
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. 
На основу члана 7, а у вези члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.

гласник РС“, бр. 34/01, 62/06- др. закон, 63/06- испр. др. закона, 116/08- др. закони, 92/11, 99/11- др. закон,
10/13,  55/13, 99/14 и 21/16),  члана 5.  Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/08- пречишћен текст, 2/12,
113/17- др. закон и 23/18) и члана 48. Статута општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр. 17/13-
пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 9. Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у општини Ћићевац и накнадама одборника и чланова радних тела општине и
Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 15/13, 17/14 и 17/16), Комисија за прописе и
административно- мандатна питања Скупштине општине Ћићевац, на 11. седници одржаној 11.2.2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА

ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
ОПШТИНЕ, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. Коефицијент за обрачун плата и накнада за изабрана лица је следећи:
- Председник општине............................................................ 7,74
- Заменик председника општине............................................ 7,70
- Председник Скупштине општине који није на

 сталном раду......................................................................... 7,65
- Заменик председника Скупштине општине

који није на сталном раду..................................................... 1,70
- Члан Општинског већа на сталном раду

 задужен за област социјалне заштите................................. 4,50
- Члан Општинског већа на сталном раду

 задужен за област комуналних делатности....................... 3,30 
- Члан Општинског већа на сталном раду

                       задужен за област енергетике.............................................. 3,30
- Чланови  Општинског већа који нису на

 сталном раду а нису запослени нити примају накнаду 
 по другом основу.................................................................. 2,30 

- Чланови  Општинског већа који нису на
 сталном раду а запослени су или примају накнаду 
 по другом основу.................................................................. 1,30

2. Коефицијент за обрачун плата и накнада за постављена и именована лица је следећи:
- Начелник Општинске управе....................................................... 14,85 + 5,00
- Секретар Скупштине општине..................................................... 14,85 + 5,00
- Помоћник председника општине за област

                       друштвених делатности................................................................. 14,85 + 5,12
- Општински правобранилац........................................................... 14,85 + 8,00
Коефицијенти утврђени у ставу 1. ове тачке, увећавају се:
- Начелнику Општинске управе......................................................          30%
- Секретару Скупштине општине....................................................          25%

3. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о одређивању коефицијената изабраних,
именованих и постављених лица општине, Скупштине општине и Општинске управе бр. 121-26/16-02
од 14.06.2016. године, бр. 121-82/16-02 од 7.10.2016. године и бр. 121-23/18-02 од 17.04.2018. године.

4. Решење  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Сл.  листу  општине  Ћићевац“,  а
примењиваће се од 1.02.2019. године.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XXXIX-  Број   2   Ћићевац,   11.2.2019. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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5. Решење доставити: начелнику Општинске управе, Одсеку за  буџет, финансије и јавне набавке, Одсеку

за друштвене делатности, опште и заједничке послове и архиви.  

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ И АДМИНИСТРАТИВНО- МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Бр. 121-10/19-02 од 11.2.2019. године

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                          Верица Марковић, с.р.

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. 
ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ, на 156. седници, одржаној 8.2.2019. године, на основу

члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
одлука УС, 55/14, 96/15- др. закон, 9/16- Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон и 87/18) и члана 62. Статута
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), на Предлог Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ћићевац, донело је

ОДЛУКУ 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
 НА ПУТЕВИМА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности  саобраћаја на путевима за

2019. годину у општини Ћићевац,  бр. 228-8/18-02 од 11.12.2018. године  („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.
17/18), у глави III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, мења се и гласи:
а) Планирани приходи
1. Средства буџета општине Ћићевац од наплаћених новчаних казни за 
    прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
    а који су учињени на територији општине Ћићевац ...............          3.400.000,00 дин.
2.  Пренета новчана средства у 2019. години                                        ..............           1.372.828,94 дин.

