
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

9.  
На основу члана 24. и 27. став 10. Закона о јавној својини (“Службени гласник Републике Србије“, бр.

72/2011, 88/2013, 105/2014,  104/2016 – др.  закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020),  члана 2.  став 4.
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 (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2018), члана
15. и 40. став 1. тачка 38 Статута општине Ћићевац (“Службени лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 15.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ћићевац (“Службени лист општине
Ћићевац“, бр 3/14 и 2/17), а на предлог Општинског већа, Скупштина  општине  Ћићевац,  на  8.  седници
одржаној 19. марта 2021. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине  Ћићевац.

Члан 2.
Општина Ћићевац извршиће отуђење непокретности из јавне својине општине Ћићевац уписаних у

листу непокретности бр. 2176 КО Сталаћ, јавним надметањем, и то: 
к.п. бр. 4112 КО Сталаћ, потес Село:
- земљиште под зградом – објектом, површине 6а 81м2, грађевинско земљиште изван грађевинског

подручја, 
-  земљиште  уз  зграду  -  објекат  површине  15а  90м2,  грађевинско  земљиште  изван  грађевинског

подручја, 
све укупно 22а 71м2   

- зграда бр. 1- зграда за коју није позната намена, налегле површине 681м2.

Члан 3. 
Непокретне ствари описане у члану 2. ове одлуке отуђују се из јавне својине полазећи од тржишне

вредности непокретности коју процењује лиценцирани проценитељ, у поступку јавног надметања.

Члан 4.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача  је  висина понуђене цене у поступку јавног

надметања.

Члан 5.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у поступку јавног надметања.

Члан 6.
Појединачне фазе поступка спровешће се у складу са одредбама законских прописа.

Члан 7.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине из члана 2. ове одлуке у име Општине закључиће

Председник општине.

Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине  Ћићевац“.    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-1/21-02 од 19. марта 2021. године

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

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   7   Ћићевац,   19.3.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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10.
На основу члана 49. и 51. Закона о основама својинскоправних односа (‘‘Сл. лист СФРЈ‘‘, бр. 6/80 и

36/90, ‘‘Сл. лист СРЈ‘‘,  бр. 29/96 и ‘‘Сл.  гласник РС‘‘,  бр. 115/05- др. закон),  члана 32. Закона о локалној
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  129/07,  83/14-др.  закон,  101/16-др.  закон  и  47/18)  и  члана  40.  Статута
општине Ћићевац  (‘‘Сл.  лист  општине Ћићевац‘‘,  бр.  3/19),  Скупштина општине Ћићевац,  на 8.  седници,
одржаној 19. марта 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ 

Члан 1. 
Установљава  се  право  стварне  службености  на  делу  кп  бр.  1891/1  КО  Ћићевац  град  која  је  у

власништву општине Ћићевац, на период од 10 година без накнаде, у корист компаније „Дунав осигурање“
а.д.о. Београд.

Део кп бр. 1891/1 КО Ћићевац град, димензија 6,00х 31,60 м (укупно 189,60м2),  компанија  „Дунав
осигурање“ а.д.о. Београд, користиће као интерну саобраћајницу и исту ће уредити о свом трошку.

Члан 2. 
Међусобна  права  и  обавезе  у  вези  установљавања  права  стварне  службености  на  кп  бр.  1891/1,

регулисаће се уговором који ће са представницима компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, у име општине
Ћићевац потписати Председник општине Ћићевац.

Члан 3. 
Даје се сагласност Председнику општине Ћићевац да са компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд

потпише уговор о установљавању права стварне службености на делу кп бр. 1891/3 КО Ћићевац град, која је у
власништву  компаније  „Дунав  осигурања“  а.д.о.  Београд,  на  период  од  10  година  без  накнаде  у  корист
Општине Ћићевац, а на основу одлуке надлежних органа компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд. 

Право службености које ће бити установљено у корист општине Ћићеваца, на делу кп бр. 1891/3 КО
Ћићевац град, општина Ћићевац ће користити као право службености пролаза, и то димензија 15,00м х 3,5 м
(укупно 52,50м2).

Члан 4.
Уговарањем  права  стварне  службености  на  кат.  парцелама  бр.  1891/1  и  1891/3  КО Ћићевац  град,

општина Ћићевац и компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. могу несметано да користе наведене парцеле у делу
коју службеност обухвата.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ‘‘Сл. листу општине Ћићевац‘‘.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-10/20-03 од 19. марта 2021. године

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

11.
На основу члана 22.  став  6.  Закона о јавној  својини („Службени гласник Републике Србије“,  број

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 135а Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 40. Статута општине Ћићевац („Службени лист општине
Ћићевац“, број 3/19) и Решења Скупштине општине Ћићевац број 464-4/15-04 од 26.02.2015 и 464-4/18-06 од
06.03.2018. године, Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној  19. марта 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Јавном предузећу „Путеви Србије“, Булевар краља Александра број 282, 11000 Београд коме је дато
на коришћење кп. бр. 1827/9 (раније 1827/1) КО Појате, на 10 година, решењем Скупштине општине Ћићевац,
даје се сагласност да се наведена парцела користи у намени изградње пункта за одржавање путева I и II реда на
територији општине Ћићевац.

