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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XVII      Број 5       МАЛО ЦРНИЋЕ       07.07.2013.

62
	 На	 основу	 чл.	 6.	 и	 7.	 Закона	 о	финансирању	локалне	
самоуправе	 („Сл.	 Гласник	 РС“,	 бр.	 62/06,	 47/11,	 и	 93/12),	
члана	 32.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.	 Гласник	
РС“,	бр.	129/07	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 12/08	
и	 6/2011)	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана	27.	јуна	2013.	године	донела	је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Овом	 одлуком	 	 уводе	 се	 локалне	 комуналне	 таксе	 за	
коришћење	права,	предмета	и	услуга	на	територији	општине	
Мало	 Црниће,	 утврђују	 се	 обвезници,	 висина,	 олакшице,	
рокови	 и	 начин	 плаћања	 комуналне	 таксе	 и	 контрола	
спровођења	ове	Одлуке.

Члан	2.

	 Обвезник	 локалне	 комуналне	 таксе	 је	 физичко	 и	
правно	лице	-	корисник	права,	предмета	и	услуга	за	чије	је	
коришћење	 овом	 Одлуком	 прописано	 плаћање	 комуналне	
таксе.																							
 

Члан	3.

	 Таксена	обавеза	из	члана	1.	ове	Одлуке	настаје	даном	
почетка	 коришћења	 права,	 предмета	 и	 услуга	 за	 чије	 је	
коришћење	 прописано	 плаћање	 локалне	 комуналне	 таксе.	
Таксена	обавеза	траје	док	траје	коришћење	права,	предмета	
и	услуга.

Члан	4.

	 Локалне	комуналне	таксе	не	плаћају	се	за	коришћење	
права,	 предмета	 и	 услуга	 од	 стране	 државних	 органа	 и	
организација,	органа	и	организација	локалне	самоуправе	и	

јавних	 предузећа	 и	 установа	 према	 којима	 општина	 врши	
права	оснивача.

Члан	5.

	 Локалне	комуналне	таксе	уводе	се	за:
1.	 истицање	фирме	на	пословном	простору,
2.	 држање	 моторних	 друмских	 и	 прикључних	 возила,	

осим	пољопривредних	возила	и	машина,	
3.	 држање	средстава	за	игру	(„забавне	игре“),

Члан	6.

	 Утврђивање,	 наплату	 и	 контролу	 комуналних	 такси	
врши	 Општинска	 управа	 Мало	 Црниће	 –	 Одсек	 локалне	
пореске	администрације.	

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	7.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 Таксена	 тарифа	 којом	 је	
утврђена	висина	комуналних	такси	за	коришћење	одређених	
права,	предмета	и	услуга.
	 Тарифа	 локалне	 комуналне	 таксе	 утврђује	 обвезнике,	
висину,	 олакшице,	 начин	 утврђивања	 и	 плаћања	 локалне	
комуналне	 таксе,	 начин	 контроле	 и	 број	 рачуна	 на	 који	 се	
уплаћује	иста.

Члан	8.

	 На	територији	општине	Мало	Црниће	комунална	такса	
плаћа	се	у	различитој	висини	зависно	од	врсте	делатности,	
површине	и	техничко-употребних	карактеристика	објеката,	
величине	 правног	 лица,	 висине	 годишњих	 прихода	 и	 по	
деловима	 територије,	 односно	 зонама	 у	 којима	 се	 налазе	
објекти,	предмети	и	услуге	за	које	се	плаћају	таксе.

Члан	9.

	 Комунална	 такса	 плаћа	 се	 у	 дневном,	 месечном	 и	
годишњем	износу,	што	је	дефинисано	у	тарифним	бројевима	
Таксене	тарифе	која	је	саставни	део	ове	Одлуке.
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Члан	10.

