
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

3.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.

88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 27/2018-др. закон), члана 3. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Сл. гласник РС'', бр.
21/18), члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр. 3/2019), Скупштина општине
Ћићевац, на 43. седници одржаној дана 15. новембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних основних

школа на територији општине Ћићевац (у даљем тексту: мрежа школа).

Члан2.
Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну

основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта,односно боравишта.

Члан 3.
Основно образовање и васпитање на територији општине Ћићевац остварује се у:
1. Две (2) основне матичне школе и пет (5) издвојених одељења за образовање ученика узраста од

првог до четвртог, односно осмог разреда;
2. Једна  (1)  основна  матична  школа  за  образовање  одраслих,  односно  школа  где  се  образовање

одраслих обавља.

Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Ћићевац.
Мрежу школа чине: 
 Основна школа ''Доситеј Обрадовић'', са седиштем у Ћићевцу, ул. Ђуре Даничића, бр. 6. Школа

има 3 издвојена одељења, која похађају ученици од првог до четвртог разреда у Плочнику, Појату и Лучини.
После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених одељења школовање од петог до осмог разреда
настављају у матичној основној школи ''Доситеј Обрадовић'' у Ћићевцу. 

Основна  матична  школа  где  се  образовање  одраслих  обавља  је  основна  школа  ''Доситеј
Обрадовић'' у Ћићевцу.

 Основна школа ''Војвода Пријезда'', са седиштем у Сталаћу, ул. Стевана Синђелића, бр. 4. Школа
има 2 издвојена одељења, која похађају ученици од првог до четвртог разреда у Мрзеници и Град Сталаћу.
После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених одељења школовање од петог до осмог разреда
настављају у матичној основној школи ''Војвода Пријезда'' у Сталаћу. 

Члан 5.
Просторни распоред јавне основне  матичне школе ''Доситеј Обрадовић''  у Ћићевцу обухвата: цело

насељено место Ћићевац и издвојена одељења ове школе у Плочнику, Појату и Лучини. Издвојено одељење у
Плочнику обухвата цело насељено место Плочник, издвојено одељење у Појату обухвата цело насељено место
Појате, а издвојено одељење у Лучини обухвата цело насељено место Лучина.    

Просторни  распоред  јавне  основне  матичне  школе  ''Војвода  Пријезда''  у  Сталаћу  обухвата:  цело
насељено место Сталаћ и издвојена одељења ове школе у Мрзеници и Град Сталаћу. Издвојено одељење у
Мрзеници  обухвата  цело  насељено  место  Мрзеница,  а  издвојено  одељење  у  Град  Сталаћу  обухвата  цело
насељено место Град Сталаћ.  

Заједничка подручја су: 
-  заједничко  уписно  подручје  за  школу  ''Доситеј  Обрадовић''  у  Ћићевцу  и  издвојена  одељења  у

насељеним местима Плочник, Појате и Лучина је матична школа ''Доситеј Обрадовић'' у Ћићевцу;  

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   2   Ћићевац,   12.2.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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-  заједничко  уписно  подручје  за  школу  ''Војвода  Пријезда''  у  Сталаћу  и  издвојена  одељења  у
насељеним местима Мрзеница и Град Сталаћ, као и за ученике из насељених места Браљина, Трубарево и
Мојсиње је матична школа ''Војвода Пријезда'' у Сталаћу.  

Члан 6.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа са седиштем на

територији општине Ћићевац за период од четири до осам година, односно 2019- 2027. године.

Члан 7.
Ступањем  на снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи Одлука  о  мрежи  основних  школа  на  територији

општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 14/15).

Члан 8.
Ова  одлука  објављује  се  у  ''Сл.  листу  општине Ћићевац'',  по  добијању  сагласности  Министарства

просвете, науке и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 610-3/19-03 од 15. новембра 2019. године

                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                           Славољуб Симић, с.р.