2. Општина Ћићевац, као инвеститор, сагласна је да носилац права и обавеза из грађевинске дозволе за
изградњу пункта из тачке 1. овог решења, буде и финансијер ЈП „Путеви Србије“.

3.  Скупштина  општине  Ћићевац  овлашћује  Председника  општине  Ћићевац  да  закључи  уговор  са
финансијером којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе.

4. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број 464-9/21-02 од 19. марта 2021. године
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 ПРЕДСЕДНИК
                  Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

12.
На основу члана 40. Статута општине Ћићевац (“Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 15. став

3.  Одлуке  о  прибављању и располагању  стварима  у  јавној  својини општине  Ћићевац  (“Сл.  лист  општине
Ћићевац“, бр. 3/14 и 2/17), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Ћићевац, на 8. седници одржаној
19. марта 2021. године донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

1. Овим решењем образује се Комисија за отуђење непокретности из јавне својине у следећем саставу:
-  за председника :
1) Марина Лукић
-  за чланове
2) Нада Симић
3) Душан Ивковић
4) Марија Медаровић
5) Зоран Антић 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак отуђења непокретности из јавне својине и то:
к.п. бр. 4112 КО Сталаћ, потес Село:
- земљиште под зградом – објектом, површине 6а 81м2, грађевинско земљиште изван грађевинског

подручја, 
-  земљиште  уз  зграду  -  објекат  површине  15а  90м2,  грађевинско  земљиште  изван  грађевинског

подручја, 
све укупно 22а 71м2   

- зграда бр. 1- зграда за коју није позната намена.
3. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-2/21-02 од 19. марта 2021. године  

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

13.
На основу члана 29. став 1. тачка 3 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.  гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 7. Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20) и члана 40. став 1. тачка 43 Статута општине Ћићевац („Сл.
лист  општине  Ћићевац“,  бр.  3/19),  Скупштина  општине  Ћићевац  на  8. седници одржаној  19.  марта  2021.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. Разрешава се Бојан Бошковић, дужности члана Општинског штаба за ванредне ситуације.
2. Поставља се Драган Првуловић, директор ЈП "Путеви Ћићевац", за члана.
3. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-20/21-02 од 19. марта 2021. године

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

14.
На основу члана 46. став 1. а у вези члана 52. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,

бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9 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 13 Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019),  Скупштина општине Ћићевац, на  8. седници одржаној 19. марта  2021.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
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О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“ 

1. Драгану Првуловићу, вршиоцу дужности директора ЈП „Путеви Ћићевац“ констатује се престанак
мандата са даном одржавања седнице Скупштине.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-30/21-02 од 19. марта 2021. године 

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

15.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', 15/16 и 88/19), члана 32.

став 1. тачка 9) 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 13) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19),
Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“

1.  Драган  Првуловић,  дипломирани  грађевински  инжењер,  именује  се  за  директора   ЈП  “Путеви
Ћићевац“, на период од четири године.

2.  Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Сл. гласнику РС“.

3.  Решење  са  образложењем  објавити  у  „Сл.  гласнику  РС“,  „Сл.  листу  општине  Ћићевац“  и  на
интернет страници општине Ћићевац.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о именовању директора ЈП „Путеви Ћићевац“ садржан је у члану
24. став 3. Закона о јавним предузећима, члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 40.
став 1. тачка 13) Статута општине Ћићевац.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  орган  одређен  статутом  јединице  локалне  самоуправе,  на
период од  четири године,  на  основу спроведеног   јавног  конкурса.  Чланом 32.  став  1.  тачка  9)  Закона  о
локалној  самоуправи  предвиђено  је  да  скупштина  општине,  у  складу  са  законом,  именује  и  разрешава
директоре  јавних  предузећа.  Чланом 40.  став  1.  тачка  13)  Статута  општине  Ћићевац  предвиђено  је  да
скупштина именује и разрешава директоре јавних предузећа.

Скупштина општине Ћићевац је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП
“Путеви  Ћићевац“  бр.  023-39/20-02  од  23.  децембра  2020.  године,  чији  је  саставни  део  Оглас  о  јавном
конкурсу. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора  објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 160/20, дана
31.12.2020. године, дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије (Данас) и
на званичној интернет презентацији општине Ћићевац.

Огласом о јавном конкурсу утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају уз
пријаву, а у складу са Законом о јавним предузећима.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Ћићевац спровела је
Јавни конкурс за избор директора ЈП „Путеви Ћићевац“.

Комисија је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни  конкурс за избор
директора ЈП „Путеви Ћићевац“ поднете две пријаве и да су обе благовремене, разумљиве и потпуне, и то:

- Драган Првуловић из Ћићевца, ул. Карађорђева бр. 189/7, дипломирао на Грађевинском факултету у 
Нишу и 

-  Бојан  Бошковић из  Ћићевца, ул.  Карађорђева  бр.  329,  дипломирао на  Високој  пословној  школи
струковних студија „Чачак“.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила
списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, и то:

1. Драган Првуловић
2. Бојан Бошковић.
У изборном поступку, дана 22.2.2021. године, Комисија је извршила проверу стручне оспособљености,

знања и вештина кандидата а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Сл.
гласник РС", бр. 65/16).