	 Обвезник	локалне	комуналне	таксе	из	члана	5.	став	1.	
тачка	1.	ове	Одлуке,	дужан	је	да	сваке	године	поднесе	пријаву	
за	комуналну	таксу	Одсеку	локалне	пореске	администрације	
до	30.марта	 текуће	 године.	Уз	пријаву	подноси	и	извештај	
о	 оствареним	 приходима	 у	 претходној	 години	 и	 податке	
о	 разврставању	 обвезника	 према	 закону	 којим	 се	 уређује	
рачуноводство.	
	 Обвезник	комуналне	таксе	дужан	 је	да	 сваку	насталу	
промену	 пријави	 надлежном	 органу	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	
дана	настанка	промене.
	 У	 случају	 да	 обвезник	 комуналне	 таксе	 не	 поднесе	
пријаву	 за	 коришћење	 права,	 предмета	 или	 услуге	 у	
наведеним	роковима	таксена	обавеза	утврдиће	се	решењем	
на	 основу	 података	 органа	 надлежног	 за	 упис	 у	 регистар	
привредних	 субјеката	 и	 података	 којима	 располаже	 Одсек	
локалне	пореске	администрације.

Члан	11.

	 Уплата	 прихода	 од	 комуналних	 такси	 врши	 се	 на	
одговарајуће	 уплатне	 рачуне	 јавних	 прихода	 прописане	
Правилником	о	условима	и	начину	вођења	рачуна	за	уплату	
јавних	прихода	и	распоред	средстава	са	тих	рачуна.

Члан	12.

	 У	 погледу	 начина	 утврђивања	 комуналне	 таксе,	
обрачунавања,	 застарелости,	 наплате,	 рокова	 за	 плаћање,	
обрачуна	 камате	 и	 осталог,	 примењују	 се	 одредбе	 Закона	
о	 пореском	 поступку	 и	 пореској	 администрацији,	 Закона	
о	 порезу	 на	 доходак	 грађана	 и	 Закона	 о	 порезу	 на	 добит	
правних	лица.
	 У	 свему	 осталом	што	 није	 посебно	 регулисано	 овом	
Одлуком	 примењују	 се	 одредбе	 Закона	 о	 финансирању	
локалне	самоуправе.

Члан	13.

	 Саставни	део	ове	Одлуке	је	Таксена	тарифа	утврђена	за	
поједина	права,	предмете	и	услуге.

Члан	14.

	 Висина	 комуналних	 такси	 утврђена	 овом	 Одлуком	
може	се	изменити	једанпут	годишње.
	 Изузетно,	 висина	 комуналне	 таксе	 утврђена	 овом	
Одлуком,	може	се	изменити	и	у	случају	доношења,	односно	
измена	закона	или	другог	прописа	којим	се	уређују	изворни	
приходи	јединице	локалне	самоуправе.

Члан	15.

	 Инспекцијски	 надзор	 над	 применом	 одредаба	 ове	
Одлуке	врши	Општинска		управа	–	Одсек	локалне	пореске	
администрације.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	16.

	 Новчаном	казном	у	износу	од	50.000,00	до	100.000,00	
динара	 казниће	 се	 за	 прекршај	 таксени	 обвезник-правно	
лице:
1)	 ако	 не	 поднесе	 пореску	 пријаву,	 односно	 захтев	 за	

коришћење	 права,	 предмета	 или	 услуге	 надлежном	
органу	 или	 je	 поднесе	 након	 истека	 рока	 прописаног	
овом	Одлуком,	(чл.	11.	став	1.	и	2.)	

2)	 ако	 не	 пријави	 насталу	 промену	 која	 је	 од	 утицаја	
на	 висину	 утврђене	 локалне	 комуналне	 таксе	 или	 је	
пријави	након	истека	рока	прописаног	овом	Одлуком	
(чл.	11.	став	2.)	

3)	 ако	 не	 поднесе	 захтев	 за	 коришћење	 права,	 предмета	
или	услуге

4)	 ако	 достави	 нетачне	 податке	 који	 су	 од	 утицаја	 на	
висину	комуналне	таксе

5)	 постави	рекламни	пано,	истакне	фирму	ван	пословног	
простора	или	изврши	заузеће	јавне	површине	на	други	
начин,	без	претходног	одобрења	надлежног	органа

6)	 ако	овлашћеном	раднику	не	омогући	контролу	података	
из	 пријаве	 на	 лицу	места	 или	 утврђивање	 чињеница,	
података	и	околности	од	значаја	за	утврђивање	износа	
обавезе.