ЕЛАБОРАТ 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ, за

период 2019- 2027. година

САДРЖАЈ:
Увод
1. Приказ основних карактеристика општине Ћићевац

1.1. Географски подаци о општини Ћићевац
1.2. Демографски подаци о општини Ћићевац
1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Ћићевац

2.   Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине   
                Ћићевац

2.1. Образовна делатност у општини Ћићевац (кратак историјски приказ)
2.2. Мрежа основних школа на територији општине Ћићевац са карактеристикама  њиховог

просторног распореда и међусобне удаљености, са анализом броја ученика и одељења у основним
школама у школској 2018/2019. години

3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Ћићевац
3.1. Кретање број ученика првог разреда, уписаних у основне школе од школске 2012/2013. до

2018/2019. године
3.2. Средњерочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Ћићевац у

наредних четири до осам година (са закључком)

УВОД
Изради  Одлуке  о  мрежи  јавних  основних  школа  са  седиштем  на  територији  општине  Ћићевац

приступило се на основу одредаба члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/17, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 27/2018-др. закон), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Сл. гласник РС'', бр.
21/18), члана 33. став 1. тачка 6. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац''', бр. 17/13- пречишћен
текст, 22/13 и 10/15).

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Ћићевац утврђен је број
и просторни рапоред основних школа на територији општине Ћићевац.

Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Ћићевац сачињена је на
основу прописа који непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове:

 - Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17);
 - Закон о предшколском образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', бр. 18/10, 101/17);
 - Закон о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', бр. 55/13, 101/17).
Приликом  израде  Елабората  и  Одлуке  о  мрежи  јавних  основних  школа  коришћени  су  подаци  и

документација:  основних школа,  Општинске управе,  Регионалне привредне коморе,  Републичког завода за
статистику, Пописа становништва из 2002. и 2011. године и других институција и извора. 

Мрежа јавних основних школа, утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа  са  седиштем на
територији  општине  Ћићевац,  треба  да  допринесе  даљем  развоју  и  унапређењу  процеса  образовања  и
васпитања у основним школама на територији општине Ћићевац, у складу са општим и посебним циљевима и
стандардима,  који  су  за  ову  област  одређени  Законом о  основама  система  образовања  и  васпитања  (''Сл.
гласник РС'', бр. 88/17, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 27/2018-др. закон).
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1. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

1.1.  Географски подаци о општини Ћићевац

Ћићевац се сматра веома старим насељем, а име је добио по староседеоцима племена Ћићена, који су
насељавали ову средину бавећи се сточарством. Предање каже да се ово место најпре звало Ћићенац, а да је
касније добило име Ћићевац. Ћићевац је скоро у целини досељеничко насеље. Само се за део становника чије
су куће лоциране на околном побрђу сматра да су староседеоци. Први досељеници са Косова су Петковићи
који су дошли 1710. године а остали су долазили много касније од друге половине 18. века па све до данашњих
дана.

Ћићевац налази се у централној Србији, у североисточном делу Расинског округа, на десној обали
Велике Мораве. Општинска територија обухвата површину од 124 км². Према попису из 2011. године општина
има  9.476  становника  у  10  насељених  места.  Највеће  насеље  у  општини  је  Ћићевац  и  он  је  уједно
административни, привредни и културни центар општине. Друго насељено место по величини је Сталаћ, затим
Појате, Лучина, Град Сталаћ, Плочник, Лучина, Браљина, Трубарево, Мрзеница, Мојсиње.

1.2. Демографски подаци о општини Ћићевац

 Укупан број становника по попису из 2002. године у свих 10 насеља која припадају општини Ћићевац
је 10751 становник: Ћићевац- 5086 становника, Сталаћ- 1843 становника, Појате- 994 становника, Лучина- 903
становника, Град Сталаћ- 801 становника, Плочник- 597 становника, Мрзеница-221 становника, Браљина-181
становник, Трубарево -152 становника, Мојсиње 36 становника. 

Укупан број становника по попису из 2011. године у свих 10 насеља која припадају општини Ћићевац
је 9476 становника: Ћићевац- 4667 становника, Сталаћ- 1563 становника, Појате- 846 становника, Лучина- 811
становника, Град Сталаћ- 693 становника, Плочник- 516 становника, Мрзеница- 187 становника, Браљина- 68
становника, Трубарево-108 становника, Мојсиње- 17 становника.

