
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

 АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

14. 
                На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/18), члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 125/2003 и
12/2006), члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 14. Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник
РС“, бр. 118/13 и 137/14)  и члана 15. Правилника о попису имовине и обавеза у органима општине Ћићевац
(„Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  21/15),  Општинско  веће  општине  Ћићевац  на  211. седници  одржаној
2.3.2020. године, доноси

Р Е ШЕ Њ Е

 Усваја  се  Извештај  о  извршеном  попису  на  дан  31.12.2019.  године,  који  је  саставила  Централна
пописна  комисија,  а  на  основу  пописа који  је  извршен од  стране комисија  образованих решењем
Општинског већа бр. 404-4/20-02 од 14.1.2020. године.

 О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет, финансије и јавне набавке, а све у складу са
усвојеним Извештајем о попису.

 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.
 Решење доставити:  Одсеку  за  буџет,  финансије  и  јавне  набавке,  Централној  пописној  комисији  и

архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 404-4/20-02 од 2.3.2020. године

                                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                  Звездан Бабић, с.р.

15.
На основу члана 95. став 2. и члана 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/2017-др. закон), члана 1. и члана 11. до 27.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/16) и члана 64. став 1. тачка 12) Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће  општине Ћићевац на својој  209. седници
одржаној дана  11.2.2020. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка попуњавања положаја

начелника Општинске управе општине Ћићевац 

1.  Овим решењем  образује  се  Конкурсна  комисија  за  спровођење изборног  поступка попуњавања
положаја начелника Општинске управе општине Ћићевац (у даљем тексу: Конкурсна комисија), у следећем
саставу:

1. Драгана Јеремић, члан комисије, 
2. Душан Ивковић, члан комисије и
3. Рајна Поповић, члан комисије. 

Чланови комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије.
2.  Конкурсна  комисија  одлуке  доноси  већином  гласова,  при  чему  глас  председника  Конкурсне

комисије има исту снагу као и чланова Конкурсне комисије. 
Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне комисије.
Чланови  Конкурсне  комисије  дужни  су  да  чувају  податке  до  којих  су  дошли  током  спровођења

поступка.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   3   Ћићевац,   4.3.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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3.  Конкурсна  комисија  спроводи  изборни  поступак попуњавања  положаја начелника  Општинске
управе општине Ћићевац- службеника на положају I групе.

4. Задатак Конкурсне комисије из тачке 1. овог решења је да:
- утврди које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати у изборном поступку и

начин њихове провере;
- утврди мерила и критиријуме за избор начелника Општинске управе општине Ћићевац;
- по истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете

доказе и састави списак кандидата који испуњавају услове за попуњавање положаја и међу њима спроведе
изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије;

- да спроведе изборни поступак само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове Јавног
конкурса ради попуњавања положаја у  I групи- начелник Општинске управе;

- по окончаном изборном поступку састави  листу за избор од највише три кандидата  који су са
најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и достави Општинском већу општине Ћићевац, са
записницима о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резултатима које су
кандидати постигли у изборном поступку;

- уколико Конкурсна  комисија  утврди  да  није  било пријава  на  Јавном конкурсу  или  да  ниједан
кандидат није испунио услове Јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или су пријаве
неблаговремене, недопуштене или неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и у
року од 8 дана од дана завршетка изборног поступка  доставља га Општинском већу општине Ћићевац.

5.  Конкурсна  комисија  примењује  у  свом  раду  одредбе  Закона  о  запосленима  у  аутономним
покрајинама  и  јединицама  локалне  самоуправе  и  Уредбе  о  спровођењу  интерног  и  јавног  конкурса  за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

6.  Стручне и административно-техничке послове за  потребе Конкурсне комисије обавља  Одсек  за
друштвене делатности, опште и заједничке послове.

7. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет презентацији општине Ћићевац,
на Огласној табли Општинске управе и у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Бр.  112- 11/20- 02 од  11.2.2020. године

                                  ПРЕДСЕДНИК
                         Златан Кркић, с.р.

АКТИ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1.
На основу члана 15. став 1. тачка 5 и члана 19. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр.

129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично тумачење), Општинска изборна комисија
општине Ћићевац, на 1. седници одржаној 4.3.2020. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Члан 1.
Овом  одлуком  прописују  се  називи  и  изглед  образаца,  које  овлашћени  предлагачи  кандидата  за

одборнике, на изборима расписаним за 26.4.2020. године, подносе Општинској изборној комисији приликом
подношења предлога кандидата за одборнике.

