
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

20.
На основу члана 60. став 1. тачка 12) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19)

и члана 2. Правилника о условима и начину коришћења службених возила (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр.
16/12), Председник општине Ћићевац, дана 10.4.2019. године, донео је 

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о прибављању и располагању превозним средствима

 у јавној својини општине Ћићевац

  Члан 1.
У Одлуци о  прибављању и располагању превозним средствима у јавној својини општине Ћићевац

(''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 5/19), у члану 2.  подтачка 7. мења се и гласи:
''7. Путничко моторно возило Застава,  тип Florida IN 1.6 L, даје се на коришћење ЈКСП ''Развитак''

Ћићевац.''

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 410-1/19-06 од 10.4.2019.године

                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                       Златан Кркић, с.р.

21.
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.  83/14, 58/15 и 12/16-

аутентично тумачење),  Правилника  о  суфинансирању пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области
јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16), Одлуке о буџету општине Ћићевц за 2019. годину („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 18/18), Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019. години, број:
06-27/19-02 од 15.3.2019. године, Председник општине доноси

О Д Л У К У
о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

општине Ћићевац у 2019. години

  

Члан 1.
На основу Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни

интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019. години, број 642-4/19-06 од
15.3.2019. године, доноси се Одлука којом се врши избор пројеката који ће се финансирати из буџета општине
Ћићевац за 2019. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине
Ћићевац.

Члан 2.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XXXIX-  Број   7   Ћићевац,   17.4.2019. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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На Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у

области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019. години, бр. 642-4/19-06 од 15.3.2019.
године, конкурсне пријаве поднели су:

1. ''РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ'';
2. ''АГЕНЦИЈЕ ''КАНАЛ 12-037'' КРУШЕВАЦ;
3.  РТВ ''КАНАЛ М'' ПАРАЋИН;
4.  ''ADD PRODUCTION D.O.O'' КРУШЕВАЦ; (пројекат: ''Једнак живот за све'')
5.  ''ADD PRODUCTION D.O.O'' КРУШЕВАЦ; (пројекат: ''Чувај! Не прљај!'')
6.  ''RTV'' BELLE AMIE D.O.O'' NIŠ TV;
7.  ''НОВОСТИ ДАНА Р.С Д.О.О'' НИШ;
8.  ''ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО ''КРУШЕВАЦ;
9.  ''AGENCIJA ZA KONSALTING LOTIS'' KRUŠEVAC;
10.  ''DNEVNIK 2'' А.Д  НОВИ САД;
11.  ''SAVEZ SRBA IZ REGIONA'' BEOGRAD;
12.  ''CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO'' KRUŠEVAC;
13.  ''REORGANIZACIJA'' NIŠ;
14.  ''DIRECT LINK D.O.O'' BEOGRAD; (пројекат: ''Еко Ћићевац'')
15.  ''DIRECT LINK  D.O.O''  BEOGRAD;  (пројекат:  ''Наше  место:  Општина  Ћићевац,  општина  са  три

Мораве'')

Члан 3.
Општина Ћићевац ће у 2019. години финансирати следеће пројекте: 

1. РТК Крушевац                          450.000,00 динара
2. Агенција ''Канал 12-037'' Крушевац                    250.000,00 динара     
3. ''Канал М'' Параћин     300.000,00 динара
4. ''Add production d.o.o'' Крушевац                                                                             250.000,00 динара

               (пројекат: ''Чувај! Не прљај!'')