Комисија  је,  по  основу  оцењивања  стручне  оспособљености,  знања  и  вештина  кандидата,
израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата
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са  списка  кандидата  и  на  основу  члана  41.  став  1.  Закона  о  јавним  предузећима,  саставила  Ранг  листу
кандидата за избор директора ЈП “Путеви Ћићевац“, и то:

   - Драган Првуловић, дипл. инж. грађевине, са просечном оценом 2,875 и 
   - Бојан Бошковић, специјалиста струковни економиста, са просечном оценом 2,525.

Записник  о  спроведеном  изборном  поступку  за  именовање  директора  и  Ранг  листу  кандидата  за
именовање директора ЈП “Путеви Ћићевац“, Комисија је доставила Општинској управи - Одсеку за друштвене
делатности, скупштинске, опште и заједничке послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да  надлежни орган припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са Ранг листе и доставља га ради усвајања органу надлежном за именовање
директора.

Општинско  веће  је  на  основу  достављене  Ранг  листе  кандидата  за  избор  директора,  Записника  о
изборном поступку бр. 023-39/20-02 од 22.2.2021. године, припремило и утврдило предлог да се за директора
ЈП  “Путеви  Ћићевац“,  на  период  од  четири  године  именује  Драган  Првуловић,  дипл.  инж.  грађевине  и
доставило скупштини ради усвајања.

Одредбама  члана  42.  Закона  о  јавним  предузећима,  између  осталог,  прописано  је  да  се  акт  о
именовању  директора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе,  са  образложењем,
објављује у „Сл. гласнику Републике Србије“, у гласилу јединице локалне самоуправе и на интернет страници
органа надлежног за именовање директора, као и да је сходно одредбама члана 43. став 1. наведеног закона,
именовани  кандидат  дужан  да  ступи  на  функцију  у  року  од  осам  дана  од  дана  објављивања  Решења  о
именовању у „Сл. гласнику Републике Србије“.

Решење  о  именовању  директора  коначно  је  сагласно  одредби  члана  41.  став  4.  Закона  о  јавним
предузећима.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Ово решење је  коначно и против истог  се  може поднети
тужба Вишем суду у Крушевцу, у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-29/21-02 од 19. марта 2021. године

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

16.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.

закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон), члана 77. став 1. тачка 3 Закона о
запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 32. став 1.
тачка 9 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 14  Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр. 3/2019),
Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

„СПОРТСКОГ ЦЕНТРА“ СТАЛАЋ-ГРАД СТАЛАЋ

1. Милена  Стаменковић,  в.д.  директора „Спортског  центра“  Сталаћ-Град  Сталаћ, разрешава  се
дужности в.д. директора са даном 19. мартом 2021. године, на лични захтев.

 2. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ                                                                  
Бр. 023-8/21-02 од 19. марта 2021. године

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

17.
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 17. Закона о младима („Сл. гласник РС", бр. 50/2011), члана 40. став 1.
тачка 52 Статута општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац",  бр. 3/19) и члана 92. и 93.  Пословника
Скупштине општине Ћићевац, Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 19. марта 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. Овим решењем образује се Савет за младе општине Ћићевац (у даљем тексту: Савет), као посебно
стално радно тело Скупштине општине Ћићевац.

2. У Савет се бирају:
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- Аница Стаменковић, за председника 
- Стефан Радовановић, за члана
- Наташа Кркић, за члана
- Дарко Ивановић, за члана из реда одборника
- Марко Кадрић, за члана
- Теодора Дедић, за члана
- Мирела Стојановић, за члана
3. Чланови Савета бирају се за мандатни период на који је Скупштина изабрана.
4. Задаци Савета су:
- унапређивање положаја младих;
- давање мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од

значаја за младе;
-  иницирање  припреме  пројеката  и  учешће  општине  у  пројектима  и  програмима  за  унапређење

положаја младих;
-  подстицање  сарадње  општине  и  омладинских  организација  и  удружења  и  давање  подршке

реализацији њихових активности;
-  давање  мишљења о  предлозима  пројеката  од  значаја  за  младе  који  се  делимично или  у  целини

финансирају  из  буџета  општине  и  праћење  њиховог  остваривања,  иницирање  и  учествовање  у  изради
стратегије и локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање и

- обављање и других послова од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот
младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

5.  Прву  седницу Савета  може  сазвати  председник  Скупштине  у  случају  спречености  председника
Савета. Председник Савета организује рад, сазива и председава седницама Савета, формулише закључке и о
томе  обавештава  председника  Скупштине.  У  случају  спречености  председника  седницу  Савета  сазива
председник Скупштине, а Савет бира председавајућег за ту седницу. Председник Савета дужан је да сазове
седницу на захтев  најмање  1/3  чланова Савета,  као и на  захтев  председника Скупштине.  Рок за сазивање
седнице је 8 дана од дана подношења иницијативе. Ако то не учини председник у захтеваном року, седницу
Савета може сазвати председник Скупштине. Савет ради у седници на којој присуствује већина чланова, а
одлучују већином гласова од укупног броја одборника. На седници Савета могу учествовати стручни и научни
радници  из  области  која  се  разматра  на  седници,  без  права  одлучивања.  У  извршавању  послова  из  свог
делокруга, Савет може тражити од надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад.
По завршеној  седници Савет  Општинском већу подноси извештај  који садржи мишљења и предлоге  ради
сачињавања предлога одлуке Скупштини општине. Савет одређује известиоца који на седници Општинског
већа и седници Скупштине, по потреби, образлаже извештај Савета. На седници Савета води се записник, у
који  се  обавезно  уносе  имена  присутних,  предлози  изнети  на  седници,  ставови  Савета,  резултати  сваког
гласања, свако издвојено мишљење, као и известиоци.

