима.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана и невладиним организацијама са
територије општине Ћићевац, у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и чл. 2.
став 1. тачка 19 Решења о утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана
који ће се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019. години, за реализацију пројеката из области:
афирмисање женских права
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Пријавни образац на конкурс
2. Попуњени образац предлога пројекта
3. Попуњени образац буџета пројекта
4. Попуњен образац наративног буџета пројекта
5. Фотокопију оснивачког акта (Статута)
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса, 10 бодова
2. Реализација предложеног пројекта на територији општине Ћићевац, 10 бодова
3. Циљеви који се постижу његовом реализацијом, 20 бодова
4. Остварени резултати удружења грађана, односно невладине организације претходних година, 10
бодова
5. Стручност координатора и стручњака укључених у пројекат, 10 бодова
6. Реалан финансијски план за предложени пројекат, 20 бодова
7. Одрживост пројекта, 20 бодова
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не
отварати“ поштом или преко писарнице општине Ћићевац.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних
организација
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице http://www.cicevac.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/811 260, локал 14 или путем
електронске поште на адресу kabinetcicevac@gmail.com
Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном конкурсу је 29.3.2019. године.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма и пројекта према наведеним
критеријумима.
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављује се на званичној интернет страници
www.cicevac.rs и на порталу е-Управа, у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 3 дана од
дана објављивања листе вредновања и рангирања пројеката.
На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Ћићевац доноси у року од
15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац, председник
Општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
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Одлука о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац објављује се у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници, на порталу е- Управе, као и у „Сл. листу
општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора (чл. 17. став 2. Одлуке о начину
финансирања пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине Ћићевац).
По коначности Одлуке, председник општине Ћићевац закључује уговор о финансирању пројекта из
буџета општине Ћићевац са удружењима и невладиним организацијама најкасније у року од 8 дана.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-18/19-01 од 12.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
18.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др.
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализује удружење („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о начину финансирања
пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и члана 8. став 2. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2019. годину („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 18/18), председник Oпштине дана 4.3.2019. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац у 2019.
години
ОБЛАСТ: Одрживи развој
Право учешћа имају удружења и НВО:
Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 –
др. закони и 44/18 – др. закон);
Које је регистровано на територији општине Ћићевац, односно има седиште или огранак и делују на
подручју општине Ћићевац као општинска, међуопштинска и републичка организација,
Које пројекат реализује на територији општине Ћићевац;
Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању
пројекта;
Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања
делатности;
Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ
везан за његову делатност;
Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Износ средстава намењених финансирању пројеката удружења грађана и невладиних организација из
буџета општине Ћићевац за 2019. годину који се опредељује по овом јавном конкурсу износи 200.000,00
динара, Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Шифра програма 0602, ПА 0001 – функционисање локалне
самоуправе, функција 160, позиција 81, економска класификација 481000 – дотација НВО и удружењима.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана и невладиним организацијама са
територије општине Ћићевац, у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и чл. 2.
став 1. тачка 12 Решења о утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана
који ће се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019. години, за реализацију пројеката из области:
одрживи развој.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Пријавни образац на конкурс
2. Попуњени образац предлога пројекта
3. Попуњени образац буџета пројекта
4. Попуњен образац наративног буџета пројекта
5. Фотокопију оснивачког акта (Статута)
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса, 10 бодова
2. Реализација предложеног пројекта на територији општине Ћићевац, 10 бодова
3. Циљеви који се постижу његовом реализацијом, 20 бодова
4. Остварени резултати удружења грађана, односно невладине организације претходних година, 10
бодова
5. Стручност координатора и стручњака укључених у пројекат, 10 бодова
6. Реалан финансијски план за предложени пројекат, 20 бодова
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Одрживост пројекта, 20 бодова.
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не
отварати“ поштом или преко писарнице општине Ћићевац.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних
организација
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице http://www.cicevac.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/811 260, локал 14 или путем
електронске поште на адресу kabinetcicevac@gmail.com.
Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном конкурсу је 25.3.2019. године.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма и пројекта према наведеним
критеријумима.
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављује се на званичној интернет страници
www.cicevac.rs и на порталу е-Управа, у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 3 дана од
дана објављивања листе вредновања и рангирања пројеката.
На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Ћићевац доноси у року од
15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац, председник
Општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац објављује се у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници, на порталу е- Управе, као и у „Сл. листу
општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора (чл. 17. став 2. Одлуке о начину
финансирања пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине Ћићевац).
По коначности Одлуке, председник општине Ћићевац закључује уговор о финансирању пројекта из
буџета општине Ћићевац са удружењима и невладиним организацијама најкасније у року од 8 дана.
7.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-15/19-01 од 4.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
19.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др.
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализује удружење („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о начину финансирања
пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и члана 8. став 2. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2019. годину („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 18/18), председник Oпштине дана 4.3.2019. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац у 2019.
години
ОБЛАСТ: Заштита животиња
Право учешћа имају удружења и НВО:
Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 –
др. закони и 44/18 – др. закон);
Које је регистровано на територији општине Ћићевац, односно има седиште или огранак и делују на
подручју општине Ћићевац као општинска, међуопштинска и републичка организација;
Које пројекат реализује на територији општине Ћићевац;
Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању
пројекта;
Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања
делатности;
Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ
везан за његову делатност;
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Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Износ средстава намењених финансирању пројеката удружења грађана и невладиних организација из
буџета општине Ћићевац за 2019. годину који се опредељује по овом јавном конкурсу износи 200.000,00
динара, Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Шифра програма 0602, ПА 0001 – функционисање локалне
самоуправе, функција 160, позиција 81, економска класификација 481000 – дотација НВО и удружењима.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана и невладиним организацијама са
територије општине Ћићевац, у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и чл. 2.
став 1. тачка 13 Решења о утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана
који ће се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019. години, за реализацију пројеката из области:
заштита животиња.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Пријавни образац на конкурс
2. Попуњени образац предлога пројекта
3. Попуњени образац буџета пројекта
4. Попуњен образац наративног буџета пројекта
5. Фотокопију оснивачког акта (Статута).
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса, 10 бодова
2. Реализација предложеног пројекта на територији општине Ћићевац, 10 бодова
3. Циљеви који се постижу његовом реализацијом, 20 бодова
4. Остварени резултати удружења грађана, односно невладине организације претходних година, 10
бодова
5. Стручност координатора и стручњака укључених у пројекат, 10 бодова
6. Реалан финансијски план за предложени пројекат, 20 бодова
7. Одрживост пројекта, 20 бодова.
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не
отварати“ поштом или преко писарнице општине Ћићевац.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних
организација
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице http://www.cicevac.rs.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/811 260, локал 14 или путем
електронске поште на адресу kabinetcicevac@gmail.com.
Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном конкурсу је 25.3.2019. године.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма и пројекта према наведеним
критеријумима.
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављује се на званичној интернет страници
www.cicevac.rs и на порталу е-Управа, у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 3 дана од
дана објављивања листе вредновања и рангирања пројеката.
На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Ћићевац доноси у року од
15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац, председник
Општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац објављује се у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници, на порталу е- Управе, као и у „Сл. листу
општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора (чл. 17. став 2. Одлуке о начину
финансирања пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине Ћићевац).
По коначности Одлуке, председник општине Ћићевац закључује уговор о финансирању пројекта из
буџета општине Ћићевац са удружењима и невладиним организацијама најкасније у року од 8 дана.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-16/19-01 од 4.3.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић, с.р.
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АКТИ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
1.
допуна ценовника JП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“
ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
Количина Јед. цена
6.1.4.1