Конкурсне пријаве  које комисија  није  прихватила јер не испуњавају  до  краја  услове  конкурса,  тј.
предложена пројектна активност није у довољној  мери подобна за остваривање  јавног интереса  у области
јавног информисања на територији општине Ћићевац су:

- ''ADD PRODUCTION DOO'' КРУШЕВАЦ; (пројекат: ''Једнак живот за све'')
- ''RTV'' BELLE AMIE DOO NIŠ TV;
- ''НОВОСТИ ДАНА Р.С ДОО'' НИШ;
- ''ЛИГА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО'' КРУШЕВАЦ
- ''AGENCIJA ZA KONSALTING LOTIS'' KRUŠEVAC;
- ''DNEVNIK 2'' АД НОВИ САД;
- ''SAVEZ SRBA IZ REGIONA'' BEOGRAD;
- ''CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO'' KRUŠEVAC;
- ''REORGANIZACIJA'' NIŠ;
- ''DIRECT LINK DOO'' BEOGRAD; (пројекат: ''Еко Ћићевац'')
- ''DIRECT LINK DOO''  BEOGRAD; (пројекат:  ''Наше место: Општина Ћићевац, општина са три

Мораве'')

Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Ћићевац у року од 8
дана од дана достављања Одлуке, као и право увида у конкурсну документацију.

Члан 4.
По коначности ове одлуке, закључиће се уговор о финансирању пројеката, најкасније у року од 8 дана.

Члан 5.
Одлуку доставити: Одсеку за финансије, буџет и јавне набавке, учесницима конкурса и архиви.

Члан 6.
Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Ћићевац као и у „Сл. листу општине

Ћићевац“, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
642-4/19-06 од 10.4.2019. године

             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                    Златан Кркић, с.р.

22.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета оопштине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/12 и 1/18), а у вези Јавног
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конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у 2019. години у области афирмисања женских права, бр. 454-18/19-01 од 12.3.2019. године, и Листе рангирања
и вредновања пројеката, Председник Општине доноси,

О Д Л У К У
о избору пројеката удружења и невладиних организација

у области: афирмисање женских права

Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати

из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области: афирмисање женских права.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих пројеката из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области

афирмисање женских права:
Удружење жена „Уна“  - пројекат „Активна жена – активна заједница“ – 60.000,00 динара
Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци јесте 60.000,00 динара.

Члан 3.
По коначности ове Одлуке закључиће се уговор о финансирању пројеката из буџета општине Ћићевац

са удружењима, најкасније у року од 8 дана.

Члан 4.
Одлуку доставити: Удружењу „Уна“ Ћићевац, Одсеку за буџет, финансије и јавне набавке и архиви.

Члан 5.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацји општине, на

порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“, најкасније у року 14 дана од дана закључења уговора.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
454-18/19-01 од 17.4.2019. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.

23.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“ бр. 22/12 и 1/18), а  у  вези Јавног
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у 2019. години у области волонтерства, бр. 454-12/19-01 од 21.2.2019. године и Листе рангирања и вредновања
пројеката, Председник Општине, доноси

О Д Л У К У
 о избору пројеката удружења и невладиних организација 

у области: волонтерство

Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати

из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области волонтерства.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећег пројекта из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области

волонтерства:
1. Удружење грађана „Окулар“ Ћићевац, пројекат „Кућа за сву децу Ћићевца“ – 750.000,00 динара
Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци јесте 750.000,00 динара.

Члан 3 .
По  коначности  ове  одлуке  закључиће  се  уговор  о  финансирању  пројекта  из  буџета  општине  са

удружењем, најкасније у року од 8 дана. 

   

Члан 4.
Одлуку доставити: Удружењу грађана „Окулар“ Ћићевац, Одсеку за буџет, финансије и јавне набавке

и архиви.
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Члан 5.

Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине, на
порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“,  најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-12/19-01 од 2.4.2019. године

                 ПРЕДСЕДНИК
`                 Златан Кркић, с.р.

24.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр. 22/12 и 1/18), а  у вези Јавног
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у 2019. години у области заштита животне средине, бр. 454-10/19-01 од 20.2.2019. године и Листе рангирања и
вредновања пројеката, Председник Општине, доноси

О Д Л У К У
 о избору пројеката удружења и невладиних организација 

у области: заштита животне средине

Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати

из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области заштита животне средине.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећег пројекта из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области

заштита животне средине:
2. Удружење спортских риболоваца „Костреш“ – „Уређење такмичарске стазе“ и  Организација, 

„КУП Костреш 2019“; „Лига Костреш 2019“, „Лига Србије 19“, „Рибља чорба 19“ – 130.000,00 
динара

3. Истраживачко развојни центар Ћићевац – „Мање загађивање природе – више здравља“  - 20.000,00 
динара

Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци  јесте 150.000,00 динара.