6. Административне послове за потребе Савета обавља Одсек за друштвене делатности, скупштинске,
опште и заједничке послове, а припрему нацрта аката за Савет обављају одсеци Општинске управе у оквиру
својих надлежности.

7. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 016-97/20-02 од 19. марта 2021. године

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

18.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 40. Статута

општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 40. Статута општине Варварин („Сл. лист
општине Варварин“, бр. 5/19), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 19. марта 2021. године и
Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној 12. марта 2021. године, донеле су

 РЕШЕЊЕ
 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ

I Констатује се престанак мандата председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Варварин и Ћићевац, због истека периода на који су именовани:

1. Горица Ђорђевић, председник
2. Драган Јаковљевић, члан
3. Мишел Радовановић, члан
4. Горица Стефановић, из реда запослених
5. Зорица Филиповић, из реда запослених. 
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II Констатује се престанак мандата председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад
за општине Варварин и Ћићевац, због истека периода на који су именовани:

1. Душица Павловић, председник
2. Марко Стевановић, члан
3. Добрила Симић, из реда запослених.
III Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и „Сл. листу општине Варварин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-20/21-02 од 19. марта 2021. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Бр. 02-4/2021-I од 12. марта 2021. године

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                     Војкан Павић, инж. геодезије, с.р.

19.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 40. Статута

општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 40. Статута општине Варварин („Сл. лист
општине Варварин“, бр. 5/19), члана 8. и  9. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Варварин
и Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/96, 14/05, 11/11 и „Сл. лист општине Варварин“, бр. 5/92, 7/05 и
4/11), Скупштина општине Ћићевац на 8.  седници одржаној 19. марта 2021. године и Скупштина општине
Варварин на 9. седници одржаној 12. марта 2021. године, донеле су

РЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ

I За чланове Управног одбора Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, именују се:
1. Ивана Милошевић, Варварин, председник
2. Радивоје Савић, Орашје, члан
3. Наташа Кркић, Ћићевац, члан
4. Горица Стефановић, запослена у седишту ЦСР у Ћићевцу, из реда запослених
5. Марија Петровић, запослена у Дневном боравку у Варварину, из реда запослених.
II Мандат чланова Управног одбора траје четири године.
III Доношењем решења од стране Скупштине општине Ћићевац и Скупштине општине Варварин исто

ће се објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и „Сл. листу општине Варварин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-41/20-02 од 19. марта 2021. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Бр. 02-5/2021-I  од 12. марта 2021. године

                                                                                                   

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                     Војкан Павић, инж. геодезије, с.р.

20.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 40. Статута

општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 40. Статута општине Варварин („Сл. лист
општине Варварин“, бр. 5/19), члана 8. и 9. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/96, 14/05, 11/11 и „Сл. лист општине Варварин“, бр. 5/92, 7/05 и
4/11), Скупштина општине Ћићевац на 8.  седници одржаној 19. марта 2021. године и Скупштина општине
Варварин на 9. седници одржаној 12. марта 2021. године, донеле су

РЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ

I За чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, именују се:
1. Марко Николић, Маскаре, председник
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2. Дејан Костић, Појате, члан
3. Никола Јевтић, дипломирани правник, из реда запослених.
II Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
III Доношењем решења од стране Скупштине општине Ћићевац и Скупштине општине Варварин исто

ће се објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и „Сл. листу општине Варварин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-1/21-02 од 19. марта 2021. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Бр. 02-6/2021-I од 12. марта 2021. године

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                     Војкан Павић, инж. геодезије, с.р.

21.
На основу члана 115-117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 14 Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на 8. седници, одржаној 19. марта 2021. године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“  СТАЛАЋ

1. Разрешава се члан Школског одбора Основне школе „Војвода Пријезда“, и то:
- Никола Мишов,  именован на предлог локалне самоуправе.
2. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
3. Решење доставити: именованом, ОШ „Војвода Пријезда“ и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-7/21-02 од 19. марта 2021. године

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

22.
На основу члана 115-117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 14 Статута општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на 8. седници, одржаној 19.
марта 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“  СТАЛАЋ

1. За члана Школског одбора Основне школе „Војвода Пријезда“ Сталаћ, именује се:
- Зоран Живадиновић из Сталаћа,  на предлог локалне самоуправе.
2.  Изборни  период  новоименованог  члана  органа  управљања  траје  до  истека  мандата  органа

управљања.
3. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
4. Решење доставити: именованом, ОШ „Војвода Пријезда“ и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
  Бр. 023-19/21-02 од 19. марта 2021. године

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

23.
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40.

Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,  бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на  8.
седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
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1.  Даје  се  сагласност  на Програм о  измени и допуни Програма  коришћења субвенција  из  буџета
општине Ћићевац за 2021. годину ЈКСП „Развитак“ Ћићевац бр. 366, који је донео Надзорни одбор на седници
одржаној 4.3.2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-17/21-02 од 19. марта 2021. године

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

24.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40.