УКУПНО                                                                                                                          4.772.828,94_дин.  
б) Планирани расходи
1. Безбедност путева и одржавање постојеће саобраћајне инфраструктуре 
    у износу од 50% од планираних прихода .............................................            2.386.414,47  дин.
1.1. Саобраћајни пројекат за постављање вертикалне и хоризонталне 

сигнализације и опреме на територији општине Ћићевац (катастар 
саобраћајне сигнализације)                    ...................................               500.000,00 дин.

1.2. Наставак изградње пешачке стазе у Сталаћу........................................               820.000,00 дин. 
1.3. Уређење растиња у зони пута ................................................         500.000,00 дин.
1.4. Мере које се односе на унапређење осветљења ..............................             300.000,00 дин.
1.5. Набавка и постављање саобраћајних знакова ........................               266.414,47 дин.
   2.   Саобраћајно образовање и васпитање на 
      територији општине Ћићевац;    ..........................               400.000,00 дин.
2.1. Подршка активностима саобраћајног образовања и васпитања у школи                200.000,00 дин.
2.2. Подршка активностима саобраћајног образовања и васпитања грађанства            200.000,00 дин.
3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
    послове безбедности саобраћаја у општини и техничко унапређење контроле и 
    регулисања саобраћаја на путевима на територији општине Ћићевац ............       1.300.000,00 дин.

3.1. Техничко унапређење јединице саобраћајне полиције...........................    500.000,00 дин.
3.2. Видео надзор за унапређење безбедности саобраћаја на путевима 
      Град Сталаћ – Трубарево – Браљина и Ћићевац – Појате .........................                300.000,00 дин.
3.3. Израда пројектне документације (са геодезијом) за постављање успоривача
       саобраћаја у Карађорђевој ул. испред Комерцијалне банке и у главној  
       ул. у Мрзеници .......................               500.000,00 дин.
4. Рад општинског Савета за безбедност саобраћаја 

(накнаде за рад и трошкови усавршавања чланова Савета)...                              686.414,47 дин.
______________________________________________________________________________________
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4) ...............................................                      4.772.828,94 дин.
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Члан 2.
Ову одлуку на предлог Савета усваја Општинско веће општине Ћићевац.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 228-8/18-02 од 8.2.2019. године

                                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                            Звездан Бабић, с.р.

4.
На основу члана 62. став 1. тачка 1 б. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр.

17/13– пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 2. Правилника о  условима и начину коришћења службених
возила (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 16/12), Општинско веће општине Ћићевац, на 155. седници, одржаној
дана 05.02.2019. године, донело је 

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о начину употребе и коришћења превозних средстава

 у јавној својини општине Ћићевац

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о начину употребе и коришћења превозних средстава у јавној својини општине

Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 13/16, 2/17, 8/18, 12/18 и 17/18) додаје се тачка 15. и гласи:

Ред.
бр.

Назив и врста превозног
средства

Бр. шасије,
бр. мотора, година

производње 

Основ прибављања и датум
прибављања 

15. Путничко моторно 
возило марке
Renault, модел Espace

Бр. шасије: 
VF8JEOLO523596765
Бр. мотора:
F4RA700C033804
Година производње: 2000.

Уговор о давању на коришћење између 
Републичке дирекције за имовину и 
општине Ћићевац, бр. 410-09/18-06 од 
15.12.2018. године

Члан  2.
Превозно средство из  члана 1. тачке 15. ове одлуке даје се на коришћење ЈКСП „Развитак“ Ћићевац.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања  у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 06- 9/19- 02 од 5.2.2019. године

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                    Златан Кркић, с.р.

5. 
На основу члана 62. став 1.  тачка 1б Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр.

17/13– пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 2. Правилника о  условима и начину коришћења службених
возила (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 16/12), Општинско веће општине Ћићевац, на 156. седници, одржаној
дана 8.2.2019. године, донело је 

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о начину употребе и коришћења превозних средстава

 у јавној својини општине Ћићевац

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о начину употребе и коришћења превозних средстава у јавној својини општине

Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 13/16, 2/17, 8/18, 12/18,17/18 и 2/19) додаје се тачка 16. и гласи:

Ред.
бр.

