СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XL - Број 16 Ћићевац, 21.8.2020. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
40.
На основу члана 46. став 1. тачка 1 Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Ћићевац,
на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Ћићевац Биљане Ердељанов,
чији је мандат потврђен на седници Скупштине општине дана 12. августа 2020. године, која је изабрана са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, због подношења оставке 13. августа 2020. године.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.
3. Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 013-7/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
41.
На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Ћићевац,
на основу Извештаја Верификационог одбора, на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. Потврђују се мандати новим одборницима Скупштине општине Ћићевац изабраним 21. јуна 2020.
године, и то:
1. СЛАВОЉУБ СТЕВИЋ 1959 ПОКРЕТ економски техничар Др Свете Нагулића 28, Сталаћ
2.
3.

ДРАГАН РАЛИЋ
ДАРКО ИВАНОВИЋ

1963
1986

ПОКРЕТ
СНС

технолог-техничар
хемијски техничар

Миодрага Мишића 29, Ћићевац
Моравска 87, Град Сталаћ

2. Мандат новоизабраних одборника траје до истека мандата одборника којима је престао мандат.
3. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
4. Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 013-4/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
42.
Скупштина општине Ћићевац, на основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 58. став 1. и члана 59. Статута
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019) и члана 41. став 2. и члана 51. став 1. и 2.
Пословника Скупштине општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 8/2019), на 2. седници одржаној
21. августа 2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о избору Председника општине Ћићевац
1. ДР МИРЈАНА КРКИЋ из Ћићевца изабрана је за Председника општине Ћићевац, на мандатни
период од четири године.
2. Председник општине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са Решењем о
одређивању коефицијената изабраних, именованих и постављених лица општине, Скупштине општине и
Општинске управе.
3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Ћићевац, др Мирјани Кркић престаје мандат
одборника Скупштине општине Ћићевац због преузимања функције која је у складу са законом неспојива с
функцијом одборника.
4. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду року од 30
(тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-49/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
43.
Скупштина општине Ћићевац, на основу члана 43. став 4. у вези члана 43. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 58. став
2. и 4. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019) и члана 41. став 2. и члана 51. став
1. и 2. Пословника Скупштине општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 8/2019), на 2. седници
одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика Председника општине Ћићевац
1. АЛЕКСАНДАР ШУЛИЋ из Ћићевца изабран је за заменика Председника општине Ћићевац, на
мандатни период од четири године.
2. Заменик Председника општине je на сталном раду и остварује право на плату у складу са Решењем о
одређивању коефицијената изабраних, именованих и постављених лица општине, Скупштине општине и
Општинске управе.
3. Утврђује се да даном избора за заменика Председника општине, Александру Шулићу престаје
мандат одборника Скупштине општине Ћићевац, због преузимања функције која је у складу са законом
неспојива с функцијом одборника.
4. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац".
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
(тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-50/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
44.
Скупштина општине Ћићевац, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Ћићевац
(''Сл. лист општине Ћићевац'' бр. 3/2019) и члана 41. став 2. и члана 51. став 4. Пословника Скупштине
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'' бр. 8/2019), на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Ћићевац
за област пољопривреде и област спорта, деце и омладине
1. ДЕЈАН БИШЕВАЦ из Ћићевца изабран је за члана Општинског већа општине Ћићевац за област
пољопривреде и област спорта, деце и омладине, на мандатни период од четири године.
2. Члан Општинског већа из тачке 1. овог решења је на сталном раду и остварује право на плату у
складу са Решењем о одређивању коефицијената изабраних, именованих и постављених лица општине,
Скупштине општине и Општинске управе.
3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
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Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном Управном суду у року
од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-51/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
45.
Скупштина општине, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'', бр. 3/2019) и члана 41. став 2. Пословника Скупштине општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'' бр. 8/2019) на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Ћићевац
за област здравства и социјалне заштите
1. ГОРАН МАЦИЋ, из Ћићевца изабран је за члана Општинског већа општине Ћићевац за област
здравства и социјалне заштите, на мандатни период од четири године.
2. Члан Општинског већа из тачке 1. овог решења није на сталном раду.
3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
(тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-52/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
46.
Скупштина општине Ћићевац, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Ћићевац
(''Сл. лист општине Ћићевац'' бр. 3/2019) и члана 41. став 2. и члана 51. став 4. Пословника Скупштине
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'' бр. 8/2019), на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Ћићевац
за област финансија и привреде
1. НЕНАД МАЦИЋ из Ћићевца изабран је за члана Општинског већа општине Ћићевац за област
финансија и привреде, на мандатни период од четири године.
2. Члан Општинског већа из тачке 1. овог решења је на сталном раду и остварује право на плату у
складу са Решењем о одређивању коефицијената изабраних, именованих и постављених лица општине,
Скупштине општине и Општинске управе.
3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном Управном суду у року
од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-53/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
47.
Скупштина општине, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'', бр. 3/2019) и члана 41. став 2. Пословника Скупштине општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'' бр. 8/2019) на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Ћићевац
за област комуналне делатности и инвестиција
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1. МИЛОШ РАДОЈКОВИЋ, из Ћићевца изабран је за члана Општинског већа општине Ћићевац за
област комуналне делатности и инвестиција, на мандатни период од четири године.
2. Члан Општинског већа из тачке 1. овог решења није на сталном раду.
3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
(тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-54/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
48.
Скупштина општине, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'', бр. 3/2019) и члана 41. став 2. Пословника Скупштине општине Ћићевац (''Сл. лист
општине Ћићевац'' бр. 8/2019) на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Ћићевац
за област међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима
1. ИВИЦА МАРКОВИЋ, из Ћићевца изабран је за члана Општинског већа општине Ћићевац за област
међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима, на мандатни период од четири
године.
2. Члан Општинског већа из тачке 1. овог решења није на сталном раду.
3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац.''
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
(тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-55/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
49.
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Ћићевац на 2.
седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
1.