Статута општине Ћићевац  („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр.  3/2019), Скупштина општине Ћићевац,  на  8.
седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм о допуни Програма пословања ЈП „Путеви Ћићевац“ за 2021. годину
бр. 92-5/21, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 26.2.2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-14/21-02 од 19. марта 2021. године

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

25.
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40.

Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,  бр. 3/2019),  Скупштина општине Ћићевац,  на  8.
седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Посебног програма коришћења средстава из
буџета општине Ћићевац (субвенција) за 2021. годину ЈП „Путеви Ћићевац“ бр. 92-4/21 који је донео Надзорни
одбор на седници одржаној 26.02.2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-13/21-02 од 19. марта 2021. године

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

26.
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  8.  седници  одржаној  19.  марта  2021.  године,
разматрајући  План и Програм рада Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу за 2021. годину, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Даје  се  сагласност  на  План  и  Програм  рада  Центра  за  социјални  рад  за  општине  Варварин  и
Ћићевац  са  седиштем у  Ћићевцу  за  2021.  годину,  који  је  усвојио  Управни  одбор под  бр.  551-56/2021 на
седници одржаној 26. јануара 2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-6/21-02 од 19. марта 2021. године

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

27.
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
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Ћићевац“,  бр.  3/2019),  Скупштина  општине  Ћићевац  на  8.  седници  одржаној  19.  марта  2021.  године,
разматрајући Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2021. годину, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2021. годину, који је усвојио
Управни одбор под бр. 14 на седници одржаној 21. јануара 2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-4/21-02 од 19. марта 2021. године

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

28.
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 8. седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

1.  Даје  се  сагласност  на  Годишњи  план  рада  за  2021.  годину  Спортског  центра  Ћићевац  са
финансијским планом бр. 2 који је донео Управни одбор на седници одржаној 28.1.2021. године.

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 023-5/21-02 од 19. марта 2021. године

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

29.  
На основу члана 32. став 1. тачка 8 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  66 Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 19. марта 2021. године,
разматрајући Извештај о раду Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2020. годину, донела је 

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2020. годину, који је усвојио Управни
одбор под бр. 22 на седници одржаној 21.1.2021. године.

2. Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-3/21-02 од 19. марта 2021. године

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

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

20.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/10,

101/11, 93/12, 62/13, 62/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19
и 149/20), члана 62. став 1. тачка 2 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана
13. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2021. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 34/20), Општинско
веће општине Ћићевац, на 22. седници одржаној дана 8.3.2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2021. годину у оквиру раздела  5,
глава 5.01 – Општинска управа, Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, шифра програма
0602, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва,  функционална класификација 133, економска
класификација 499,  позиција  64- Текућа буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у износу од  250.000,00
динара.
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5. глава
5.06, Месне заједнице, Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, шифра програма 0602,
Програмска  активност  0002  –  Функционисање  месних  заједница,  економска  класификација  421  –  Стални
трошкови у износу од  200.000,00 динара (да би се омогућило плаћање у вези са Закључком о спровођењу
извршења, посл.бр. ИИВК-18319/2014, који се односи на дуг за електричну енергију, са урачунатом каматом,
за Месну заједницу Сталаћ) и у оквиру раздела 5. глава 5.06, Месне заједнице, програм 15–  ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ,  програмска  активност   0002  –  Функционисање  месних  заједница,  економска
класификација  483-  Новчане  казне  и  пенали,  у  износу  од   50.000,00  динара,  на  име  трошкова  извршног
поступка.

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет, финансије, ЛПА, привреду и ЛЕР. 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење објавити у “Сл. листу опшине Ћићевац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 401-51/21-01 од 8.3.2021. године

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                 Др Мирјана Кркић, с.р.

21.         
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/10,

101/11, 93/12, 62/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 62. став 1. тачка 2 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2021. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 34/20), Општинско веће
општине Ћићевац, на 25. седници одржаној дана 15.3.2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2021. годину у оквиру раздела  5,
глава 5.01 – Општинска управа, Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, шифра програма
0602, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва,  функционална класификација 133, економска
класификација  499,  позиција  64  -  Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  износу  од
110.000,00динара.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5. глава
5.06, Месне заједнице, Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, шифра програма 0602,
Програмска  активност  0002  –  Функционисање  месних  заједница,  економска  класификација  421  –  Стални
трошкови у износу од  110.000,00  динара (да би се омогућило плаћање у вези са Закључком о спровођењу
извршења, посл.бр. ИИВК-18319/2014, који се односи на дуг за електричну енергију, са урачунатом каматом,
за Месну заједницу Сталаћ).

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет, финансије, ЛПА, привреду и ЛЕР. 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење објавити у „Сл. листу опшине Ћићевац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 401-63/21-01 од 15.3.2021. године

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                        Др Мирјана Кркић, с.р.

22.
На  основу  члана  46. Закона  о  локалној  самоуправи  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.129/07,  83/14-др.  закон,

101/16-др. закон и 47/18), члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр. 3/19) и члана
8. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2021. годину  („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.  34/20),  Општинско
веће општине Ћићевац на 26. седници одржаној дана 18.3.2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Одобравају се новчана средства – поклон честитка младенцима поводом празника Младенаца за
2021. годину, у износу од 7.000,00 динара по пару.

