СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XL - Број 27 Ћићевац, 4.11.2020. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
55.
На основу 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 60. став 1. тачка 9 и 23 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/19), а у вези члана 8. став 1. и 2. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“ бр. 17/19), Председник
општине Ћићевац, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Овим решењем образује се Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање
пројеката удружења грађана и невладиних организација, и то:
- Драгана Радосављевић, председник Комисије
- Милош Радосављевић, члан Комисије
- Александар Стојановић, члан Комисије
2. Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Ћићевац, спроведе поступак јавног конкурса, 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. Комисија може да предложи измену финансирања одобрених пројеката уколико дође до
непредвиђених околности.
4. Задатак Комисије је да изради извештај о утрошку одобрених средстава и реализацији одобрених
пројеката.
5. Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и
одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).
6. Ово решење ступана снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.
7. Решење доставити: именованима и архиви.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-16/20-06 од 03.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
др Мирјана Кркић, с.р.

56.
На основу члана 6. Одлуке о студентским стипендијама (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 20/15),
Комисија за стипендирање студената, на својој седници одржаној 04.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
1. Расписује се Јавни конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа.
2. Општина Ћићевац додељује стипендије за школску 2020/2021. годину, у циљу системског и
организованог помагања студентима у школовању, у складу са чланом 4. Одлуке о студентским стипендијама
(''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 20/15), под следећим УСЛОВИМА:
- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или другог
степена (мастер академске студије),
- да имају пребивалиште на територији општине Ћићевац,
- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије,
- да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија,
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аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
- да имају успех са просечном оценом од најмање 8,00 на претходној години студија,
- студенти другог степена имају право на стипендију уколико нису у радном односу и имају успех са
просечном оценом свих положених испита од најмање 8,00, на претходним студијама првог степена.
Право на студентску стипендију, нема студент који је право на студентски кредит или студентску
стипендију остварио по републичким прописима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду.
Право на студентску стипендију имају и студенти последње (завршне) године факултета, при чему се
последњом годином рачуна година са последњим семестром студија.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној фотокопији),
којим се доказује испуњеност услова су:
- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао
одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс,
- потврда факултета о висини просечне оцене на претходној години студија (по потреби и копија индексаоцена о положеним испитима),
- фотокопија личне карте (извод из читача) студента или уверење о пребивалишту,
- доказ да студент на студијама другог степена није у радном односу- извод из евиденције незапослених лица
Националне службе за запошљавање- издаје надлежни орган за тржиште рада у општини Ћићевац,
- за студенте другог степена, потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита на студијама
првог степена (по потреби и копија индекса).
Подносилац пријаве се изјавом опредељује за остваривање права на једну од могућих стипендијакредита (општинска или републичка).
4. Пријаве на Јавни конкурс са потребном документацијом, подносе се непосредно или путем поште
организационој јединици Општинске управе- Одсеку за друштвене делатности, са назнаком ''За Комисију за
стипендирање''.
5. РОК за подношење пријава на Јавни конкурс је до 20.11.2020. године.
6. Комисија разматра пријаве и у року од 15 дана од дана закључења конкурса сачињава предлог
Председнику општине о броју стипендија које треба одобрити, а које испуњавају услове из конкурса.
Предлог из претходног става овог члана, објављује се на огласној табли Општинске управе.
На предлог Комисије о броју стипендија које треба одобрити, може се изјавити приговор Општинском
већу, у року од 8 дана од дана пријема обавештења о непостојању (неиспуњавању) услова за доделу
стипендије.
7. Стипендије се исплаћују током целе календарске (школске) године, осим за месец јули и август.
8. Права и обавезе између корисника и даваоца стипендије ближе се уређују Уговором о стипендирању
који са корисником потписује Председник општине.
9. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
Бр. 67- 1/20-03 од 04.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Иван Газибарић, с.р.
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. 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