Назив и врста превозног
средства

Бр. шасије,
бр. мотора, година

Основ прибављања и датум
прибављања 
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производње 
15. Путничко моторно 

возило марке
FIAT  312/PXA1A/P0AR 
PANDA

Бр. шасије: 
YFA31200003B32475
Бр. мотора:
169A40002597719
Година производње: 2018.

Уговор о суфинансирању мера 
популационе политике јединица 
локалне самоуправе у Републици 
Србији у 2018. години бр.452-12/18-01 
од 18.07.2018. године

Члан  2.
Превозно средство из члана 1. тачке 16. ове одлуке даје се на коришћење Дому здравља Ћићевац.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања  у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 06- 11/19- 02 од  8.2.2019. године

                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                    Звездан Бабић, с.р.

6.
На  основу  члана  56.  став  2.  и  5.  Закона  о  запосленима  у  аутономним покрајинама  и  јединицама

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“; бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 46. став 1. тачка7 и
члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. зона, 101/16-др. закон и
47/18) и члана 62. став 1. тачка 7 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.17/13-пречишћен
текст, 22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац на 155. седници одржаној 5.2.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. ПОСТАВЉА СЕ Нада Симић, дипл. правник из Крушевца, за в.д. начелника Општинске управе
општине Ћићевац, са даном доношења овог решења.

2. Именована из тачке 1. овог решења, обављаће послове в. д. начелника Општинске управе, до
повратка с боловања Марине Лукић, начелнице Општинске управе, а најдуже 3 месеца.

3. По истеку рока из тачке 2. овог решења, постављени службеник се распоређује на радно место
на коме је била распоређена до постављања.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-1/19-02 од 5.2.2019. године

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                     Златан Кркић, с.р.

7.
На основу члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен

текст,  22/13 и 10/15) и члана 7.  Одлуке о  начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 22/12 и 1/2018), Општинско веће
општине Ћићевац, на 156. седници, одржаној 8.2.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана 

који ће се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019.  години

1.  Овим решењем ближе  се  одређују  приоритетни  пројекти  невладиних  организација  и  удружења
грађана који ће се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019. години.

2.  Приоритет, приликом избора пројеката и расподеле средстава  којa су планирана за те намене у
буџету општине Ћићевац за 2019. годину, имају пројекти невладиних организација и удружења грађана који се
реализују из следећих области:  

1) социјалне заштите;
2) борачко- инвалидске заштите;
3) заштите лица са инвалидитетом;
4) друштвене бриге о деци;
5) заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица;
6) подстицање наталитета;
7) помоћи старима;
8) здравствене заштите;
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9) заштите и промовисања људских и мањинских права;
10) образовања, науке, културе и информисања;
11) заштите животне средине;
12) одрживог развоја;
13) заштите животиња;
14) заштите потрошача и борбе против корупције;
15) програма за омладину;
16) социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим

и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.);
17) организовање културних догађања (програма, концерата, такмичења,  ликовних  и књижевних

колонија,  сусрета,  изложби  и  сл.)  значајних  за  очување  културног  идентитета,   очување  и
неговање народних обичаја, као и подстицање аматерског културно-уметничког рада;

18) волонтерства;
19) афирмисања женских права и
20) као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно

следи јавне потребе и доприноси развоју општине Ћићевац.
3.  Стручне  и  административно-  техничке  послове  по  овом решењу обављаће  Одсек  за  привреду,

локални економски развој и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ћићевац.
4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-1/19-01 од 8.2.2019. године

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                  Звездан Бабић, с.р.

8.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС, бр.51/9 и 99/11 – др. закони и 44/18 – др.