2.  Број  младенаца  венчаних  у  периоду  од  23.3.2020.  године  до  22.3.2021.  године и  који  имају
пребивалиште на територији општине Ћићевац, је 13 парова у складу са Извештајем матичне службе.

3. Налаже се Одсеку за буџет, финансије, привреду, ЛЕР и ЛПА да изврши исплату поклон честитке
младенцима.

4.  Средства за ове намене предвиђена су Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2021. годину („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 34/20), на позицији 21, економска класификација 423. 
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5. Закључак доставити: Одсеку за буџет, финансије, привреду, ЛЕР и ЛПА и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400- 12/21-02 од 18.3.2021. године

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                 Александар Шулић, с.р.

23.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14- др. закон,

101/16- др.  закон и 47/18)  и  члана 64.  Статута општине Ћићевац  (''Сл.  лист општине Ћићевац'',  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац на 26. седници одржаној дана  18.3.2021. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РЕГИОНАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
 У РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

I Разрешавају се чланови Регионалне радне групе за реализацију пројекта управљања чврстим отпадом
у Расинском управном округу, који су именовани  Решењем о одређивању чланова за регионалну радну групу
за реализацију пројекта управљања чврстим комуналним отпадом у Расинском управном округу, бр. 06-2/19-02
од 08.01.2019. године, и то:

1. Вељко Миљковић, директор ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, (члан)
2. Бојан Пекић, радник ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, (заменик члана)
3. Драгана Матејић, комунални инспектор Општинске управе Ћићевац, (члан)
4. Тања Добричанин, комунални контролор Општинске управе Ћићевац, (заменик члана).
II  За  чланове  Регионалне радне групе за  реализацију  пројекта  управљања  чврстим  комуналним

отпадом у Расинском управном округу, именују се 
1. Александар Шулић, заменик председника општине, члан;
2. Драгана Матејић, комунални инспектор, заменик члана;
3. Вељко Миљковић, директор ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, (члан);
4. Бојан Пекић, радник ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, (заменик члана).
III Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
IV Решење доставити: Расинском управном округу, именованима и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-28/21-02 од 18.03.2021.године

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                              Александар Шулић, с.р.

24.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 127/2009, 83/2014- др. закон,

101/2016–др. закон и 47/2018) и члана 64. Статута општине општине Ћићевац (“Сл. лист општине Ћићевац“,
бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац на 24. седници одржаној 11.3.2021. године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ДРВНЕ МАСЕ 

ДОБИЈЕНЕ ОД КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДОО

1. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења покретних ствари - дрвне масе добијених од КОРИДОРИ СРБИЈЕ
ДОО Београд .

2.  Покретне ствари – дрвна маса  отуђују се из јавне својине у поступку јавног надметања које ће
посебним решењем расписати Председник општине .

3. Предмет отуђења је дрвна маса свих врста листопадног дрвећа: орах, топола, врба, багрем, јасен,
шљива, глог итд. 

4. Дрвна маса се продаје на тону по почетној цени 3.500 динара, а мерење ће се обавити на територији
општине Ћићевац у присуству чланова Комисије формиране од стране Председника општине.

5. Количина дрвне масе која се добија од КОРИДОРА СРБИЈЕ ДОО Београд, а која је премет јавног
надметања, обнављаће се све до окончања радова на изградњи ауто-пута Појате-Прељина (деоница Појате –
Крушевац).

6. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
7. Овлашћује се Председник општине да у име општине Ћићевац закључи уговор о купопродаји.
8. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
9.  Одлуку  доставити  начелнику  Општинске  управе,  Кабинету  председника  општине,  имовинско-

правној служби и архиви.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Број: 016-4/21-02 од 11.3.2021. године 

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.

25.
На основу члана  33.  Закона о  јавној  својини („Сл. гласник  РС“,  број  72/2011,  88/2013,  105/2014,

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС“,
бр. 127/2009, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћићевац (“Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), у складу са Решењем о покретању поступка отуђења ствари - дрвне масе из
јавне својине општине Ћићевац  коју  је  донело Општинско веће  општине Ћићевац  дана  11.3.2021.  године,
Председник општине Ћићевац је дана 15.3.2021. године, донео

РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- ДРВНЕ МАСЕ 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

и   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ДРВНЕ МАСЕ 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

1.  Општина Ћићевац,  Карађорђева  106,  37210 Ћићевац,  је  од  “КОРИДОРИ СРБИЈЕ“  ДОО у чију
корист је извршена експропријација ради изградње дела ауто пута Е - 761 Појате – Прељина, деоница Појате –
Крушевац  (Кошеви),  добила  дрвну  масу  са  деонице  која  пролази  преко  територије  општине  Ћићевац  и
оглашава продају путем лицитације дрвне масе свих врста листопадног дрвећа: орах, топола, врба, багрем,
јасен, шљива, глог итд.