Члан 2.
Обрасци потребни за подношење предлога кандидата за одборнике јесу:
1) Предлог кандидата за одборнике Скупштине општине Ћићевац (Образац ИЛК 1);
2) Изборна листа са предложених _________ кандидата за одборнике (Образац ИЛК- 2);
3) Писмена  изјава  сваког  кандидата  за  одборника,  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника

(Образац ИЛК- 3);
4) Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе (Образац ИЛК- 4); 
5) Овлашћење лица да поднесе/у изборну листу (Образац ИЛК- 5);
6) Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Ћићевац,

и то најмање 200 потписа, оверених у складу са законом којим је уређена овера потписа, сложених
према редоследу списка бирача који подржавају изборну листу (Образац ИЛК-6); 

7) Списак бирача који подржавају предложену изборну листу кандидата за одборнике, у писменој и
електронској форми (Образац ИЛК-7);

8) Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу
надлежног органа;
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9) Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на
обрасцу надлежног органа;

10)Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу
надлежног органа;

11)Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана- ако је изборну листу
поднела страначка коалиција или група грађана;

12)Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци, за најмање 10 бирача који су образовали групу
грађана, на обрасцу надлежног органа- ако изборну листу подноси група грађана. 

Члан 3.
  Обрасци који су прописани чланом 2. ове одлуке чине њен саставни део.

Члан 4.
  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Сл. листу општине Ћићевац".

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Бр. 013-4/20-02 од 4.3.2020. године

                                     ПРЕДСЕДНИК ОИК
                              Ненад Јовановић, с.р

                                                                            Образац ИЛК- 1
ПРЕДЛОГ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

За кандидате за одборнике Скупштине општине Ћићевац на изборима расписаним за 26. април 2020.
године,_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(назив регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана)  

ПРЕДЛАЖЕ

           изборну листу    ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 

(назив изборне листе) 

чији је носилац   ______________________________________________________________________   
 (име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен) 

УЗ ПРЕДЛОГ СЕ ПРИЛАЖЕ: 
1. Изборна листа са предложених _________ кандидата за одборнике (образац ИЛК- 2);
2. Писмена  изјава  сваког  кандидата  за  одборника,  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника

(Образац ИЛК- 3);
3. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе (Образац ИЛК- 4); 
4. Овлашћење лица да поднесе/у изборну листу (Образац ИЛК- 5);
5. Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Ћићевац,

и то најмање 200 потписа, оверених у складу са законом којим је уређена овера потписа, сложених
према редоследу списка бирача који подржавају изборну листу (Образац ИЛК-6); 

6. Списак бирача који подржавају предложену изборну листу кандидата за одборнике, у писменој и
електронској форми (Образац ИЛК-7);

7. Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу
надлежног органа;

8. Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на
обрасцу надлежног органа;

9. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу
надлежног органа;

10. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана- ако је изборну листу
поднела страначка коалиција или група грађана;

11. Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци, за најмање 10 бирача који су образовали  групу
грађана, на обрасцу надлежног органа- ако изборну листу подноси група грађана. 

НАПОМЕНА:  На изборној листи мора бити 40%, мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата
по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити најмање по два
кандидата- припадника оног пола који је мање заступљен на листи. 

                                                          Овлашћено лице:
__________________________ __________________________
            (име и презиме)                                                       (пребивалиште) 



Strana    4        –  Broj       3                 SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC             4.3  .2020  .  godine  

________________________ ________________________
       (својеручни потпис)                          (адреса)
________________________ ________________________

                                                                (занимање)           (ЈМБГ)

                                                                                                                                                            Образац ИЛК- 2

ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

_______________________________________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана)

подноси  Општинској  изборној  комисији  изборну  листу
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Ћићевац, на изборима расписаним за 26. април 2020. године.

КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:

Ред. бр. Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса становања1 Страначка припадност2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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НАПОМЕНА:  НАВЕСТИ  СВЕ  КАНДИДАТЕ  ПРЕМА  ОДРЕДНИЦАМА  ОВЕ  ТАБЕЛЕ,  ПОПУЊАВАТИ
ШТАМПАНИМ СЛОВИМА

  Лице које подноси изборну листу 3

________________________________ _________________________________
(својеручни потпис)                  (име и презиме)           

________________________________ _________________________________
(пребивалиште)                                (занимање)      

________________________________ _________________________________
(контакт телефон)                                                      (адреса становања)

_____________________________________________
1  Према подацима из уверења о пребивалишту,
2  Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка

коалиција,  

3   Заступник  политичке странке,  заступници политичких странака које су  образовале  страначку коалицију,
односно лице одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за подношење изборне листе

Образац ИЛК- 3 

И З Ј А В А

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА 
ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Прихватам кандидатуру за одборника, на изборној листи

_________________________________________________________________________ ,
(назив изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине, расписане за 26. април 2020. године, подноси
___________________________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе- назив регистроване политичке странке,  
 коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана) 

У ___________________, ____________________2020. године.
      (место)                   (датум)

               КАНДИДАТ,
   ___________________________________________

                                                     (име и презиме)
 ___________________________________

                                   (својеручни потпис) 
            ___________________________________

                                                                                 (занимање)
____________________________________

       (пребивалиште и адреса становања)
    ___________________________________

                                                                                 (ЈМБГ)
____________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Овај образац предлагач изборне листе сам умножава у потребном броју примерака