Из наведених података се види да се број становника смањио за 1275 становника, односно око 11,8 %.

1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Ћићевац

Према степену развијености јединица локалних самоуправа, општина Ћићевац припада трећој групи,
чији је степен развијености у распону од 60%- 80% републичког просека. 

У општини Ћићевац ради неколико приватних предузећа, од којих су најпознатија ''Агро Мил'' Појате,
''Коларевић'' Појате, Циглана ''Младост'' у Сталаћу, ''Путеви инвест'' у Сталаћу, ''Трајал'' у Појату, као и друга
предузећа из области угоститељства и трговине. Сва ова предузећа дају значајан печат привреди општине.    

Народна  библиотека  Ћићевац,  која  у  свом  саставу  има  библиотеку  и  биоскоп,  је  носилац  већине
културних манифестација.  Најдужу традицију имају туристичко културна манифестација ''Морава нас вода
одранила''  у Град Сталаћу, ликовна колонија ''Под крилима Архангела''  у Сталаћу, ''Здрав фест'' у Ћићевцу,
''Младеначки сабор'' и др. При библиотеци ради и КУД ''Моравац'' Ћићевац, а фолклорна и спортска удружења
постоје у готово свим насељеним местима.

2. ПРИКАЗ УСТАНОВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА
    ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

2.1. Образовна делатност у Ћићевцу (кратак историјски осврт)

Почеци школства и писмености у Ћићевцу, везује се за 1803. годину. Школа је наставила да ради и
током  Првог  српског  устанка.  У  историји  српског  народа  је  записано  да  ''пре   1804.  године  (поред
манастирских) лаичке школе биле су у Београду, Чачку, Пожеги... Луњевици, Ћићевцу и ....''. Први учитељи су
били писмени људи, свештеници и калуђери, који су књиге научили по манастирима, па су после могли и
друге да науче.  У почетку су их плаћали ђачки родитељи, а касније цело село, преко школског приреза.  

Прва знања  ученици су стицали по приватним кућама. Прва школска зграда налазила се у центру
насеља Ћићевац и имала је 6 учионица. Како је било недовољно  простора јер се број ученика повећавао на
њене темеље дограђен је спрат са још 6 учионица 1935. године, а након тога 1956. године школски објекат се
проширује и добија нових 7 учионица, фискултурну салу, свлачионице, кухиња са трпезаријом која је завршена
1960. год. На данашњој локацији, у улици Ђуре Даничића, школска зграда почела је да се гради 1973. године, а
прве ученике примила је 1977. Од 1985- 1995 изграђена је и спортска хала  у дворишту школе у Ћићевцу. Од
1993. године школа носи назив ''Достеј Обрадовић''. 

Основна школа у Сталаћу је добила назив по великом војводи Пријезди који се борио против турске
војске за време владавине Турака на овим просторима. Школа је основана у првој половини 19. века. Садашњи
назив ''Војвода Пријезда''  има од 2005. године. Поред основне школе изграђена је и 2010. године отворена
спортска хала.
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2.2.  Мрежа  основних  школа  на  територији  општине  Ћићевац  са  карактеристикама  њиховог
просторног распореда и међусобне удаљености, са анализом броја ученика и одељења у основним
школама у школској 2018/2019. години

1.   Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' налази се у месту Ћићевац, у улици Ђуре Даничића бр. 6. 
У школској 2018/2019. години, школа има укупно 434 ученика, распоређених у 25 одељења од првог

до осмог  разреда.  Настава  се  одвија  на  српском језику.  Најближа  основна  школа  овој   школи је  ОШ
''Војвода Пријезда''  у Сталаћу, удаљена 7 километара.  Школа у Ћићевцу има 3 издвојена одељења,  која
похађају ученици од првог до четвртог разреда у Плочнику (12 ученика), Појату (25 ученика) и Лучини (27
ученика).

Школа има 14 специјализованих учионица и 1 дигиталну учионицу. Страни језици који се уче су
енглески језик од првог до осмог разреда и француски језик од петог до осмог разреда. Настава се одвија у
две смене.

