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111. 

На основу члана 15. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015), Комисија за планове општине Ћићевац, на седници одржаној дана 19. 

септембра 2017. године, доноси 
 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Комисије за планове општине Ћићевац, (у даљем 

тексту: Комисија). 
 

Члан 2. 

 Одредбе овог пословника обавезујуће су за све чланове Комисије, као и за друга лица која учествују у 

раду и присуствују седницама Комисије. 

 Председник Комисије стара се о правилној примени и поштовању одредби овог пословника. 
 

Члан 3. 

 Стручне послове за потребе Комисије обезбеђује Одсек за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне послове. 

 Комисија има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 

седница Комисије. 

 У случају одсутности или спречености секретара Комисије, да присуствује седницама и учествује у раду 

Комисије, секретара замењује лице које одреди председник комисије. 
 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА И ЈАВНОСТ РАДА КОМИСИЈЕ 
 

Члан 4. 

 Комисија ради и одлучује на седници. Седнице се по правилу сазивају радним даном. 
 

Члан 5. 

 Седнице Комисије сазива председник Комисије по сопственој иницијативи или на иницијативу најмање 

три члана Комисије. 

 У случају одсутности или спречености председника, Комисију сазива заменик председника Комисије.  
 

Члан 6. 

 Предлог дневног реда седнице Комисије утврђује председник Комисије у сарадњи са овлашћеним 

представником обрађивача планова који су припремљени за разматрање на Комисији. 

 Седнице Комисије се сазивају по потреби, а обавезно у року од седам дана од дана достављања 

материјала припремљеног за разматрање председнику Комисије. 

 За планове који се упућују на јавни увид Општинска управа општине Ћићевац је обавезна да најкасније у 

року од седам дана, од дана завршетка јавног увида, достави све писане примедбе председнику Комисије, који 

седницу Комисије сазива најкасније у року од седам дана од дана достављања писмених примедби. 

 О припремању седнице Комисије стара се председник Комисије, уз помоћ секретара Комисије. 
 

Члан 7. 

 Седница Комисије сазива се писаним путем. 
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 Позив за седницу садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, потпис председника 

Комисије односно његовог заменика, уколико он сазива седницу и печат Скупштине општине Ћићевац. 

 Позив за седницу доставља се свим члановима Комисије и обрађивачу плана, најмање три дана пре 

седнице, путем поште, лично или електронским путем. 

 Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи. 

 У хитним случајевима седница Комисије може бити одржана телефонским или електронским путем. 

 О току седнице одржане телефонским или електронским путем води се записник који се усваја на 

наредној седници. 
 

Члан 8. 

 Уз позив за седницу члановима Комисије се доставља материјал за поједине тачке дневног реда, увек када 

је то могуће, у форми коју је припремио обрађивач плана. 

 Изузетно, ако околности то захтевају, материјал се члановима Комисије може уручити и на самој седници. 

 Постојање изузетних околности председник Комисије обавезан је да посебно образложи, полазећи од 

тачке која се предлаже или од фазе израде плана, о чему се Комисија изјашњава на седници. 
 

Члан 9. 

 Седници Комисије могу присуствовати само лица која су позвана, осим уколико Комисија одлучи 

другачије. 

 У раду седнице Комисије од позваних лица могу да узму учешће по тачкама дневног реда, само лица 

којима председник да реч. 
 

Члан 10. 

 Председник Комисије је обавезан да пре почетка и у току седнице, из просторије у којој се седница 

одржава, удаљи сва лица која јој без позива присуствују. 
 

Члан 11. 

 Седнице Комисије могу бити јавне и затворене. 

 Комисија заседа на затвореној седници када је то утврђено законом или подзаконским актом. 

 Чланови Комисије могу да одлуче да раде без присуства јавности и на предлог председника Комисије, 

који мора бити изнет пре утврђивања дневног реда и не мора бити образложен а може се односити на искључење 

јавности по свим или по појединим тачкама дневног реда. 
 

III ДНЕВНИ РЕД И ВОЂЕЊЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 12. 

 Седницама Комисије председава и руководи радом председник комисије, кога у случају одсутности или 

спречености замењује заменик председника Комисије. 