	 За	прекршаје	из	става		1.	овог	члана	казниће	се	и:
-	 одговорно	 лице	 у	 правном	 лицу	 новчаном	 казном	 у	

износу	од		2.500,00	до	50.000,00	динара;
-	 предузетник	 новчаном	 казном	 у	 износу	 од	 5.000	 до	

50.000	динара;

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1.
        
	 Локална	 комунална	 такса	 за	 истицање	 фирме	 на	
пословном	простору	утврђује	се	у		годишњем	износу	и	то:
	 1.		 Правна	лица	која	су	према	закону	којим	се	уређује		
рачуноводство	 разврстана	 у	 средња	 правна	 лица,	 као	 и	
предузетници	и	мала	правна	лица	која	имају	годишњи	приход	
преко	50.000.000	динара	(осим	предузетника	и	правних	лица		
која	 обављају	 делатност	 банкарства;	 осигурања	имовине	и	
лица;	производње	и	 трговине	нафтом	и	дериватима	нафте;	
производње	и	трговине	на	велико	дуванским	производима;	
производње	цемента;	поштанских,	мобилних	и	телефонских	
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услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	 кладионица,	
бинго	сала	и	пружања	коцкарских	услуга	и	ноћних	барова	
и	дискотека)	плаћају	комуналну	таксу	за	истицање	фирме	на	
пословном	простору	у	износу	од		50.000,00	динара
	 2.	 Правна	 лица	 која	 су	 према	 закону	 којим	 се	
уређује	 	 рачуноводство	 разврстана	 у	 велика	 правна	 лица	
(осим	предузетника	и	правних	лица		која	обављају	делатност	
банкарства;	 осигурања	 имовине	 и	 лица;	 производње	 и	
трговине	 нафтом	 и	 дериватима	 нафте;	 производње	 и	
трговине	 на	 велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	 поштанских,	 мобилних	 и	 телефонских	 услуга;	
електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	 кладионица,	 бинго	
сала	 и	 пружања	 коцкарских	 услуга	 и	 ноћних	 барова	
и	 дискотека)	 плаћају	 комуналну	 таксу	 за	 истицање	 на	
пословном	простору	у	износу	од	60.000,00	динара	
	 3.	 Правна	лица	која	су	према	закону	којим	се	уређује	
рачуноводство	 разврстана	 у	мала,	 средња	 и	 велика	 правна	
лица	и	предузетници			а	обављају	следеће	делатности:
банкарства,	 	 осигурања	 имовине	 и	 лица,	 	 производње	 и	
трговине	 на	 велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	 поштанских,	 мобилних	 и	 телефонских	 услуга;	
казина,	 коцкарница,	 кладионица,	 бинго	 сала	 и	 пружања	
коцкарских	 услуга	 и	 ноћних	 барова	 и	 дискотека	 	 плаћају	
комуналну	таксу	за	истицање	фирме	на	пословном	простору	
у	износу	од	60.000,00	динара	
	 4.	 Правна	лица	која	су	према	закону	којим	се	уређује	
рачуноводство	 разврстана	 у	мала,	 средња	 и	 велика	 правна	
лица	и	предузетници	а	обављају	делатност	електропривреде	
плаћају	комуналну	таксу	за	истицање	фирме	на	пословном	
простору	у		износу	од	240.000,00	динара	
	 5.	 Правна	лица	која	су	према	закону	којим	се	уређује	
рачуноводство	разврстана	у	 	 средња	и	велика	правна	лица		
а	 обављају	 делатност	 производње	 и	 трговине	 нафтом	 и	
дериватима	 нафте	 плаћају	 комуналну	 таксу	 за	 истицање	
фирме	на	пословном	простору	у	износу	од	240.000,00	динара
	 6.	 Правна	лица	која	су	према	закону	којим	се	уређује	
рачуноводство	разврстана	у	мала	правна	лица	и	предузетници	
а	 обављају	 делатност	 производње	 и	 трговине	 нафтом	 и	
дериватима	 нафте	 плаћају	 комуналну	 таксу	 за	 истицање	
фирме	на	пословном	простору	у	износу	од	60.000,00	динара
	 7.	 Предузетници	и	правна	лица	која	су	према	закону	
којим	 се	 уређује	 рачуноводство	 разврстана	 у	 мала	 правна	
лица	 а	имају	 годишњи	приход	до	50.000.000	динара	 (осим	
предузетника	 и	 правних	 лица	 	 која	 обављају	 делатност	
банкарства;	 осигурања	 имовине	 и	 лица;	 производње	 и	
трговине	 нафтом	 и	 дериватима	 нафте;	 производње	 и	
трговине	 на	 велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	 поштанских,	 мобилних	 и	 телефонских	 услуга;	
електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	 кладионица,	 бинго	
сала	 и	 пружања	 коцкарских	 услуга	 и	 ноћних	 барова	 и	
дискотека)		не	плаћају	комуналну	таксу	за	истицање	фирме	
на	пословном	простору.