Основна  школа  ''Доситеј  Обрадовић''  у  Ћићевцу  je  oсновна  матична  школа  где  се  обавља  и
образовање одраслих.

2.  Основна школа ''Војвода Пријезда'' налази се у месту Сталаћ, у улици Стевана Синђелића, бр. 4. 
У школској 2018/2019. години, школа има укупно 146 ученика, распоређених у 11 одељења од првог

до осмог  разреда.  Настава  се  одвија  на  српском језику.  Најближа  основна  школа  овој   школи је  ОШ
''Доситеј Обрадовић'' у Ћићевцу, удаљена 7 километара. Школа у Сталаћу има 2 издвојена одељења, која
похађају ученици од првог до четвртог разреда у Град Сталаћу (20 ученика) и Мрзеници (5 ученика). 

Школа има 11 учионица и 4 кабинета. Страни језици који се уче су енглески, од првог до осмог
разреда и француски од петог до осмог разреда. Настава се одвија у једној смени.

3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Ћићевац

3.1.  Кретање  броја  ученика  првог  разреда  уписаних  у  основне  школе  од  школске  2012/2013  до
2018/2019 године

Број деце уписане у први разред основних школа на територији општине Ћићевац, почев од школске
2012/2013- 2018/2019 године је следећи:

Школска година Број уписане деце у први
разред ОШ ''Доситеј

Обрадовић'' 

Број уписане деце у први
разред ОШ ''Војвода

Пријезда'' 
Број ученика Број

уписаних
првака

Број ученика Број
уписаних

првака
2012/2013 498 60 185 19
2013/2014 498 70 180 18
2014/2015 501 52 179 26
2015/2016 494 51 166 13
2016/2017 466 54 166 20
2017/2018 463 56 166 19
2018/2019 434 55 146 11

3.2.  Средњорочни план оптимализације  мреже основних школа на територији општине Ћићевац  у
наредних четири до осам година 

Број од две основне школе у општини Ћићевац може се сматрати оптималним решењем у погледу
броја основних школа у периоду од четири до осам година, односно 2019- 2027. године.

Како  је  постојање  основних  школа  у  малим  срединама  од  стратешког  значаја,  постоје  изражене
потребе да се очува постојање обе основне школе, како у Ћићевцу, тако и у Сталаћу, без обзира на негативан
природни прираштај. 

Школе су удаљене око 7 километара.
Такође  ће  се  на  локалном  нивоу  предузети  мере  и  активности  у  правцу  ревитализације  сеоских

средина са изразито ниском стопом природног прираштаја, јер обе школе бележе  стогодишњу традицију.
На основу свих релевантних параметара планирана мрежа основних школа омогућиће  једнако право и

доступност образовања и васпитања свој деци, уз потпуни обухват деце и ученика одговарајућег узраста за
стицање основног образовања, а у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошким
и другим карактеристикама.  

У периоду од наредних  четири до осам година  локална самоуправа  општине Ћићевац  ће  пратити
развојне  програме  и  пројекте  у  области  образовања  на  нивоу  државе,  анализираће  друштвено-економска
кретања  на  својој  територији,  учествоваће  у  изради  локалних  пројеката  из  области  основног  образовања,
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примењиваће законска решења донета из области основног образовања и у складу са тим прилагођавати и
утврђивати подручја школа, број и просторни распоред школа.

Ћићевац, 31.01.2019. године

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. 
            На основу члана 29. став 1. тачка 4,  члана 31. став 1. и члана 44. став 3. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/18), а у вези Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и члана 20. Закона о локалној
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  129/07,  83/14-  др.  закон,  101/2016-  др.  закон  и  47/2018),  Решења  о
образовању и постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ћићевац
(„Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  15/2016) и  члана  64. Статута  општине  Ћићевац  (''Сл. лист  општине
Ћићевац'', број 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на седници одражаној дана 11.2.2020. године, доноси

 ОДЛУКУ О СУБЈЕКТИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица од посебног значаја за заштиту и

спасавање на територији општине Ћићевац ( у даљем тексту: субјекти од посебног значаја).