Члан 3.
По  коначности  ове  одлуке  закључиће  се  уговор  о  финансирању  пројекта  из  буџета  општине  са

удружењем, најкасније у року од 8 дана.    

Члан 4.
Одлуку доставити:  Удружењу спортских риболоваца „Костреш“ Ћићевац,  Истраживачко развојном

центру Ћићевац, Служби за буџет, финансије и јавне набавке и архиви. 

Члан 5.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине, на

порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“,  најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-10/19-01 од 2.4.2019. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.

25.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр. 22/12 и 1/18),  а у вези Јавног
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у  2019.  години  у  области  заштита  животиња,  бр.  454-16/19-01  од  4.3.2019.  године  и  Листе  рангирања  и
вредновања пројеката, Председник Општине, доноси

О Д Л У К У
о избору пројеката удружења и невладиних организација

у области: заштита животиња
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Члан 1.

Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати
из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области: заштита животиња.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих пројеката из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области:

заштита животиња:
1. Друштво пчелара Ћићевац, пројекат „Здравствена заштита пчелињих друштава“ – 70.000,00 динара
2. Удружење за збрињавање напуштених животиња Појате,  пројекат „Брига и нега према псима и
мачкама“ – 20.000,00 динара
3. Ловачко удружење „Хајдук Вељко“ Ћићевац, пројекат „Читач микрочипова“ – 17.181,00 динара
Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци јесте 107.181,00 динара.

Члан 3.
По коначности ове одлуке закључиће се уговор о финансирању пројеката из буџета општине Ћићевац

са удружењима, најкасније у року од 8 дана.

Члан 4.
Одлуку  доставити:  Друштву  пчелара  Ћићевац,  Удружењу  за  збрињавање  напуштених  животиња,

Ловачком удружењу „Хајдук Вељко“ Ћићевац, Служби за буџет, финансије и јавне набавке и архиви.

Члан 5.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацји општине, на

порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“, најкасније у року 14 дана од дана закључења уговора.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
454-16/19-01 од 12.4.2019. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.

26.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“ бр. 22/12 и 1/18), а  у  вези Јавног
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у 2019. години у области борачко-инвалидска заштита, бр. 454-9/19-01 од 20.2.2019. године и Листе рангирања
и вредновања пројеката, Председник Општине, доноси

О Д Л У К У
 о избору пројеката удружења и невладиних организација 

у области: борачко-инвалидска заштита

Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати

из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области борачко-инвалидска заштита.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих пројеката из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области

борачко-инвалидска заштита:
1. Друштво полицијских ратника РС – пројекат „Оснаживање друшта и промоција активности 

удружења“ – 100.000,00 динара
2. Удружење РВИ и ППБ – пројекат „КУП РВИ И ППБ2019“ – 80.000,00 динара

Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци  јесте 180.000,00 динара.

Члан 3.
По  коначности  ове  одлуке  закључиће  се  уговор  о  финансирању  пројекта  из  буџета  општине  са

удружењем, најкасније у року од 8 дана.   

 

Члан 4.
Одлуку  доставити:  Друштву  полицијских  ратника  РС,  Удружењу  РВИ  и  ППБ,  Служби  за  буџет,

финансије и јавне набавке и архиви. 
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Члан 5.

Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине, на
порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“,  најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-9/19-01 од 2.4.2019. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.

27.
На  основу  члана  16.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  удружења  грађана  и  невладиних

организација из буџета општине Ћићевац („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр. 22/12 и 1/18), а  у вези Јавног
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац
у 2019.  години у области културна догађања,  бр.  454-1-1/19-01 од  11.2.2019.  године и Листе рангирања и
вредновања пројеката, Председник Општине, доноси

О Д Л У К У
 о избору пројеката удружења и невладиних организација 

у области: културна догађања

Члан 1.
 Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати

из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области културна догађања.