6.1.4.2.

6.1.4.3
6.1.4.4.
6.1.4.5.
6.1.4.6
6.1.4.7
6.1.4.8
6.4
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.

МАТЕРИЈАЛ НАРУЧИОЦА
Замена сијалица на стубовима
јавног
осветљења
(На
70250W,штедних 25-45 W и Лед 1535W)
Замена сијалица на цевастим
стубовима јавног осветљења( На 70250W,штедних 25-45 W и Лед 1535W)
Замена сијаличних грла Е 27 и Е 40
Замена пригушница
Замена заштитног стакла
Замена струјних клема Аl-Cu и
Фидос
Замена инсталација у светиљци
Монтажа светиљке
МЕТЕРИЈАЛ
ЗА
УЛИЧНУ
РАСВЕТУ БЕЗ УГРАДЊЕ
Живина сијалица 250
Живина сијалица на 100
Пригушница на 150
Пригушница на 250
Порцуланско сијалично грло
Бакелитно сијалично грло
Сијалично грло за плафоњерку

1.00

(дин)
320.00

1.00

364.00

1.00
1.00
1.00
1.00

315.00
315.00
120.00
165.00

1.00
1.00

210.00
525.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,125.00
1,875.00
1,875.00
1,517.00
135.00
135.00
393.00
ПРЕДСЕДНИК НО
Александар Петковић, с.р.

____________________________________________________________________________

____________________________________________

_______________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
Годишња претплата износи 2.000,00 динара
Наруџбе слати на Општинску управу
УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

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