Члан 2.
Субјекти од посебног значаја- лица у смислу члана 1. ове одлуке су:

Ред.
бр. НАЗИВ  СУБЈЕКТА СЕДИШТЕ ДЕЛАТНОСТ

ПЛАНИРАНИ
ЗАДАТАК

1.
Дом здравља Ћићевац, ул. Св. Саве

бр. 19
Здравствена
заштита
становништва

- Медицинска помоћ
- Збрињавање
- Асанација терена

2.
ПВС „Превентива“ Ћићевац,  ул.

Железничка бб
Ветеринарска
заштита

- ветерин. заштита
- асанација терена

3. 
ЈП „Путеви Ћићевац“ Ћићевац,  ул.

Карађорђева бр. 106
Изградња  путева  и
аутопутева

-  Заштита  од  поплава  и
екстремних  временских
појава

4.
ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, ул. Св. Саве

бр. 17
Комунална
делатност

-  Асанација  терена  и
обезбеђење воде за пиће

5.
ЈП „Спортска хала“ Ћићевац,  ул.  Ђуре

Даничића бр. 6
Остале  спортске
активности

- Збрињавање угрожених
лица

6.
Ловачко удружење
„Хајдук Вељко“

Ћићевац Делатности  осталих
организација  на
бази учлањења

- Заштита и спасавање на
неприступачним тернима

7.
Кајакашки клуб Сталаћ Делетности  осталих

организација  на
бази учлањеља

- Заштита и спасавање на
води

Члан 3.
Субјекти  од  посебног  значаја  спроводе  мере  заштите и  спасавања  људи и  материјалних добара  у  случају
опасности  и  несрећа  изазваних екстремним временским појавама  и  другим несрећама  у  складу  са  својом
делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације или надлежна служба.

Субјекти  од посебног значаја  дужни су  да  плански  прилагоде своје  капацитите и организацију  за
извршавање  задатака  заштите  и  спасавања.         

Надлежни орган јединице локалне самоуправе са субјектима из става 1. овог члана уговором уређује
трошкове стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађује по
тржишним ценама.

Члан 4.
Трошкови стављања  у  приправност  односно ангажовања  падају  на  терет  буџета  јединице локалне

самоуправе.
            Ангажовање субјеката од посебног значаја на извршавању задатака заштите и спасавања поверено је
Општинском  штабу  за  ванредне  ситуације.

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се одредбе закона  којим се
уређују јавне набавке.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу 8 дана након објављивања у „Службеном лису општине Ћићевац“. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених правних лица за

територију општине Ћићевац број 06-32/17-02 од 20.04.2017. године.

          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
  Бр. 06-10/20-02 од 11.2.2020. године

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                                                                           Златан Кркић, с.р.

4.
На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 56.  став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник

РС'',  бр.  129/07,  83/14  –др.  закон,  101/16-  др.  закон  и  47/18),  члана  95.  став  1.  Закона  о  запосленима  у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-
др.  закон  и  86/19-др.  закон)  и  члана  64.  став  1.  тачка  12)  Статута  општине  Ћићевац  (''Сл.  лист  општине
Ћићевац'',  бр. 3/19),  Општинско веће општине Ћићевац, на 209. седници, одржаној дана 11.2.2020. године,
донело је

О Д Л У К У
о утврђивању текста и објављивању Јавног конкурса за попуњавање положаја 

у Општинској управи општине Ћићевац

I
Утврђује се текст Јавног конкурса за попуњавање положаја у Општинској управи општине Ћићевац

(Постављење начелника Општинске управе општине Ћићевац), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен
саставни део.

II
Ову одлуку и конкурс из тачке I  објавити у ''Сл.  листу општине Ћићевац'',  на интернет страници

општине Ћићевац и на огласној табли Општинске управе. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 111- 1/20- 03 од 11.2.2020. године

                                             ПРЕДСЕДНИК
                                             Златан Кркић, с.р.

5.
На основу члана 22. Правилника о условима и начину финансирања потреба у области спорта („Сл.