Члан 2.
 Одобрава се финансирање следећих пројеката из буџета општине Ћићевац за 2019. годину у области

културних догађања:
1. КУД „9.август“ Лучина , пројекат „Чувари традиције“ – 130.000,00 динара
2. УГ “Вилин дом“ Ћићевац, пројекат „Некад и сад“ – 100.000,00 динара
3. УГ „Чувари Мојсињске Свете Горе“, пројекат „Пријезди и Јелици у част“ – 100.000,00 динара
4. КУД  „Војвода  Пријезда“  Сталаћ,  пројекат  “Организовање  културних  догађаја  значајних  за

очување  културног  идентитета,  очување  и  неговање  народних  обичаја,  као  и  подстицање
аматерског културног-уметничког рада“ – 80.000,00 динара

5. КУД „Младост Градац“ Плочник, пројекат „Чувари традиције“ – 80.000,00 динара
6. Друштво пчелара „Др. Богољуб Констатиновић“ Крушевац, Пчеларска секција „Шурка“ Сталаћ, 

пројекат „Пчеларски етно сајам „Троморавље 2019“ – 80.000,00 динара
7. КУД „Моравац ветерани“ Ћићевац, пројекат „Моравац ветерани“ – 80.000,00 динара

   Укупан износ средстава одобрених по овој одлуци  јесте 650.000,00 динара.

Члан 3.
По  коначности  ове  одлуке  закључиће  се  уговор  о  финансирању  пројекта  из  буџета  општине  са

удружењем, најкасније у року од 8 дана.    

Члан 4.
Одлуку доставити: КУД „9.август“ Лучина, УГ “Вилин дом“ Ћићевац, УГ „Чувари Мојсињске Свете

Горе“,  КУД „Војвода Пријезда“ Сталаћ, КУД „Младост Градац“ Плочник,  Друштво пчелара „Др.  Богољуб
Констатиновић“ Крушевац, Пчеларска секција „Шурка“, КУД „Моравац ветерани“ Ћићевац, служби за буџет,
финансије и јавне набавке и архиви.

 

Члан 5.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине, на

порталу е-управе, као и у „Сл. листу општине Ћићевац“,  најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-1-1/19-01 од 25.3.2019. године

                 ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.
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28.

На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14,
58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног  интереса  у  области  информисања  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  16/16)  и  Одлуке  о  избору  пројеката  за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019. години,
Председник општине је донео 

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019.  ГОДИНУ

I
Овим решењем утврђује се расподела средстава, опредељених Одлуком о буџету општине Ћићевац за

2019. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 18/18) и  Решењем  о расписивању конкурса за суфинансирање
пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у
2019. години („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 5/19) у разделу 4, глава 4.01, функција 830, програм 13- Развој
културе, ПА 0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области  јавног информисања, позиција 111,
економска класификација 423400 – услуге информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот
грађана у укупном износу од 1.393.750,00 динара.

Средства су појединачно одобрена на следећи начин:
Ред.бр. Подносилац пријаве Укупна

вредност пројекта у дин.
Износ

додељених средстава
1 Агенција „Канал 12-037“ Крушевац    935.673,00 250.000.00
2 РТВ „Канал М“ д.о.о. Параћин 1.292.600,00 300.000,00
3 РТК Крушевац 1.531.000,00 450.000,00
4 “Add production d.o.o “Крушевац“    312.000,00 250.000,00

I I
На основу овог  решења,  са  сваким учесником конкурса који је  добио средства  за  суфинансирање

пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања  за  2019.  годину,  наведеним  у
претходној тачки, биће закључен уговор.

I I I
Ово решење доставиће се свим учесницима Конкурса електронским путем, путем поште и објавиће се

на званичној интернет презентацији општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/.