За чланове Верификационог одбора бирају се:
- Јована Поповић, за председника
- Слађана Урошевић, за члана и
- др Марко Петковић, за члана
2. Задатак Верификационог одбора је да на основу Извештаја Општинске изборне комисије о
престанку мандата одборника и додељивању мандата новим одборницима Скупштине општине Ћићевац,
изабраним на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и уверења о избору за нове одборнике, утврди да ли су
подаци из уверења о избору нових кандидата за одборника истоветни са подацима из извештаја Општинске
изборне комисије, као и да ли је уверење издато од Општинске изборне комисије као надлежног органа и да о
томе поднесе Скупштини извештај у писаној форми који садржи предлог да ли треба потврдити мандате нових
одборника, одмах по завршетку са радом.
3. Ово решење објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 06-41/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
50.
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 75. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
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члана 54. став 3. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 2. седници одржаној дана 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. ЗЛАТАНУ КРКИЋУ, престаје дужност председника општине Ћићевац и вршење текућих послова
дана 21. августа 2020. године, због избора новог председника општине Ћићевац.
2. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр.112-42/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
51.
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 75. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члana 54. став 3. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 2. седници одржаној дана 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. ЗВЕЗДАНУ БАБИЋУ, престаје дужност заменика председника општине Ћићевац и вршење текућих
послова дана 21. августа 2020. године, због избора новог председника општине Ћићевац.
2. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-43/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
52.
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 75. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члана 54. став 3. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 2. седници одржаној дана 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. ДРАГАНУ РАЛИЋУ, ИВАНУ КОСТИЋУ, ВЛАДИМИРУ ТЕОФИЛОВИЋУ, БОЈАНУ
ЖИВКОВИЋУ, МИЛОШУ МАЦИЋУ, ЗОРАНУ НАГУЛИЋУ, ДЕЈАНУ БИШЕВЦУ, РАДЕТУ МАРКОВИЋУ
И РАДЕТУ ДУЈАКОВИЋУ, престаје дужност чланова Општинског већа општине Ћићевац и вршење текућих
послова дана 21. августа 2020. године, због избора нових чланова Општинског већа општине Ћићевац.
2. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-45/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
53.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члана 71-76. и 84-85. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА,
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за административно мандатна питања, избор и именовања и борбу против
корупције.
2. У састав Одбора за административно мандатна питања, избор и именовања и борбу против
корупције бирају се:
- Драган Арсић из Сталаћа, председник
- Ивана Радосављевић из Ћићевца
- Ивана Рајковић из Мрзенице
- Небојша Мићић из Појата
- Стефан Томић из Лучине.
3. Надлежност овог одбора утврђена је чланом 85. Пословника Скупштине општине Ћићевац.
4. Мандат члановима овог радног тела траје до истека мандата одборницима Скупштине општине.
5. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о образовању Одбора за административно
мандатна питања, избор и именовања и борбу против корупције („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 9/2019 и
11/2019).
6. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-48/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
54.