лист општине Ћићевац“ бр.10/17) и члана 3.Правилника о категоризацији спортских организација(„Сл. лист
општине  Ћићевац“  бр.10/17),  Општинско  веће  општине  Ћићевац,  одлучујући  по  захтеву  за  финансирање
пројеката  из  области  спорта  из  буџета  општине  Ћићевац, Председник  општине  донео је  дана  29.01.2020.
године следећу 

О Д Л У  К У 

1.  Одобравају  се  средства  спортским  клубовима  за  финансирање  годишњих  програма  из  буџета
општине  Ћићевац  за  задовољавање  потреба  и  интереса  грађана  у  области  спорта  на  територији  општине
Ћићевац за 2020.годину, и то:

1. Спортски савез општине Ћићевац 1.000.000,00
2. ФК ''Слога''Ћићевац 1.000.000,00
3. ФК ''Трудбеник''Сталаћ    800.000,00
4. ФК ''Омладинац''Појате    550.000,00
5. КК ''Кула''Сталаћ    100.000,00
6. УСР ''Костреш''Ћићевац    160.000,00
7. КК ''Слога'' Ћићевац      60.000,00
8. ''Ћићевац''    180.000,00
9. ОФК ''Морава'' Ћићевац    180.000,00
10. ФК ''Градац'' Плочник    170.000,00

2. Посебним уговором између председника општине и председника клубова, дефинисаће се међусобни
односи, права и обавезе.

Бр. 66-1/20-06 од 29.01.2020. године

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                      Златан Кркић, с.р.
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6.
На основу члана 28, 32, 41, 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр.

36/06), члана 60. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 8. Одлуке о буџету
општине Ћићевац за 2020. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 16/19) и Предлога Комисије за доделу
средстава  црквама  и  верским  заједницама  у  складу  са  Правилником о  критеријумима  и  поступку  доделе
средстава  цркавама и верским заједницама из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.
1/17), Председник општине Ћићевац доноси

О д л у к у 
о расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница 

из буџета општине Ћићевац за 2020. годину

и расписује

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

На основу Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2020. годину(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 16/19)
и Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  цркавама и верских заједница из буџета општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, вр. 1/17), укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката
цркава и верских заједница из буџета општине Ћићевац за 2020. годину износи  850.000,00 динара.

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

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

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

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на Конкурсу имају: 
- Да подносилац програма има статус правног лица;
- Да је седиште подносиоца програма на територији општине Ћићевац;
- Да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Ћићевац.

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

Пријаве  на  Јавни  конкурс  се  подносе  на  обрасцима  који  се  могу  преузети  у  општини  Ћићевац,
Карађорђева 106, Ћићевац или са сајта www.  cicevac.  rs   .

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта)
2. Фотокопија ПИБ обрасца
3. Фотокопија картона депонованих потписа
4. Фотокопија личне карте одговорног лица
5. Предмер и предрачун радова 
Пријаве на Јавни конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној пошиљци

на адресу:
Општина Ћићевац

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама
Карађорђева 106
37210 Ћићевац

са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.

Неће се узети у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Јавног конкурса.

Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 26.02.2020. године.
Одлуку о додели средстава доноси Комисија у року од 15 дана од дана завршетка Јавног конкурса. Рок

за жалбу на Одлуку комисије је 8 дана од дана објављивања резултата, писмено на адресу:  
Општина Ћићевац

Општинско веће - Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама
Карађорђева 106
37210 Ћићевац

Након  донете  одлуке  о  финансирању  пројеката,  подносилац  се  позива  да  потпише  Уговор  са
општином Ћићевац.

http://www.cicevac.rs/
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Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног конкурса могу се добити у општини Ћићевац
на телефон 037/811-260, локал 23.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
111-2/2020-06 од 12.02.2020 године

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                  Златан Кркић, с.р.

7.
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014,58/15 и 12/16-

аутентично тумачење), члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Одлуке о
буџету  општине  Ћићевац  за  2020.  годину (''Сл. лист  општине Ћићевац'', бр. 16/19) и  Правилника  о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“,
бр. 16/16 и 8/17), Општинско веће  општине Ћићевац на 209. седници одржаној 11.02.2020. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ

ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОТИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У
2020. ГОДИНИ

1. Средства опредељена Одлуком о буџету општине  Ћићевац  за 2020. годину, у оквиру раздела  4,
главa 4.01, функцијa 830, ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, ПА 0004 – ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА  У  ОБЛАСТИ  ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА,  позицијa 115,  економска  класификација
423400 - услуге информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана у укупном износу
од 1.300.000,00 динара, расподељују се за:

1) суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 1.235.000,00 динара,
што је  95 % укупно предвиђених средстава;

2) за појединачна давања у укупном износу од  65.000,00 динара, што је  5 % укупно предвиђених
средстава.

