
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

14.
На  основу  члана  18.  и  96.  Закона  о  локалним  изборима  („Службени  гласник  РС“,  број  14/22),

Скупштина општине Ћићевац, на 19. седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Ћићевац у сталном саставу:
1) Душан Ивковић, председник,
- Ивана Шулић, заменик председника,
2) Предраг Јанев, члан,
- Драгиша Матејић, заменик члана,
3) Вера Микић, члан,
- Далибор Васић, заменик члана,
4) Драган Антић, члан,
- Марко Симић, заменик члана,
5) Марија Пешић, члан,
- Родољуб Атанасковић, заменик члана,
6) Јован Топаловић, члан
- Зоран Стојановић, заменик члана,
7) Весна Пантић, члан,
- Јована Поповић, заменик члана,
8) Драгана Јеремић, секретар,
- Мирјана Станојевић Јовић, заменик секретара.

2. У Општинску изборну комисију општине Ћићевац у сталном саставу именују се:
1) за председника Душан Ивковић, дипл. правник,
- за заменика председника Ивана Шулић, дипл. правник,
2) за члана Предраг Јанев, 
- за заменика члана Драгиша Матејић, 
3) за члана Вера Микић, 
- за заменика члана Далибор Васић, 
4) за члана Драган Антић, 
- за заменика члана Марко Симић, 
5) за члана Марија Пешић,
- за заменика члана Родољуб Атанасковић, 
6) за члана Јован Топаловић, 
- за заменика члана Зоран Стојановић, 
7) за члана Весна Пантић, 
- за заменика члана Јована Поповић, 
8) за секретара Драгана Јеремић, 
- за заменика секретара Мирјана Станојевић Јовић.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном суду у року од
седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије

Број: 013-2/22-02
У Ћићевцу, 11. фебруара 2022. године

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLII -  Број   3   Ћићевац,   11.2.2022. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

6.
Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр. 112-12/22-04
7.2.2022. године
Ћићевац

На основу члана 6. Одлуке о оснивању Канцеларије за младе („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 2/22) и
члана 60.  став  1.  тачка  9)  Статута општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр.  3/19),  Председник
општине Ћићевац доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу координатора Канцеларије за младе

I
За  координатора  Канцеларије  за  младе  поставља  се  Немања  Сибиновић из  Ћићевца,  ул.  Доситеја

Обрадовића бр. 4.

 II
Задатак координатора Канцеларије за младе је, да у сарадњи са Саветом за младе, обавља послове на

остваривању циљева Канцеларије, и то: 
- афирмација младих и њихово укључивање у живот и рад друштвене заједнице,
- организовање друштвеног живота младих,
- укључивање младих у културни и спортски живот општине,
- афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције,
  сагледавања проблема младих и њихово решавање,
- помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији,
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за
  њихово финансирање,
- едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања,
- промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота,
- информисање младих,
- подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација, спортских
  и омладинских организација и клубова,
- промовисање значаја волонтерског рада.

III
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“

                     ПРЕДСЕДНИК
                                   Др Мирјана Кркић, с.р.

7.
На основу члана 28, 32, 41, 42 и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“,

бр. 36/06),  члана  60. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19),  члана 8. Одлуке о
буџету општине Ћићевац  за 2022. годину („Сл. лист  oпштине Ћићевац“, бр. 28/21) и члана 5.  Правилникa о
критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 1/17), Председник општине Ћићевац дана 10.2.2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

На основу Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2022. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 28/21)
укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине
Ћићевац  за  2022.  годину  износи   1.000.000,00 динара,  Програм  15  –  Опште  јавне  услуге  управе,  шифра
програма  0602,  ПА  0001  –  функционисање  локалне  самоуправе,  функција  840,  позиција  127,  економска
класификација 481931 – дотација невладиним организацијама- цркве по кокурсу.
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ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

Средства намењена црквама и верским заједницама из овог јавног конкурса могу да се користе за
реализацију пројеката и захтева из следећих области:

• Изградњу и обнову цркава и верских објеката;
• Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
• Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

• Да подносилац програма има статус правног лица;
• Да је седиште подносиоца програма на територији општине Ћићевац;
• Да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Ћићевац.

Подносилац може аплицирати само са једним пројектом са више пројектних активности.

КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА:

- Карактер и значај програма;
- Капацитет за реализацију програма;
- Досадашња искуства у реализацији програма;
- Број корисника према којима је усмерен програм;
- Висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине;
- Да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део  средстава да би се

затворила финансијска конструкција.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на сајту општине Ћићевац www.  cicevac.  rs  .
Пријаве  на  Јавни  конкурс  се  подносе  на  обрасцима  који  се  могу  преузети  у  општини  Ћићевац,

Карађорђева 106, Ћићевац или са сајта www.  cicevac.  rs  . 
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта)
2. Фотокопија картона депонованих потписа
3. Фотокопија личне карте одговорног лица
4. Предмер и предрачун радова 
Пријаве на Јавни конкурс са припадајућом документацијом се достављају у једној затвореној пошиљци

на адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.
Неће се узети у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве

које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Јавног конкурса.
Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 28.2.2022. године.
Одлуку о додели средстава доноси председник општине на предлог Комисије у року од 15 дана од

дана завршетка Јавног конкурса. Рок за жалбу на одлуку Комисије је 8 дана од дана објављивања резултата,
писмено на адресу:  

Општина Ћићевац
Општинско веће -Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Након  донете  одлуке  о  финансирању  пројеката,  подносилац  се  позива  да  потпише  Уговор  са

општином Ћићевац.
Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног конкурса могу се добити у Општини Ћићевац

на телефон 037/811-260, локал 20.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
08-1/22-04 од 10.2.2022. године

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                Др Мирјана  Кркић, с.р.

ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Адреса: Карађорђева бр.106,

37 210 Ћићевац
Тел.: 037/811-260

http://www.cicevac.rs/
http://www.cicevac.rs/


Strana    4        –  Broj         3                 SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC             11.  2  .2022  .  godine  

ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА  2022. ГОД
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Подаци о подносиоцу пријаве:

1. Пун назив подносиоца пријаве:      

2. Поштански број и седиште:      

3. Улица и број:      

4. Број телефона и телефакса:      

5. Е-mail адреса:      

6. Број рачуна,
назив и седиште банке:

          
     

7. Порески идентификациони број      

8. Подаци о објекту:
Објекат је под заштитом споменика културе

 Регионални    Покрајински  Републички

9. Одговорно лице подносиоца пријаве и 
контакт-адреса:

     

10. Назив пројекта:      

11. Износ средстава који се тражи      

Подаци о предмету пријаве

Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, манифестације, набавке 
опреме, инвестиционог улагања итд.):

     

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА:

Р.БР. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                                                     УКУПАН ИЗНОС:

             * ТАБЕЛА СЕ МОЖЕ ПРОШИРИВАТИ 

М.П.
(потпис овлашћеног лица

подносиоца пријаве)

И З Ј А В А
1. Као овлашћено лице подносиоца пријаве потврђујем да су наведени подаци истинити и веродостојни, као
и да против подносиоца пријаве није у току поступак стечаја ни ликвидације.
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2. Као овлашћено лице подносиоца пријаве прихватам да општина Ћићевац има право да у било које време
контролише дате податке, утрошак средстава за редовну делатност, набавку опреме, реализацију програма
и пројеката, организовање манифестација и начин коришћења додељених средстава.

3. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава искључиво за намене за
које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини Ћићевац.

4. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 15 дана од рока утврђеног за
реализацију  намене  за  која  су  средства  примљена  а  најкасније,  до  15.  јануара  2022.  године  поднети
извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.

5.  Као  овлашћено  лице  подносиоца  пријаве  обавезујем  се  да  ће  у  случају  утврђивања  ненаменског
коришћења  укупних  додељених  средстава  или  дела  додељених  средстава,  односно  у  случају
неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове изјаве, укупан износ додељених
средстава бити враћен општини Ћићевац.

6.  Као  овлашћено  лице  подносиоца  пријаве  обавезујем се  да  ће  на  позивницама,  брошурама,  осталом
штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је  реализацију програма и
пројекта, организацију манифестације или набавку опреме финансирала општина Ћићевац.

М.П.
(потпис овлашћеног лица

подносиоца пријаве)

**  Изјава  се  односи  на  решење  број  __________________  корисника  средстава
__________________________________________, одобрени износ _______________ динара.
Датум: _____________________
** Попуњава Општинска управа Ћићевац, Комисија за сарадњу са црквама и верским заједницама.

Потпис овлашћеног лица даваоца средстава
_________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________                                              

С А Д Р Ж А Ј

                                                                                                                                                                                                                            Страна

2.  Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне 
                   комисије општине Ћићевац у сталном саставу........................................................................ 1

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

6.  Решење о постављењу координатора Канцеларије за младе.................................................. 2
7.  Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета 

                   општине Ћићевац........................................................................................................................ 2
 _______________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106                
Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