 О одржавању реда на седници Комисије стара се лице из става 1. овог члана. 
 

Члан 13. 

 Дневни ред седнице предлаже председник Комисије. 
 

IV ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 14. 

 За пуноважан рад на седници, потребно је присуство већине од укупног броја чланова Комисије.  

 Након отварања седнице, пре утврђивања дневног реда, председник комисије утврђује да ли седници 

присуствује број чланова, довољан за пуноважан рад. 

 Ако утврди да потребна већина није присутна, председник Комисије одлаже седницу за одговарајући дан 
и сат, о чему се писаним путем обавештавају само одсутни чланови Комисије. 

 Седница ће се прекинути или одложити и у случају када се у току трајања седнице утврди да није 

присутна потребна већина чланова Комисије. 
 

Члан 15. 

 Када се утврди дневни ред, приступа се раду према усвојеним тачкама дневног реда. 

 Сваки члан Комисије може захтевати да се у дневни ред, поред предложених, унесу и други предлози за 
које он сматра да су хитни. 

 О предлозима чланова Комисије за измене и допуне предложеног дневног реда, не води се расправа. 
 

Члан 16. 

 По утврђивању дневног реда, председник Комисије даје реч известиоцу по утврђеној тачки дневног реда. 

 По завршеном излагању известиоца, председник Комисије отвара стручну расправу о тачки дневног реда 

која је била предмет излагања известиоца. 
 Сваки учесник у дискусији износи и предлоге за решење конкретног питања, које има право и да повуче 

до окончања расправе по конкретном питању. 
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 Комисија може, на предлог председника Комисије, пре отварања стручне расправе, одлучити о дужини 

трајања излагања сваког учесника, по свакој тачки утврђеног дневног реда, које не може бити дуже од 10 минута 

по једном јављању у једној стручној расправи. 

 По свакој тачки утврђеног дневног реда отвара се стручна расправа, осим у случајевима, у којима је овим 

пословником утврђено да се одлучује без расправе. 

 Стручна расправа по одређеном питању се закључује када се исцрпи листа пријављених учесника у 

расправи, односно када председник Комисије закључи да је предмет стручне расправе довољно разјашњен да би се 

о истом одлучивало. 
 

Члан 17. 

 Комисија о сваком предлогу који је стављен на дневни ред одлучује после стручне расправе. 

 Комисија може, у току или после стручне расправе, одлучити да тачку која се разматра врати на 

преиспитивање или допуну. 

 Комисија може, по завршеној стручној расправи одлучити да разматрану тачку дневног реда гласањем 

прихвати, у складу са одредбама овог пословника, уз налог да се поступи по примедбама које је Комисија 
усвојила. 
 

Члан 18. 

 Комисија доноси одлуке већином гласова укупног броја присутних чланова. 

 У поступку гласања председник прво позива да се изјасне чланови који су „за“, затим позива да се изјасне 

они који су „против“ и на крају пита да ли има чланова који се уздржавају од гласања, односно који се не слажу са 

одлуком и желе да издвоје своје мишљење. 
 О спроведеном гласању се води евиденција. 
 

Члан 19. 

 Комисија, након саслушања на јавној седници лица која су поднела примедбе на план у писаном облику у 

току јавног увида и става обрађивача о поднетим примедбама, на затвореном делу седнице, заузима став по свакој 

приспелој писаној примедби и формулише извештај Комисије о обављеном јавном увиду, који потписује 

председник Комисије. 
 

Члан 20. 

 Гласање је јавно, осим када Комисија одлучи да гласање буде тајно, у складу са законом. 
 

Члан 21. 

 Када услед обимности дневног реда или услед других разлога не може да се заврши стручна расправа по 

свим тачкама дневног реда у заказани дан, Комисија може одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак 

у одређени дан и сат, о чему се обавештавају само одсутни чланови Комисије. 

 Седницу Комисије закључује председник Комисије, после спроведеног одлучивања по утврђеном 

дневном реду. 
 

Члан 22. 

 Са седница се прави записник који се доставља члановима Комисије, уз позив за наредну седницу. О 

вођењу записника стара се виши сарадник Одсека за скупштинске и послове Општинског већа. 