НАПОМЕНА: 

	 1.	 Таксу	по	овом	тарифном	броју	утврђује,	наплаћује	
и	контролише	Одсек	локалне	пореске	администрације.	
	 2.	 Обвезници	по	овом	тарифном	броју	су	правна	и	
физичка	лица	регистрована	за	обављање	пословне	делатности	
код	Агенције	за	привредне	регистре	и	Трговинског	суда,	за	
истакнуту	фирму	на	пословном	простору.	Фирма,	у	смислу	
Закона	 о	 финансирању	 локалне	 самоуправе	 и	 ове	 одлуке,	
јесте	сваки	истакнути	назив	или	име	које	упућује	на	то	да	
правно	или	физичко	лице	обавља	одређену	делатност	
	 3.	 Обвезник	подноси	пријаву	за	локалну	комуналну	
таксу	за	истицање	фирме	на	пословном	простору		која	садржи	
следеће	 елементе:	 назив	 обвезника,	 седиште	 обвезника,	
адресу	 објекта	 у	 коме	 се	 обавља	 делатност,	 ПИБ,	 шифру	
и	 назив	 претежне	 делатности,	 површину,	 опис	 техничко-
употребних	карактеристика	објекта,	величине	правног	лица,	
висине	 годишњих	прихода,	 изјаву	 о	 истакнутој	фирми	 ван	
пословног	простора.
	 4.	 Такса	из	овог	тарифног	броја	плаћа	се	за	седиште,	
издвојену	просторију,	представништво	и	за	сваку	пословну	
јединицу	привредних	субјеката	који	обављају	делатност	на	
територији	општине	Мало	Црниће.
	 5.	 Ослобођени	 су	 плаћања	 локалних	 комуналних	
такси	из	 овог	 тарифног	 броја	 обвезници	 који	 имају	 статус	
мировања	 (привремена	 одјава)	 за	 време	 трајања	мировања	
(привремене	одјаве).	Статус	мировања	(привремене	одјаве)	
доказује	 се	 	 решењем	 Агенције	 за	 привредне	 регистре	 о	
привременој	одјави	обављања	делатности.
	 6.	 Привредни	 субјекти	 у	 поступку	 ликвидације	 и	
стечаја		задужују	се	таксом	на	фирму	до	дана	регистровања	
и	 објављивања	 одлуке	 о	 покретању	 поступка	 ликвидације	
односно	 стечаја	 у	 складу	 са	 законом	 којим	 се	 уређује	
ликвидација	 и	 стечај	 привредних	 субјеката.	 Привредни	
субјекти	 у	 поступку	 ликвидације	 и	 стечаја	 су	 обавезни	
да	 истакнуту	 фирму	 уклоне	 у	 року	 од	 10	 дана	 од	 дана	
регистровања	и	објављивања	одлуке	о	покретању	поступка	
ликвидације.
	 7.	 Уколико	 се	на	 једном	пословном	објекту	налази	
више	 истакнутих	 фирми	 истог	 обвезника,	 такса	 се	 плаћа	
само	за	једну	истакнуту	фирму.
	 8.	 Ако	 обвезник	 има	 више	 пословних	 објеката	
на	 територији	 општине	 Мало	 Црниће	 у	 којима	 обавља	
делатност,	такса	се	плаћа	за	сваку	следећу	истакнуту	фирму	
у	износу	од	50%	утврђене	тарифе.
	 9.	 Плаћање	 таксе	 на	 истакнуту	 фирму	 врши	 се	
месечно,	у	висини	1/12	годишњег	износа	таксе,	и	то	до	15-
тог	у	месецу	за	претходни	месец,	на	основу	решења	Одсека	
локалне	пореске	адмионистрације.
	 10.	 Приходи	остварени	по	основу	комуналне	таксе	из	
овог	тарифног	броја	уплаћују	се	на	уплатни	рачун	број:	840-
716111843-35.
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Тарифни број 2.