закони),  Одлуке о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета
општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18) и члана 8. став 2. Одлуке о буџету општине
Ћићевац за 2019. годину („Службени лист општине Ћићевац“, бр. 18/18), председник Oпштине дана 11.2.2019.
године,  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
 за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација 

из буџета општине Ћићевац у 2019. години
ОБЛАСТ: Организовање културних догађања

Право учешћа имају удружења и НВО:
Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др.
закони и 44/18 – др. закони);
Које је регистровано на територији општине Ћићевац, односно има седиште или огранак и делују на подручју
општине Ћићевац као општинска, међуопштинска и републичка организација,
Које пројекат реализује на територији општине Ћићевац;
Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
Које  је  поднело  годишњи  извештај  за  претходну  буџетску  годину  у  складу  са  уговором  о  реализовању
пројекта; 
Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за
његову делатност;
Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Износ средстава намењених финансирању пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета
општине Ћићевац за 2019. годину која се опредељују по овом јавном конкурсу износи  650.000,00 динара,
Програм  15  –  Опште  јавне  услуге  управе,  Шифра  програма  0602,  ПА  0001  –  функционисање  локалне
самоуправе, функција 160, позиција 81, економска класификација 481000 – дотација НВО и удружењима. 
Средства  по овом конкурсу додељују се  удружењима грађана и невладиним организацијама са  територије
општине Ћићевац,  у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Ћићевац („Сл.лист општине Ћићевац“ бр. 22/12 и 1/18) и чл. 2. став 1. тачка
17. Решења о утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана који ће се
финансирати из буџета општине Ћићевац у 2019. години, за реализацију пројеката из  области: Организовање
културних догађања
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1. Пријавни образац на конкурс



Strana    6        –  Broj     2               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           11.2  .2019  .  godine  
2. Попуњени образац предлога пројекта
3. Попуњени образац буџета пројекта
4. Попуњен образац наративног буџета пројекта
5. Фотокопију оснивачког акта (Статута).

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса, 10 бодова
2. Реализација предложеног пројекта на територији општине Ћићевац, 10 бодова 
3. Циљеви који се постижу његовом реализацијом, 20 бодова
4. Остварени  резултати  удружења  грађана,  односно  невладине  организације  претходних  година,  10

бодова
5. Стручност координатора и стручњака укључених у пројекат, 10 бодова 
6. Реалан финансијски план за предложени пројекат, 20 бодова 
7. Одрживост пројекта, 20 бодова.

Оверена  и  одштампана  пријава  обавезне  конкурсне  документације,  електронска  верзија  конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не
отварати“ поштом или преко писарнице општине Ћићевац.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних
организација
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице
http  ://  www.cicevac.rs  
За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/811 260, локал 14 или путем електронске
поште на адресу kabinetcicevac@gmail.com
Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном конкурсу је 28.02.2019. године
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма и пројекта према наведеним критеријумима.
Листа  вредновања  и  рангирања  пријављених  пројеката  објављује  се  на  званичној  интернет  страници
www.cicevac.rs и на порталу е-Управа, у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана
објављивања листе вредновања и рангирања пројеката.
На  листу  вредновања  и  рангирања  учесници  конкурса  имају  право  приговора  у  року  од  8  дана  од  дана
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Ћићевац доноси у року од 15 дана
од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац, председник Општине
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука  о  избору  програма  и   пројеката  који  се  финансирају  из  буџета  општине  Ћићевац  објављује  се  у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници, на порталу е- Управе, као и у „Сл. листу
општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора (Чл. 17. став 2. Одлуке о начину
финансирања пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине Ћићевац ).
По коначности Одлуке, председник општине Ћићевац закључује уговор о финансирању пројекта из буџета
општине Ћићевац са удружењима и невладиним организацијама најкасније у року од 8 дана.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-1-1 /19-01 од 11.2.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
             Златан Кркић, с.р.

____________________________________________________________________________

_____________________________________________

_______________________

http://www.cicevac.rs/
http://www.cicevac.rs/
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

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