 Записник садржи основне податке о раду седнице, о месту и времену одржавања седнице, о присутним и 

одсутним члановима Комисије, евиденцију свих лица присутних на седници Комисије, као и попис учесника у 

дискусији, о питањима која су разматрана на седници и о закључцима, односно одлукама донетим по тим 

питањима, резултат гласања, име и презиме члана Комисије који је издвојио мишљење (уколико је члан Комисије 

захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник). 

 Записник потписују секретар и председник Комисије. 
 

Члан 23. 

 Седнице Комисије се по потреби записују на аудио снимцима, са којих се израђују записници, који се 

чувају у документационој основи седнице. 
 

V АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
 

Члан 24. 

 Административне послове за потребе Комисије обавља виши сарадник Одсека за скупштинске и послове 

Општинског већа. 
 

Члан 25. 

 О излагању плана на рани јавни увид стара се Општинска управа и Комисија. 
 

VI АКТА КОМИСИЈЕ 
 

Члан 26. 

 Комисија у вршењу послова из своје надлежности доноси: пословник о раду Комисије, одлуке, извештаје, 

закључке, мишљења, препоруке и друга акта.  
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 Нацрте аката из става 1. израђују виши сарадник Одсека за скупштинске и послове Општинског већа и 

секретар Комисије. 

 Акта која донесе Комисија потписује председник Комисије. 
 

 

Члан 27. 

 О чувању аката Комисије, стара се секретар Комисије. 
 

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 

 О обављеној стручној контроли нацрта плана, односно урбанистичког пројекта, саставља се извештај који 

садржи: уводни део-у коме се дају основне информације о текстуалном и графичком делу планског документа, 

претходним активностима на стручној контроли, податке о присутним члановима комисије и другим присутним 

лицима, податке о времену и месту одржавања стручне контроле и др, примедбе и сугестије чланова Комисије и 

закључак Комисије који садржи ставове о датим примедбама по којима обрађивач планског документа поступа. 

 Саставни део Извештаја о обављеној стручној конктроли планског документа јесте и закључак: да је 

потребно након поступања по извештају о обављеној стручној контроли, поново обавити стручну контролу, 
односно проверити усклађеност одлуке и нацрта плана са извештајем о обављеној стручној контроли или да се 

даје позитивно мишљење на нацрт плана односно да се нацрт плана може упутити у процедуру јавног увида. 

 Извештај из става 1. овог члана потписују председник и секретар Комисије као и овлашћено лице 

надлежног органа.  

 Извештај из става 1. овог члана је саставни део образложења планског документа, односно урбанистичког 

пројекта. 

 Извештај се доставља носиоцу израде плана, односно урбанистичког пројекта, да у року одређеном 

законом поступи по закључцима Комисије по датим примедбама. 
 

Члан 29. 

 Излагање материјала за рани јавни увид и планског документа на јавни увид врши се после извршене 

стручне контроле. 

 Излагање материјала за рани јавни увид на рани јавни увид оглашава се у дневном листу, као и на 

интернет страни општине Ћићевац и траје 15 дана од дана оглашавања. О излагању планског документа на јавни 

увид стара се Одсек за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и Комисија. 

Излагање планског документа на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, као и на интернет 

страни општине Ћићевац и траје 30 дана од дана оглашавања. О излагању планског документа на јавни увид стара 

се Одсек за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и Комисија.  

 О извршеном раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај, који може да 
садржи и закључке Комисије у форми смерница за даљи рад на изради планског документа. 

О извршеном јавном увиду планског документа, Комисија сачињава извештај који садржи податке о 

извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.  

 Извештај из става 5. овог члана доставља се носиоцу израде планског документа, који је дужан да у року 

од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама садржаним у ставу 5. овог члана. 
 

Члан 30. 
 У случају да након јавног увида нацрта планског документа Комисија утврди да усвојене примедбе 

суштински мењају плански документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт или 

концепт планског документа, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.  

 Нацрт планског документа из става 1. овог члана подлеже стручној контроли. 
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 

 Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Комисије за планове 

општине Ћићевац бр. 016-65/08-03 од 24.11.2008. године.  
 

Члан 32. 

 Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 350-60/17-02 од 19.9.2017. године 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                Мирјана Маринковић Габарић, с.р. 
 

АКТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

58. 
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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 2017. годину („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 25/16, 2/17, 9/17 и 12/17), Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се 

остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општинеЋићевац у 2017. години, број 401-

121/17-02 од 1.8.2017. 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 2017. години за период до 31.12.2017. године 
 

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 2017. години, број 642-1/2017-06 од 

1.8.2017. године, доноси се Одлука којом се врши избор пројеката који ће се финансирати из буџета општине 

Ћићевац за 2017. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 

Ћићевац (за период до 31.12.2017. године). 
 

Члан 2. 

На Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у 

области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2017. години, бр. 642-1/17-06 од 1.8.2017. године, 

конкурсне пријаве поднели су: 

- пријава ''Канал М'' Параћин; 

- конкурсна пријава ''РТК'' Крушевац; 

- конкурсна пријава Агенција ''Канал 12-037'' Крушевац. 
 

          Члан 3.  

Општина Ћићевац ће у 2017. години финансирати следеће пројекте:  

1. РТК Крушевац                                215.000,00 динара 

2. Агенција ''Канал 12-037''  Крушевац                      130.000,00 динара      

3. ''Канал М'' Параћин           130.000,00 динара 

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, јавне набавке и комунално-инспекцијске послове, ''РТК'' 

Крушевац, Агенција ''Канал 12-037'' Крушевац, ''Канал М'' Параћин  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 

642-1/2017-06 од 15.9.2017. године 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                Златан Кркић, с.р. 
 

59. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 
годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ФК “Ушће“ Град Сталаћ на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

200.000,00 динара; 

2. Посебним уговором између председника општине и ФК “Ушће“ Град Сталаћ, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 
                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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                                  Златан Кркић, с.р. 
 

60. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 16.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ФК “Слога“ Ћићевац, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

400.000,00 динара; 

- 20% од укупног износа опредељеног јавним позивом (2.000.000,00 динара), што износи 400.000,00 

динара, што је у складу са чланом 138. став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16) од тога 15% од 

укупног износа додељеног јавним позивом (400.000,00 динара), што износи 60.000,00 динара, опредељује се за 

развој спорта код деце (млађе селекције које има ФК „Слога“ Ћићевац“), што је у складу са чланом 138. став 
4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16) по којим се омогућава финансирање спорта код деце.  

2. Посебним уговором између председника општине и ФК “Слога“ Ћићевац, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                  Златан Кркић, с.р. 
 

61. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 
годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ОФК “Морава 2012“ Ћићевац, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

60.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и ОФК “Морава 2012“ Ћићевац, дефинисаће се 

међусобни односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                      Златан Кркић, с.р. 
 

62. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ФК “Kостреж“ Ћићевац, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

70.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и ФК “Костреж“ Ћићевац, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                        Златан Кркић, с.р. 

 

63. 

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 
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Ћићевац“, бр.10/17), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период  до 31.12.2017. године по захтеву Кајакашког клуба „Кула“ Сталаћ, на предлог 

Комисије за финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години,  у 

износу од 20.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и Кајакашког клуба “Кула“ Сталаћ, дефинисаће се 

међусобни односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                       Златан Кркић, с.р. 
 

64. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ФК “Омладинац“ Појате, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

200.000,00 динара. 
2. Посебним уговором између председника општине и ФК “Омладинац“ Појате, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                         Златан Кркић, с.р. 
 

65. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву ФК “Трудбеник“ Сталаћ, на предлог Комисије за 
финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

230.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и ФК “Трудбеник“ Сталаћ, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                       Златан Кркић, с.р. 
 

66. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 
годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву “Тениски клуб“ Ћићевац, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

40.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и “Тениски клуб“ Ћићевац, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
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Бр. 66-1/17-06 од 23.08.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                         Златан Кркић, с.р. 
 

 

67. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву БК “Пријездини јастребови“ Ћићевац, на предлог 

Комисије за финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у 

износу од 25.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и БК “Пријездини јастребови“ Ћићевац, дефинисаће се 
међусобни односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                      Златан Кркић, с.р. 
 

68. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву УСР “Костреш“ Ћићевац, на предлог Комисије за 

финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 
50.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и УСР “Костреш“ Ћићевац, дефинисаће се међусобни 

односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                        Златан Кркић, с.р. 
 