	 За	држање	моторних	возила,	друмских	и	прикључних	
возила,	 осим	 пољопривредних	 возила	 и	 машина,	 плаћа	 се	
такса	у	годишњем	износу:

	 1)	За	теретна	возила:
-	за	камионе	до	2	т	носивости	 	 	 	 1.500,00
-	за	камионе	од	2	т	до	5	т	носивости	 	 	 2.000,00
-	за	камионе	од	5	т	до	12	т	носивости		 	 3.500,00
-	за	камионе	преко	12	т	носивости	 	 	 5.000,00

	 2)	За	теретне	и	радне	приколице	 (за	пут.	аутомобиле)																																		
500,00

	 3)	За	путничка	возила:
-	до	1.150	цм3	 	 	 	 	 	 	 			500,00	
-	преко	1.150	цм3		до		1.300	цм3	 	 	 	 1.000,00	
-	преко	1.300	цм3		до		1.600	цм3	 	 	 	 1.500,00
-	преко	1.600	цм3		до		2.000	цм3	 	 	 	 2.000,00
-	преко	2.000	цм3		до		3.000		цм3		 	 	 3.000,00
-	преко	3.000	цм3	 	 	 	 	 	 5.000,00	
     
	 4)	За	мотоцикле:
-	до		125	цм3	 	 	 	 	 	 	 			400,00
-	преко		125	цм3			до	250	цм3	 	 	 	 			600,00
-	преко		250	цм3			до	500	цм3	 	 	 	 1.000,00
-	преко		500	цм3			до	1.200	цм3	 	 	 	 1.200,00
-	преко	1.200	цм3	 	 	 	 	 	 1.500,00

	 5)	За	аутобусе	и	комби	бусеве	50	динара	по	регистро-
ваном	седишту
	 6)	 За	 прикључна	 возила:	 теретне	 приколице,	
полуприколице	 и	 специјалне	 теретне	 приколице	 За	 превоз	
одређених	врста	терета:
-	1т	носивости	 	 	 	 	 	 	 			400,00
-	од	1т	до		5т	носивости	 	 	 	 	 			700,00										
-	од	5т	до	10т	носивости	 	 	 	 	 			950,00	
-	од	10т	до	12т	носивости	 	 	 	 	 1.300,00	
-	носивости	преко	12т	 	 	 	 	 2.000,00	

	 7)	За	вучна	возила	(тегљаче):
-	чија	је	снага	мотора	до		66	киловата		 	 1.500,00	
-	чија	је	снага	мотора	од	66	-	96	киловата	 	 2.000,00	
-	чија	је	снага	мотора	од	96	-	132	киловата	 	 2.500,00	
-	чија	је	снага	мотора	од	132-177	киловата	 	 3.000,00	
-	чија	је	снага	мотора	преко	177	киловата	 	 4.000,00

	 8)	 За	 радна	 возила	 специјално	 адаптирана	 возила	 за	
превоз	 реквизита	 за	 путујуће	 забаве,	 радње	 и	 атестирана	
специјализована	возила	за	превоз	пчела	1.000	динара.