2. Средства  за  суфинансирање  пројеката  којима  се  остварује  јавни  интерес  у  области  јавног
информисања на територији општине Ћићевац- производња медијских садржаја, додељују се путем конкурса.

Конкурс  се  расписује  у  облику  јавног  позива  и  објављује  се  на  веб  -  сајту  општине  Ћићевац
www.cicevac.rs,  као  и  најмање  у  једним  дневним,  односно  недељним  новинама  које  се  дистрибуирају  на
подручју општине Ћићевац. 

Појединачним давањима врше се доделе средстава на основу решења Општинског већа.
3. Јавни позив за учешће на конкурсу садржи: 

1)  намену  средстава  за  остваривање  јавног  интереса,  тј.  јавни  интерес  који  ће  се  конкурсом
суфинансирати; 

2) износ средстава која су опредељена за конкурс; 
3) који субјекти имају право учешћа; 
4) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства; 
5) прецизне рокове у којима се спроводи конкурс; 
6) информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта. 

4. Расписивање  и  спровођење  конкурса  врши  се  у  складу  са  одредбама  Правилника  о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр.
16/16 и 8/17).

5. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 06-10/20-02 од 11.02.2020. године

                ПРЕДСЕДНИК
                Златан Кркић, с.р.

8.      
На основу члана 60.  Статута  општине Ћићевац (  ''Сл.  лист општине Ћићевац '',  бр.  3/19)  и  члана

6.Правилника  о  критеријумима  и  поступку  доделе  средстава  црквама  и  верским  заједницама  (  ''Сл.лист
општине Ћићевац'' , бр. 1/17 ), Председник општине Ћићевац, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. год.

1.  Овим решењем образује  се  Комисија  за спровођење  јавног  конкурса за финансирање  пројеката
цркава и верских заједница из буџета општине Ћићевац и за чланове Комисије именују се:
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 Верица Марковић, одборник СО-е Ћићевац, за председника,
 Зоран Нагулић, члан Општинског већа, за члана,
 Милош Мацић, члан Општинског већа, за члана

2. Задатак Комисије је да у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама ('' Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 1/17):
 изради критеријуме за бодовање програма,
 разматра пријаве на конкурс,
 врши бодовање и избор програма који се предлажу за финансирање или суфинансирање и
 достави Председнику општине предлог акта о избору програма и расподели средства.

3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 111-3/20-06 од 12.02.2020. године

                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                  Златан Кркић, с.р.

9.
На основу члана 60. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 3/19) и члана 22.

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Ћићевац  (“Сл. лист  општине Ћићевац”, бр.  10/17), Председник општине Ћићевац,
донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 2020.год.

1.  Овим решењем  образује  се  Комисија  за  спровођење  поступка  јавног  конкурса  за  финансирање
програма у области спорта и за чланове Комисије именују се:

1) Милић Радосављевић, за председника,
2) Милош Мацић, члан Општинског већа, за члана,
3) Зоран Нагулић, члан Општинског већа, за члана, 
4) Маја Јовановић, за члана,
5) Александра Петковић, за члана.

2. Задатак комисије је да у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћићевац (“Сл. лист општине Ћићевац”,
бр. 10/17):

- изради критеријуме за бодовање програма, 
- разматра пријаве на конкурс,
- врши бодовање и избор програма који се предлажу за финансирање или суфинансирање и 

              -      доставља Председнику општине предлог акта о избору програма и расподели средстава.
3. Ово решење објавити у “Сл. листу општине Ћићевац”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 66-1/20-06 од 29.01.2020.године

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                     Златан Кркић, с.р.