69. 

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) ,   председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.08.2017. године следећу  

 

О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, по захтеву Карате клуба „Слога“ Ћићевац, на предлог Комисије за финансирање пројеката из 

области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, за период до 31.12.2017. године, у износу од 

30.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и Карате клуба “Слога“ Ћићевац, дефинисаће се 

међусобни односи, права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                          Златан Кркић, с.р. 
 

70. 

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), председник општине Ћићевац, одлучујући по захтеву за финансирање пројеката из области 

спорта из буџета општине Ћићевац, донео је дана 23.8.2017. године следећу  
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О Д Л У К У 
 

1. Врши се избор захтева за финансирање пројеката у области спорта из буџета општине Ћићевац за 2017. 

годину, за период до 31.12.2017. године, по захтеву “ОСС-а“ Ћићевац, на предлог Комисије за 
финансирање пројеката из области спорта из буџета општине Ћићевац у 2017. години, у износу од 

350.000,00 динара. 

2. Посебним уговором између председника општине и “ОСС-а“ Ћићевац, дефинисаће се међусобни односи, 

права и обавезе. 
 

Бр. 66-1/17-06 од 23.8.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                          Златан Кркић, с.р. 
 

71. 

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

101/16 – др. закон), члана 62. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13 – пречишћен 

текст, 22/13 и 10/15) и члана 8. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2017. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, 

бр. 25/16, 2/17, 9/17 и 12/17), Општинско веће општине Ћићевац на својој 67. седници одржаној дана 11.9.2017. 
године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одређује се накнада за председника и чланове Комисије за спровођење поступка за суфинансирање 

пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања. 

2. Председнику и члановима комисије припада накнада у износу од 10.000,00 динара по комисији и 1.000,00 

динара на име коришћења сопственог аутомобила за долазак на комисију. 

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

4. Решење доставити: Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално-инспекцијске послове и 

архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 06-74/17-02 од 11.9.2017. године 
 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                      Златан Кркић, с.р. 
 

72. 
На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 

101/16-др. закон) и члана 62. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 17/13-пречишћен текст, 

22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац, на 66. седници, одржаној 8.9.2017. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ 
 

1. Даје се сагласност Председнику општине Ћићевац да са Канцеларијом за управљање јавним улагањима 
Владе РС закључи Анекс Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и 

општине Ћићевац у реализацији пројекта санације објекта Основне школе ''Војвода Пријезда'' Сталаћ. 

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

3. Решење доставити: Председнику општине, Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално-

инспекцијске послове и архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 06-73/17-02 од 8.9.2017. године 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                           Златан Кркић, с.р. 
 

73. 

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

101/2016-др. закон) и члана 62. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен 

текст, 22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац, на 66. седници одржаној 8.9.2017. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 

о стављању ван снаге Решења 
 

1. Ставља се ван снаге Решење о давању сагласности начелнику Општинске управе општине Ћићевац 

бр. 06-63/17-02 од 8.8.2017. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 14/2017), донето на 62. седници 

Општинског већа. 

2. Решење доставити: начелнику Општинске управе и архиви. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 06-73/17-02 од 8.9.2017. године 
 
 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                 Златан Кркић, с.р. 

74. 
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13 Статута општине Ћићевац 

(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

1. Образује се Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из буџета општине Ћићевац за 

финансирање пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац (у даљем тексту Комисија). 

2. Комисија се образује у следећем саставу: 

-Јелена Настић, за председника 

-Андрија Мацић, за члана 

-Ивана Тодоровић, за члана 

-Ивана Аранђеловић, за члана 
-Јован Топаловић, за члана 

-Силвана Мацић, за члана 

-Раде Марковић, за члана. 

       3. Задатак Комисије је да проверава све наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност 

приложене документације изласком на терен и да по потреби тражи доставу додатне документације, разматра 

захтеве и доноси одлуку о додели подстицајних средстава. 

      4.   Комисија почиње са радом 5.9.2017. године, до 31.12.2017. год. 

      5.   Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада месечна накнада. 

            Висина накнаде утврђена је Решењем Општинског већа, бр. 06-57/16-01 од 28.9.2016. год.  