                                                                                                                              Образац ИЛК- 4

САГЛАСНОСТ  

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Сагласан сам да будем носилац изборне листе 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ ,

(назив изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Ћићевац, расписане за 26. април 2020. године, подноси
 ________________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе: регистроване политичке странке, 
коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана)

У _________________, ______________ 2020. године
(место) (датум)    
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                                 Носилац изборне листе:
                  _________________________________

                                      (име и презиме)
                                           _________________________________

 (својеручни потпис)
                         _________________________________

                                      (ЈМБГ)                    
                          _________________________________

                                                                                (пребивалиште и адреса становања)

____________________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА:  Овај  образац  се  може  доставити  и  на  обрасцу  регистроване  политичке  странке,  коалиције  регистрованих политичких
странака, као и групе грађана

       Образац ИЛК- 5
ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Овлашћује се 
______________________________________________________

(име и презиме) 
______________________________________________________

(занимање) 

     

ЈМБГ
______________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана) 
да у име  ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,
(назив подносиоца изборне листе- назив политичке странке- коалиције- групе грађана, која подноси изборну листу)

ПОДНЕСЕ   Општинској изборној комисији општине Ћићевац изборну листу 
        ______________________________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

за изборе за одборнике Скупштине општине Ћићевац, 
расписане за 26. април 2020. године

У _________________, __________________ 2020. године 
            (место)              (датум)

                      Овлашћено лице,
                                                   ____________________________

М.П.                            (својеручни потпис)
      __________________________________________
(име и презиме заступника политичке странке- коалиције-

групе грађана)
_______________________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА:  Овај  образац  се  може  доставити  и  на  обрасцу  регистроване  политичке  странке,  коалиције
регистрованих политичких странака, као и групе грађана

      Образац ИЛК- 6
ИЗЈАВА 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(назив изборне листе) 

коју за изборе за одборнике, расписане за 26. април 2020. године, 
Општинској изборној комисији општине Ћићевац, подноси: 
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____________________________________________________________________________________
(назив подносилаца изборне листе: регистроване политичке странке, 
коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана)

                                                                                                                              Б И Р А Ч:
      ______________________________

                                 (име и презиме)
                                      ____________________________________    

                             (ЈМБГ)
    ____________________________________

                                        (датум рођења)
    ____________________________________

                                       (пребивалиште и адреса становања)
    ____________________________________

                                  (својеручни потпис)

_________________________________________________________________________________

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је __________________________________________________ ову изјаву својеручно
потписао.         (име и презиме бирача)

Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/ пасоша, бр. ________________________ .
Накнада за оверу у износу од 50,00 (педесет) динара, наплаћена је. 

Ов. бр. _______________,

Оверу извршио: ______________________________________________________ .
(основни суд, општинска/градска управа, јавни бележник)

У __________________________, _____________________ 2020. године, у ____________ часова. 
      (место) датум) 

    Оверио: 
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА  1: Изјава мора бити оверена
НАПОМЕНА  2: Подносилац изборне листе сам умножава овај образац у потребном броју примерака

Образац ИЛК- 7

СПИСАК 
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Изборну  листу  _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,

(назив изборне листе, име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен) 

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Ћићевац, расписане за 26. април 2020. године поднела, 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,

(назив подносиоца изборне листе: назив регистроване политичке странке, коалиције регистрованих
политичких странака, као и групе грађана)

ПОДРЖАВАЈУ БИРАЧИ, И ТО: 

Ред. бр. Име и презиме ЈМБГ Пребивалиште и адреса становања
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
НАПОМЕНЕ:

. Попуњавати штампаним словима;

. Уз овај списак достављају се оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу, сложене по редоследу
са овог списка;

. Списак бирача који подржавају изборну листу, обавезно се доставља у писменој и у електронској форми, 
тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак у електронском облику треба да буде израђен у 
Exel формату, у српској ћириличној тастатури (цео фајл треба да буде форматиран као текст), у табели 
која се преузима на сајту општине Ћићевац. Списак доставити на USB меморији и на мејл адреси 
skupstinski.poslovi@cicevac.ls.gov.rs

.Овај списак потписује лице које подноси изборну листу. Лице које подноси изборну листу је: заступник
политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, односно
лице одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за подношење изборне листе. 

У _________________________, __________________ 2020. године 
   (место)                                           (датум)                                            Лице које подноси изборну листу:

                                                                                      _____________________________________
(име и презиме)  

                                                                                                   ______________________________________
     (потпис)  

__________________________________________________________________________
______________________________________________

_____________________

С А Д Р Ж А Ј                                                                                                                                              

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                                                   Страна

14. Решење о усвајању Извештаја о извршеном попису..................................................................... 1
15. Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка попуњавања
      положаја начелника Општинске управе општине Ћићевац......................................................... 1

АКТИ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Одлука о обрасцима за подношење предлога кандидата за одборнике Скупштине општине
    Ћићевац................................................................................................................................................ 2

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. 037/811-2603.