	 Највиши	 износи	 комуналне	 таксе	 из	 става	 1	 овог	
тарифног	 броја	 усклађују	 се	 годишње,	 са	 годишњим	
индексом	 потрошачких	 цена,	 који	 објављује	 републички	
орган	 надлежан	 за	 послове	 статистике,	 при	 чему	 се	
заокруживање	 врши	 тако	 што	 се	 износ	 до	 пет	 динара	 не	
узима	у	обзир,а	износ	преко	пет	динара	заокружује	на	десет	
динара.
	 Приликом	 усклађивања	 највиших	 износа	 комуналне	
таксе,	у	складу	са	ставом	3	овог	тарифног	броја,	основице	
за	усклађивање	су	последњи	објављени	усклађени	највиши	
износи	комуалне	таксе.
	 Влада	на	предлог	министарства	надлежног	за	послове	
финансија	 објављује	 усклађене	 највише	 износе	 комуналне	
таксе	из	става	1.овог	тарифног	броја.	
	 Објављени	усклађени	највиши	изнси	комуналне	таксе	
из	 става	 1.овог	 тарифног	 броја	 примењују	 се	 од	 првог	
дана	наредног	месеца	од	дана	објављивања	у	 „Службеном	
гласнику	Републике	Србије“

НАПОМЕНА: 

1.	 Таксу	 из	 овог	 тарифног	 броја	 не	 плаћају	 војни	
инвалиди,	инвалиди	рада	са	80	или	више	процената	телесног	
оштећења	 ако	 им	 возило	 из	 овог	 тарифног	 броја	 служи	 за	
личну	употребу.	
2.	 Такса	по	овом	тарифном	броју	не	плаћа	се	на	возила	
са	специјалном	наменом:санитетска,	ватрогасна,	комунална,	
возила	полиције,	војске.	
3.	 Такса	по	овом	тарифном	броју	плаћа	се	при	регистрацији	
возила,	на	уплатни	рачун	број:	840-714513843-04.

Тарифни број 3.

	 За	држање	средстава	за	игру	(“забавне	игре“)	на	којима	
се	приређују	игре	на	срећу:
	 За	флипере,	игре	на	рачунарима,	стимулаторима,	видео-
аутоматима	и	другим	сличним	направама	које	се	стављају	у	
погон	уз	помоћ	новца	или	жетона,	као	и	пикадо,	билијар	и	
друге	сличне	игре	утврђује	се	такса	по	средству	у	месечном	
износу	од:

-	по	апарату	 	 	 	 	 1.000					динара
-	приређивање	томболе	 	 	 5.000					динара

НАПОМЕНА:

1.	 Обвезник	 таксе	 из	 овог	 тарифног	 броја	 је	 корисник	
простора,	правно	лице,	предузетник	или	физичко	лице	које	
држи	апарате	за	игре,	односно	забаву	у	пословном	простору	
или	 ван	 пословног	 простора,	 а	 на	 основу	 решења	 одсека	
локалне	пореске	администрације.
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2.	 Обвезник	 је	 дужан	 да	 пријави	 средства	 и	 апарате	 за	
забавне	игре	Одсеку	локалне	пореске	администације.	
3.	 Комунална	 такса	 по	 овом	 тарифном	 броју	 плаћа	 се	
месечно	у	висини	1/12	годишњег	износа	таксе	и	то	до	15.	у	
месецу	за	претходни	месец.
4.	 Ова	такса	се	плаћа	на	основу	решења	Одсека	локалне	
пореске	 администрације,	 сразмерно	 времену	 коришћења	
средстава	за	игру	и	уплаћује	се	на	рачун:	840-714572843-29

Члан	17.