6.  Решење доставити председнику комисије и члановима комисије. 

7.  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 320-38/17-06 од 5.9.2017. године 

                                        

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                  Златан Кркић, с.р. 

 
75. 

На основу члана 59. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 17/13- пречишћен текст, 

22/13 i 10/15) 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 
 

 1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма 

у области спорта и за чланове Комисије именују се:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) Љубица Аврамовић,  одборник СО-е Ћићевац, за председника 

2) Милош Мацић, члан Општинског већа, за члана 
3) Бојан Живковић, члан Општинског већа, за члана  

4) Владимир Теофиловић, члан Општинског већа,  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 
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Бр. 66-1/17-06 од 1.8.2017. године 
  

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Златан Кркић, с.р. 
 

 

76. 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. 

закон и 101/2016-др. закон) и члана 62. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-

пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац на 68. седници одржаној дана 18.9.2017. 

године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ, ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ  

И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 
 

1. Формира се Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана. 

2. У Радну групу за израду Локалног антикорупцијског плана, именују се: 

- Звездан Бабић, заменик председника општине, за председника 

- Марина Лукић, начелник Општинске управе, за члана 

- Драгана Јеремић, секретар Скупштине општине, за члана 

- Весна Пантић, правник, за члана 

- Биљана Петковић, дипломирани економиста, за члана 

- Бојан Бошковић, директор ЈП „Путеви Ћићевац“, за члана. 

 3. Задатак Радне групе је да: 
 - анализира модел антикорупцијског плана 

 - анализира области наведене у моделу и да утврди које елементе може и треба да искористи у Локалном 

антикорупцијском плану општине Ћићевац, сразмерно капацитету и степену развијености општине 

 - изради нацрт Локалног антикорупцијског плана 

 - организује јавну расправу у циљу изјашњавања заинтересоване јавности 

 - достави Предлог локалног антикорупцијског плана на усвајање Скупштини општине Ћићевац 

 - прати примену и спровођење Локалног антикорупцијског плана 

 4. Чланови Радног тела добијаће месечну накнаду за рад, по Решењу Општинског већа бр. 06-57/16-01 од 

28.9.2016. године. 

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

 Решење доставити: члановима тима и архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 06-76/17-02 од 18.9.2017. године 
 

                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                              Златан Кркић, с.р. 
 

77. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-

др. закон) и члана 62. Статута Општине Ћићевац (,,Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 

и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац на 65. седници одржаној дана 7.9.2017. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 

1. У Решењу о именовању Стручног тима за спровођење поступка за јавно приватно партнерство у области 

јавне расвете („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 14/17) тачка 2. мења се и гласи: 
„2. У Стручни тим се именују: 

- Златан Кркић, председник Општине Ћићевац, као председник Стручног тима; 

- Славољуб Симић, председник Скупштине општине Ћићевац; 

- Зоран Андрејић; 

- Дејан Матић, радник електродистрибуције Ћићевац; 

- Ђорђе Ђорђевић, члан Општинског већа; 

- Слободан Миљковић, одборник Скупштине општине Ћићевац; 

- Невенка Првановић, шеф Одсека за буџет, финансије, јавне набавке и комунално-инспекцијске 

послове; 

- Ненад Мацић, службеник за јавне набавке; 

- Зорица Стаменковић, службеница Општинске управе општине Ћићевац; 

- Јовица Богдановић, дипл. инг. грађевине 
- Владета Кркић, директор Омладинске задруге Ћићевац.“ 
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2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 06-72/17-02 од 7.9.2017. године 
 

                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                 Златан Кркић, с.р. 
 

78. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-

др. закон), члана 59. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр.17/13- пречишћен текст, 22/13 и 

10/15) и Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у 

области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2017. години ("Сл. лист општине Ћићевац", бр.  

13/17), Председник општине Ћићевац, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 

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 пројкта који ће се финансирати из буџета 

општине за 2017. годину, којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији 

општине Ћићевац, а по Јавном позиву бр. 642-1/17-06 од 1.8.2017. године. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 642-1/17-06 од 15.9.2017. године 
  

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                 Златан Кркић, с.р. 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

___________________________ 
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