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
бр. 642-4/19-06 до 10.4.2019. године

             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
           Златан 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 262. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/19) и члана 64.
Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на 165.
седници, одржаној 17.4.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење поступка контроле над радом и пословањем Дома здравља Ћићевац

1.  Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка контроле над радом и пословањем
Дома здравља Ћићевац и именују се председник и чланови Комисије у следећем саставу:

1) Невенка Првановић, председник
2) Ирена Станојевић, члан
3) Драгана Јеремић, члан
4) Душан Ивковић, члан
5) Ненад Мацић, члан
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак контроле над радом и пословањем здравствене установе и

утврди  да  ли  је  код  здравствене  установе  наступила  трајнија  неспособност  плаћања,  односно  претећа
неспособност плаћања, односно презадуженост под условима прописаним законом којим се утврђује стечај,
као и да о утврђеним чињеницама поднесе извештај Министарству здравља.

http://www.cicevac.rs/
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3. Извештај о утврђеним чињеницама поднети Министарству здравља у року од 5 радних дана од

дана сачињавања тог извештаја.
4. Решење доставити: именованим члановима Комисије, Дому здравља Ћићевац и архиви.  
5.  Решење објавити у „Службеном листу општине Ћићевац“.

                                                               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 06-31/19-02 од 17.4.2019. године

                                                                                                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                          Звездан Бабић, с.р.

30.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон,

101/16-др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 3/19) и
Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области
јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2019.години ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 5/19),
Председник општине Ћићевац, донео је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка за суфинансирање пројеката којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац и за чланове Комисије
именују се: 

1) Драган Марковић из Јагодине, члан Удружења новинара Србије, Спортских новинара Србије и
Клуба новинара Поморавља, за председника, на предлог новинарских и медијских удружења,

2) Горан  Јевремовић  из  Јагодине,  члан  Клуба  новинара  Поморавља,  дугогодишњи  главни  и
одговорни уредник Радио Јагодине, за члана, на предлог новинарских и медијских удружења,

3) Невенка Томашевић, новинар, за члана.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак за избор пројеката који ће се финансирати из буџета

општине  за  2019.годину,  којима  се  остварује  јавни  интерес  у  области  јавног  информисања  на  територији
општине Ћићевац, а по Јавном позиву бр. 642-4/19-06 од 15.3.2019. године.

3. Ово решење објавити у  “Сл. листу општине Ћићевац”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 642-5/19-06 од 8.4.2019. године

                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                               Златан Кркић, с.р.

АКТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1.
На основу члана 77. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.

88/17, 27/18-др. закон и 10/19), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету,  ученику и одраслом (''Сл.  гласник РС'',  бр.  80/18)  и  члана 16.  и 34.  Одлуке о Општинској  управи
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац, бр. 18/18), вршилац дужности начелника Општинске управе
општине Ћићевац, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И

ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
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1. Образује  се  Интерресорна  комисија  за  процену  потреба  детета,  ученика  и  одраслог  за  додатном

образовном,  здравственом  и  социјалном  подршком  за  територију  општине  Ћићевац  (у  даљем  тексту:
Комисија).

Комисија врши процену потреба за додатном подршком детета, ученика и одраслог са пребивалиштем,
односно боравиштем на територији општине Ћићевац.

2. Седиште рада Комисије је у Ћићевцу, улица Карађорђева бр. 106. 
Комисија ради у Општинској управи општине Ћићевац.

3. Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се остварују права,
услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и
социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини.

4. Комисија има пет чланова, и то: четири стална и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије имају заменике који се именују из истих структура као и чланови чији су

заменици. 
Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих редова.
Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор Комисије.

5. За сталне чланове Комисије именују се:
1) Др Снежана Станојевић, члан, представник система здравствене заштите (педијатар);
- др Иван Стефановић, заменик члана, представник система здравствене заштите  (педијатар);
2) Тамара Тодоровић, члан, представник образовно- васпитног система (дипл. психолог у Средњој

школи у Варварину);
- Кристина Симић, заменик члана, представник образовно- васпитног система (дипл. психолог у

ОШ ''Доситеј Обрадовић'' у Ћићевцу);
3) Сузана Гајић,члан, представник система социјалне заштите (мастер педагог);
- Добрила Симић, заменик члана, представник система социјалне заштите (мастер педагог);
4) Александра Ђокић, члан, дефектолог (дипл. дефектолог специјални педагог);
- Вања Николић, заменик члана, мастер дефектолог- сурдолог.
Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године.