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), а у вези члана 15. став 1. тачка 10 Закона о локалним изборима ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Ћићевац, на 2. седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извештај Општинске изборне комисије о престанку мандата одборника и додељивању
мандата новим одборницима Скупштине општине Ћићевац изабраним на изборима одржаним 21. јуна 2020.
године, бр. 013-8/20-02 од 14. августа 2020. године.
2. Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 06-41/20-02 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник. с.р.
АКТИ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
10.
На основу члана 42., 45., 46. став 1. тачка 1) и члана 48. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутен. тумачење и 68/20), Општинска изборна комисија
општине Ћићевац, на седници одржаној 14. августа 2020. године, објављује
ИЗВЕШТАЈ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ, ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020.
ГОДИНЕ
1. Одборницима Скупштине општине Ћићевац Верици Марковић и Љубиши Крстићу, изабраним са
изборне листе ''ПОКРЕТ ЗА ОЧУВАЊЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ- ЗЛАТАН КРКИЋ'' , престао је мандат, због
подношења оставке.
Одборници Верица Марковић и Љубиша Крстић поднели су усмену оставку на седници скупштине
одржаној 12. августа 2020. године.
Одборница Биљана Ердељанов је поднела оставку у форми оверене писане изјаве на писарници
Општинске управе, Ов бр. 035-1/2636, дана 13. августа 2020. године.
2. Чланом 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Ставом 2.- 4. истог члана прописано је да одборник
може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве. После подношења усмене оставке одборника, скупштина без
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одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. О оставци коју је одборник поднео
између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.
3. У складу са законом, Скупштина општине је на истој седници на којој су поднели оставке одборници
Верица Марковић и Љубиша Крстић, утврдила да је овим одборницима престао мандат.
Општинска изборна комисија предлаже Скупштини општине, да на првој наредној седници утврди
престанак мандата одборнице Биљане Ердељанов, која је поднела оставку између две седнице.
4. С обзиром да је одборницима Верици Марковић, Љубиши Крстићу и Биљани Ердељанов мандат
престао пре истека времена на које су изабрани, мандати се додељују у складу са чланом 48. став 1. Закона о
локалним изборима првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника, и то:
- са изборне листе ''ПОКРЕТ ЗА ОЧУВАЊЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ- ЗЛАТАН КРКИЋ'', кандидату
под редним бројем 11. Славољубу Стевићу и кандидату под редним бројем 12. Драгану Ралићу и
- са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ'', кандидату под редним бројем 12.
Дарку Ивановићу.
5. Од кандидата Славољуба Стевића, Драгана Ралића и Дарка Ивановића је прибављена писмена
сагласност да прихватају мандат одборника, у складу са чланом 48. став 6. Закона о локалним изборима.
6. С обзиром да су испуњени услови из члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима за
престанак мандата одборника и члана 48. истог закона за потврђивање мандата нових одборника, Општинска
изборна комисија издаје Уверења о избору за одборника следећим лицима:
- Славољубу Стевићу, економском техничару из Сталаћа, ул. др. Свете Нагулића бр. 28, рођеном
15.03.1959. године;
- Драгану Ралићу, технологу- техничару из Ћићевца, ул. Миодрага Мишића бр. 29, рођеном 26.09.1963.
године и
- Дарку Ивановићу, хемијском техничару из Град Сталаћа, ул. Моравска бр. 87, рођеном 16.07.1986.
године.
7. Овај извештај објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 013- 8/20-02 од 14.08.2020. године
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Јеремић, с.р.
Ненад Јовановић, с.р.
___________________________________________________________________________
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