10.
На основу члана 56. став 2, 3. и 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 46. став 1. тачка 7) Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 64. став 1. тачка
12) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на
207. седници, одржаној 22.1.2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. Поставља се Нада Симић, дипл. правник из Крушевца за вршиоца дужности начелника Општинске
управе општине Ћићевац, са даном доношења овог решења.
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2.  Именована из тачке 1. овог решења, обављаће послове вршиоца дужности  начелника Општинске
управе најдуже 3 месеца.

3. Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе огласиће се у року од 15 дана
од постављења вршиоца дужности.

4. По истеку рока из тачке 2. овог решења, постављени службеник се распоређује на радно место на
коме је био распоређен до постављења.

5. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112- 4/20- 02 од 22.1.2020. године

                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                                Златан Кркић, с.р.

11.
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
30. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2020. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 16/19), Општинско
веће општине Ћићевац, на 207. седници одржаној 22.1.2020. године, донелo је

Р Е Ш Е Њ Е

              1. Даје се сагласност на финансијске планове директних и индиректних корисника буџетских средстава
за  2020.  годину,  и  то:  Скупштина  општине,  Председник  општине,  Општинско  веће,  Општинско
правобранилаштво,  Општинска  управа,  Основно  образовање:„Доситеј  Обрадовић“  Ћићевац  и  „Војвода
Пријезда“ Сталаћ, Дом здравља, Центар за социјални рад, Средње образовање: Економско- трговинска школа,
Народна библиотека „Ћићевац“, ЈУ Спортски центар „Ћићевац“,  Спортски центар „Сталаћ- Град Сталаћ“, ПУ
„Чаролија“ Ћићевац, Месне заједнице- Ћићевац, Сталаћ, Град Сталаћ, Лучина, Мрзеница, Плочник, Појате,
Браљина, Трубарево, Мојсиње и осталих корисника буџетских средстава.

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

             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
        Бр. 06-7/20-02 од 22.1.2020. године

                                                                                
                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                  Златан Кркић, с.р.

12.
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 208. седници одржаној 3.2.2020. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К

1.  Усваја се Извештај  о  раду  Председника општине Ћићевац  за 2019.  годину,   бр. 021-3/20-06 од
31.01.2020. године.

2. Саставни део овог закључка је Извештај из тачке 1.
3. Закључак објавити у „Службеном листу Општине Ћићевац“.
4. Закључак доставити: Председнику Општине и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021-3/20-06  од  3.2.2020. године

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                            Златан Кркић, с.р.

13. 
              Република Србија

ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 642-9/20-06
Дана: 12.02.2020. године
ЋИЋЕВАЦ

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14,
58/15  и  12/16  –  аутентично  тумачење),  члана  87,  95-97.  Уредбе  о  правилима  за  доделу  државне  помоћи
(„Службени  гласник  РС“, бр.  13/10,  100/11,  91/12,  37/13,  97/13  и  119/14),  Правилника  о  суфинансирању
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пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и
8/17), Решења  о  расписивању  конкурса  за  суфинансирање  пројеката  којима  се  остварује  јавни  интерес  у
области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2020. години, бр.  06-10/20-02 од  11.02.2020.
године, Председник општине Ћићевац расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ

Конкурс  се  расписује  ради  пружања  финансијске  подршке  медијским  садржајима  који  доприносе
остваривању  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања,  дефинисаног  чланом  15.  Закона  о  јавном
информисању и медијима.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.300.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  65.000,00 динара, а највећи износ

средстава по пројекту износи 1.040.000,00  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 става 1. тачка 1) овог члана, 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 овог члана 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:
• Попуњен предлог пројекта, и
• Попуњен буџет пројекта.
Ове документе слати и у електронској форми, на адресу: lpacicevac@gmail.com
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 закљзчен 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 26.02.2020.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.

http://www.cicevac.rs/
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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. 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Пријаве  пројеката  на  Конкурс слати   поштом на адресу: Општинска управа општине Ћићевац,

Одсек за привреду,  локални економски развој и локалну пореску администрацију,  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,  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

23.

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.

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
                                                                                                                             Златан Кркић, с.р.              

__________________________________________________________________________
______________________________________________

_____________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

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