6. Стални  члан  Комисије  разрешава  се  дужности  пре  истека  рока  на  који  је  именован,  у  следећим
случајевима:

1) на свој захтев;
2) ако не обавља или неодговорно обавља послове;
3) ако не дође на три састанка заредом;
4) ако му престане радни однос у установи у којој ради;
5) ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци.

7. Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог.
Повременог  члана  Комисије  одређује  председник  Комисије,  за  сваког  појединачно,  на  основу

предлога, односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог.
Обавештење  о  одређивању  повременог  члана,  председник  Комисије  доноси  у  писаној  форми  и

доставља га повременом члану и његовом послодавцу.
8. За  Координатора  Комисије  одређује  се  Рајна  Поповић,  запослена  у  Општинској  управи  општине

Ћићевац, на радном месту: Персонални послови и послови друштвених делатности.
Координатор Комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања.

9. Комисија:
- Врши процену за свако дете,  ученика и одраслог,  за које добије захтев,  односно иницијативу за

покретање поступка, без дискриминације по било ком основу;
- Предлаже, односно препоручује надлежним органима и службама мере додатне подршке  у складу са

прописом којим се уређују ближи услови за процену потреба за пружањем додатне подршке детету, ученику и
одраслом (у даљем тексту: Правилник);

- Информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о мерама додатне подршке
из система образовања, здравствене и социјалне заштите, у складу са Правилником и упућује их на надлежне
институције;

- Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова сталних и повременог члана;

- Одлучује  по  приговору  родитеља,  односно  другог  законског  заступника  и  одраслог,  изјављеном
против мишљења Комисије;

- Прати остваривање предложене додатне подршке;
- Доставља редовне извештаје о свом раду, предложеној и оствареној подршци Општинској управи,

два пута годишње, у роковима прописаним Правилником; 
- Доставља збирни извештај за календарску годину ресорним министарствима након што га усвоји

Општинско веће;
- Прикупља,  обрађује  и  чува  податке  о  деци,  ученицима  и  одраслима  најдуже  до  завршетка

школовања, као и податке о свом раду;
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- Формира  и  води  збирку  података  о  деци,  ученицима  и  одраслима  за  које  је  покренут  поступак
процене,  у  електронској  и  штампаној  форми,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  заштита  података  о
личности;

- Формира и води збирку података о раду Комисије, у складу са Правилником;
- Информише јавност о свом раду и начину остваривања додатне подршке;
- Доноси Пословник о свом раду;
- Обавља и друге послове у складу са законом, Правилником и општим актом општине.

Комисија је руковалац података у поступку прикупљања и обраде података.
10. Координатор Комисије:

- Прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене,
- Доставља документацију члановима Комисије,
- Организује и администрира процес процене,
- Сазива повремене чланове Комисије,
- Прикупља и обрађује податке и води Збирке података у складу са Правилником,
- Ажурира базу података о раду Комисије и корисницима,
- Припрема податке за извештаје Комисије и
- Обавља друге послове за потребе Комисије, у складу са законом, Правилником и општим актом

општине.
11. Услове и средства  за рад Комисије,  као и услове за чување документације,  обезбеђује Општинска

управа општине Ћићевац.
12.  Председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду за рад у износу од 3.000,оо

динара за свако донето мишљење Комисије.
У случају ревизије мишљења, председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду

у висини од 50% од износа наканаде из става 1 ове тачке.
13. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Интерресорне комисије (''Сл.

лист општине Ћићевац'', бр. 17/13).
     Поступке процене започете  до дана доношења овог решења,  окончаће Комисија образована овим

решењем.
14. Ово решење објављује се у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 560- 8/19-03 од 28.3.2019. године

      ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
           Нада Симић, с.р.

____________________________________________________________________________

___________________________________________

_______________________
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