	 Даном	ступања	на	снагу	ове	одлуке	престаје	да	важи	
Одлука	о	комуналним	таксама	(“Службени	гласник	општине	
Мало	Црниће,	број	2/09)	и	Одлука	о	изменама	и	допунама	
Одлуке	 о	 локалним	 комуналним	 таксама	 („Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће,	број	15/12).

Члан	18.

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 “Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће“	а	примењује	се	од	01.01.2013.	године.	Члан	10.став	
1.примењује	се	од		01.01.2014.године.

Број:	434-1/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	јуна	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.

63
	 На	основу	члана	66.	 став	2.	и	члана	18.	 став	1.	 тачка	
8).	Закона	о	јавним	предузећима	(‘’Службени	гласник	РС’’,	
број	 119/2012)	 и	 члана	 12в.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Јавног	
предузећа	‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	14/2002,	
1/2005,	2/2005	и	1/2013),
	 Управни	 одбор	 ЈП	 ‘’Дирекција	 за	 изградњу	 општине	
Мало	Црниће,	на	седници	одржаној	25.	јуна	2013.	године,	д	
о	н	о	с	и

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Јавног предузећа 
‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’

Члан	1.

	 У	Статуту	ЈП	‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	
Црниће’’	(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	
2/2013),	члан	21.	мења	се	и	гласи:

‘’	Члан	21.

	 Надзорни	 одбор	 има	 председника	 и	 два	 члана	 које	
именује	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 период	
од	 четири	 године,	 под	 условима,	 на	 начин	 и	 по	 поступку	
утврђеним	законом.
	 Један	 члан	 Надзорног	 одбора	 именује	 се	 из	 реда	
запослених,	 међусобним	 предлагањем	 и	 избором.	 Избор	
члана	врши	се	гласањем.
	 За	 члана	 Надзорног	 одбора	 предложен	 је	 онај	 члан	
за	 кога	 се	 изјаснила	 већина	 запослених,	 од	 укупног	 броја	
запослених,	 односно	 за	 кога	 је	 гласала	 већина	 са	 једним	
гласом	преко	половине.	
	 У	 гласању	 за	 члана	 Надзорног	 одбора	 не	 учествује	
директор	Јавног	предузећа.
	 Записник	 о	 утврђивању	 предлога	 члана	 Надзорног	
одбора	из	реда	запослених	доставља	се	директору	Предузећа,	
који	сачињава	форму	предлога	и	доставља	оснивачу	на	даљу	
надлежност.
	 Уколико	се	за	члана	Надзорног	одбора	који	се	именује	
из	реда	запослених		не	може	предложити	лице	које	испуњава	
услове	прописане	чланом	16.	 Закона	и	чланом	22.	Статута	
а	 који	 се	 односе	 на	 услове	 у	 погледу	 радног	 искуства,	
стручности	 и	 стручне	 спреме,	 за	 члана	 Надзорног	 одбора	
може	се	предложити	запослени	који	је	изабран	по	поступку	
прописаном	 у	 2,	 3.	 и	 4.	 овог	 члана,	 са	 најмање	 четвртим	
степеном	 стручног	 образовања,	 и	 са	 најмање	 три	 године	
радног	искуства	у	предузећима	чија	је	делатност	од	општег	
интереса.	
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Уколико	се,	из	било	којих	разлога,	не	обезбеди	представник	
запослених,	 оснивач	 ће	 сам	 одредити	 и	 именовати	 члана	
Надзорног	одбора	из	реда	запослених	у	Предузећу.’’	

Члан	2.

	 Члан	36.	мења	се	тако	да	гласи:	

‘’Члан	36.