2. Почетна цена по којој се покретне ствари – дрвна маса отуђују из јавне је утврђена Решењем о
покретању  поступка  отуђења  покретних  ствари  -  дрвне  масе  добијене  од  “КОРИДОРИ  СРБИЈЕ“  ДОО
БЕОГРАД, коју је донело Општинско веће општине Ћићевац дана 11.3.2021. године под бројем 016-4/21-02 и
износи 3.500 динара по тони.

Стабла дрвне масе се продају и купац их преузима у виђеном стању без права купца на накнадну
рекламацију и приговора купца упућеног продавцу по питању квалитета. Количина дрвне масе која се добија
од КОРИДОРА СРБИЈЕ ДОО Београд, а која је премет јавног надметања, обнављаће се све до окончања радова
на изградњи ауто-пута Појате-Прељина (деоница Појате – Крушевац), а мерење ће се обавити на територији
општине Ћићевац у присуству чланова Комисије формиране од стране Председника општине.

Учесник јавног надметања који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини
понуђене цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.   

3. Учесник јавног надметања чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 (осам)
дана од дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача уплати целокупни износ постигнуте
цене и приступи закључењу уговора о купопродаји.

4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.         
5. Право учешћа у поступку јавног надметања имају правна лица, физичка лица и предузетници или

њихови опуномоћени представници.
6. Крајњи рок за пријем пријава је 23.3.2021. године до 15.00 часова.
7. Јавно надметање ће се одржати у сали Скупштине општине Ћићевац у Карађорђевој улици бр. 106

дана 25.3.2021. године са почетком у 12.00 часова.
8. Решење о расписивању јавног огласа објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“, на огласној табли

Општинске управе, на огласним таблама МЗ и на интернет презентацији општине Ћићевац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 016-4/21-02 од 15.3.2021. године  

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.

26.
На основу члана 20. став 1. тачка 11.  и члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“, број  129/07,  83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 9 Статута
општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), Председник општине Ћићевац доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
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I
Овим решењем образује се радна група за израду и имплементацију Локалног акционог плана за родну

равноправност општине Ћићевац за период од 2021. до 2024. године (у даљем тексту: Радна група).

II
 Задатак Радне групе је да изврши анализу стања на територији општине Ћићевац, те да на основу

анализе,  као и извештаја мониторинга и евалуације о имплементацији Локалног акционог плана припреми
предлог текста ЛАП-а за родну равноправност за период од 2021. до 2024. године.

III
Чланови радне групе:
1. Биљана Ердељанов – председник радне групе
2. Ана Пешић– заменик председника радне групе
3. Сузана Гајић Јовановић-члан радне групе
4. Александар Миљковић-члан радне групе
5. Милић Радосављевић-члан радне групе.

IV
Радна група почиње са радом од 17. фебруара 2021. године  и трајаће до завршетка ЛАП-а за родну

равноправност општине Ћићевац за период од 2021.- 2024. године.

V
 Радна група радиће без надокнаде.

VI
Решење доставити члановима радне групе, правној служби и архиви.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 561-2/21-04 од 10.2.2021. године

           ПРЕДСЕДНИК
                Др Мирјана Кркић, с.р.

27.
На основу члана 20. став 1. тачка 11 и члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 9 Статута општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), Председник општине Ћићевац доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОМЕ

I
Овим решењем образује се Радна група за израду и имплементацију Локалног акционог плана за Роме

општине Ћићевац за период од 2021. до 2024. године (у даљем тексту: Радна група).

II
Задатак Радне групе је да изврши анализу стања на територији општине Ћићевац, те да на основу

анализе,  као и извештаја мониторинга и евалуације о имплементацији Локалног акционог плана припреми
предлог текста ЛАП-а за Роме за период од 2021. до 2024. године.

III
Чланови Радне групе:
1. Ана Пешић – председник Радне групе
2. Марко Кадрић – заменик председника Радне групе
3. Сузана Гајић Јовановић-члан Радне групе
4. Соња Салман Миладиновић-члан Радне групе
5. Драгана Стефановић-члан Радне групе
6. Данијела Стаменковић-члан Радне групе

IV
Радна група почиње са радом од 17. фебруара 2021. године  и трајаће до завршетка ЛАП-а за Роме

општине Ћићевац за период од 2021-2024. године.
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V
Радна група радиће без надокнаде.

VI
Решење доставити члановима Радне групе, правној служби и архиви.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 90-1/21-04 од 10.2.2021. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Др Мирјана Кркић, с.р.

28.
На основу члана 20. став 1. тачка 11 и члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 9 Статута општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), Председник општине Ћићевац доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

I
Овим решењем образује се Радна група за израду и имплементацију Локалног акционог плана за младе

општине Ћићевац за период од 2021. до 2024. године (у даљем тексту: Радна група).

II
Задатак Радне групе је да изврши анализу стања на територији општине Ћићевац, те да на основу

анализе,  као и извештаја мониторинга и евалуације о имплементацији Локалног акционог плана припреми
предлог текста ЛАП-а за младе за период од 2021. до 2024.године.

III
Чланови радне групе:
1. Биљана Петковић – председник Радне групе
2. Стефан Радовановић– заменик председника Радне групе
3. Аница Стаменковић-члан Радне групе
4. Александар Стојановић-члан Радне групе
5. Ивана Аранђеловић-члан Радне групе
6. Валентина Марковић-члан Радне групе

IV
Радна група почиње са радом од 17. фебруара 2021. године  и трајаће до завршетка ЛАП-а за младе

општине Ћићевац за период од 2021-2024. године.

V
Радна група радиће без надокнаде.

VI
Решење доставити члановима Радне групе, правној служби и архиви.

Члан 7.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 560-2/21-04 од 10.2.2021. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Др Мирјана Кркић, с.р.

29. 
На основу члана 46. Закона о локалној  самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07,  83/14-др. закон ,

101/16- др. закон и 47/18), члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине (‘‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 135/04,
36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18- др. закон и 95/18- др. закон),
члана  3.  став  2.  Правилника  о  обрасцу  програма  коришћења  средстава  буџетског  фонда  и  извештаја  о
коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања  ("Сл. гласник РС", бр. 80/19)
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и члана 64.  Статута  општине Ћићевац  ("Сл.  лист општине Ћићевац",  бр.  3/19),  Општинско веће  општине
Ћићевац, на 24. седници, одржаној 11.3.2021. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К

1.  УСВАЈА  СЕ Извештај  о  коришћењу  средстава  буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине
општине Ћићевац за период 01.10.2020. године до 31.12.2020. године.

2. Саставни део овог закључка је извештај из тачке 1.
3.  Закључак  са  Извештајем  о  коришћењу средстава  буџетског  фонда за заштиту животне средине

општине Ћићевац за период 01.10.2020. године до 31.12.2020.  године,  доставити у електронском облику у
Информациони систем министарства надлежног за послове заштите животне средине најкасније до 31.3.2021.
године.

4. Закључак објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 501-13/20-02 од 11.3.2021. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                         Др Мирјана Кркић, с.р.

30.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,

101/16-др. закон и 47/18), члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 12.  став 3.  Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („ Сл. гласник
РС“, бр.  33/15 и 101/18) и  члана  14. Правилника о попису имовине и обавеза у органима општине Ћићевац
(„Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  21/15),  Општинско  веће  општине  Ћићевац  на  24.  седници  одржаној
11.3.2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извештај о извршеном Редовном годишњем попису са стањем на дан 31.12.2020. године,
који је сачинила Комисија за вршење  пописа имовине и обавеза образована, Решењем начелника ОУ Ћићевац
бр. 404-56/20-03 од 8.12.2020. године.

2.  Саставни део  овог  закључка  је  Извештај  Комисије  о  извршеном попису  имовине  и  обавеза  са
стањем на дан 31.12.2020. године.

3.  О  извршењу  предложених  мера  из  извештаја централне  Комисије, стараће  се  Одсек  за  буџет,
финансије, привреду, ЛЕР и ЛПА.

4. Овај закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
5. Решење доставити: начелнику ОУ, Одсеку за буџет, финансије, привреду, ЛЕР и ЛПА, имовинско-

правној служби, Општинском јавном правобраниоцу, Комисији за вршење пописа имовине и обавеза и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 404-56/20-03 од 11.3.2021. године

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                        Др Мирјана Кркић, с.р.

31.
Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 642-1/21-01
Дана: 18.3.2021. године
ЋИЋЕВАЦ

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 и
12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. 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 („Сл. гласник РС“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2021.
годину („Сл. лист општине Ћићевац“, број 34/20), Решења о покретању поступка расписивања јавног конкурса
за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на  тeриторији
општине Ћићевац у 2021. години, („Сл. лист општине Ћићевац“, број 6/21)  и Решења Комисије за контролу
државне помоћи број 401-00-0093/2021-01/2 од 26. фебруара 2021. године, Општинско веће општине Ћићевац,
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
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ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2021. ГОДИНИ

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног  информисања  који  се  реализују  у  2021.  години, који  доприносе  истинитом,  непристрасном,
правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ћићевац, подизању квалитета информисања
особа  са  инвалидитетом  и  припадника  других  мањинских  група,  заштити  и  развоју  људских  права  и
демократије,  унапређењу  поштовања  правног  поретка  и  социјалне  равноправности,  слободном  развоју
личности  и  заштити  деце  и  младих,  развоју  културног  и  уметничког  стваралаштва,  развоју  образовања,
укључујући  и  медијску  писменост,  развоју  науке,  спорта  и  физичке  културе,  заштити  животне  средине  и
здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који
непосредно доприносе задовољавању потреба свих грађана општине Ћићевац за информацијама и садржајима
из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељена за овај  конкурс износе  1.140.000,00 динара  и планирана су буџетом општине
Ћићевац за 2021. годину.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ
средстава по пројекту износи 600.000,00 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.

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 тачкe 1) 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 одрживост 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:
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• 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 из тачке 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
2. Попуњен предлог пројекта и
3. Попуњен буџет пројекта.
Ове документе слати и у електронској форми, на адресу: ler@cicevac.ls.gov.rs
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 2.4.2021. 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. 

http://www.cicevac.rs/
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НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријаве пројеката на Конкурс слати поштом на адресу: 
Општинска управа општине Ћићевац,  Служба за локални економски развој, 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

2021., 
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

20.

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 .

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                              Александар Шулић, с.р.  

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

___________________________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


	З А К Љ У Ч А К
	Бр. 501-13/20-02 од 11.3.2021. године