	 Директора	 Јавног	 предузећа	 именује	 Скупштина	
општине	Мало	 Црниће	 на	 период	 од	 четири	 године,	 а	 на	
основу	спроведеног	јавног	конкурса.
	 За	 директора	 Јавног	 предузећа	може	 бити	 именовано	
лице	 које	 поред	 законом	 прописаних	 општих	 услова	
испуњава	и	следеће	посебне	услове:
-	 да	има	више	стручно	образовање;
-	 да	је	пунолетно	и	пословно	способно	лице;
-	 да	 има	 најмање	 5	 (пет)	 година	 радног	 искуства	 на	

руководећим	пословима;
-	 да	 има	 проверене	 резултате	 у	 погледу	 стручних,	

организационих	и	других	радних	способности;
-	 да	није	осуђивано	на	условну	или	безусловну	казну	за	

кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности,	као	и	да	му	није	изречена	мера	
безбедности	 забране	 обављања	 претежне	 делатности	
Предузећа.	

	 Директор	 Јавног	 предузећа	 заснива	 радни	 однос	 на	
одређено	време.’’
 

Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће’’,	а	примењиваће	се	од	дана	давања	сагласности	од	
стране	Скупштине	општине	Мало	Црниће.

Број:	415-208/2013
У	Малом	Црнићу,	25.	јуна	2013.	године

УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ’’

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Мојсиловић, с.р.  

64
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	10.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	 27.	 06.	 2013.	 године,	 разматрајући	 Одлуку	 о	
изменама	и	допунама	Статута	Јавног	предузећа	„Дирекција	
за	изградњу	општине	Мало	Црниће,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о  давању сагласности  на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу општине Мало Црниће

Члан	1.

	 ДАЈЕ	 СЕ	 САГЛАСНОСТ	 на	 Одлуку	 о	 изменама	 и	
допунама	Статута	Јавног	предузећа	„Дирекција	за	изградњу	
општине	Мало	Црниће	број	415-208/2013,	од	25.	06.	 	2013.	
године,	 који	 је	 донет	 на	 седници	 Управног	 одбора	 Јавног	
предузећа	„Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће“	
Мало	Црниће		25.	06.	2013.	године.

Члан	2.

	 Саставни	део		Решења	је	Одлука	о	изменама	и	допунама	
Статута	Јавног	предузећа	„Дирекција	за	изградњу	општине	
Мало	Црниће.

Члан	3.

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

 
I/01	Број:	020-89/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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65
	 На	 основу	 члана	 25.	 28.	 и	 29.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 119/2012)	 и	
члана	 	 	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(‘’Службени	 гласник	РС’’,	 број	 129/2007)	 и	 члана	 40.	 став	
1.	 тачка	 10)	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 (‘’Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	јуна	2013.	године,	доноси	

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

Јавног предузећа 
‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’

и	расписује	

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног предузећа 

‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’
 
	 1.	 Подаци	 о	 јавном	 предузећу:	 Јавно	 предузеће	
‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’.
	 Седиште	 Јавног	 предузећа	 је:	 Мало	 Црниће,	 ул.	
Маршала	Тита	број	82.		 Претежна	 делатност	 Јавног	
предузећа	 је:	 42.11–изградња	 путева	 и	 аутопутева.	 ПИБ:		
101337036			Матични	број:	17046462.

	 2.	Радно	место:	директор	Јавног	предузећа	‘’Дирекција	
за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’.
	 Послови	директора:	представља	и	заступа	Предузеће;	
организује	 и	 руководи	 процесом	 рада;	 води	 пословање	
Предузећа;	одговара	за	законитост	рада	Предузећа;	предлаже	
годишњи	 програм	 пословања	 и	 предузима	 мере	 за	његово	
спровођење;	 предлаже	 финансијске	 извештаје;	 извршава	
одлуке	надзорног	одбора;	доноси	одлуке,	решења,	закључке,	
мере	и	друга	акта	из	своје	надлежности	и	закључује	уговоре	
у	 име	 и	 за	 рачун	 Предузећа;	 предлаже	 надзорном	 одбору	
доношење	одлука,	решења,	закључака,	мера	и	других	аката	
из	надлежности	Надзорног	одбора;	 стара	 се	 о	 реализацији	
програма	и	планова	Предузећа,	о	рационалном	и	законитом	
коришћењу	средстава;	одлучује	о	правима	радника	по	основу	
рада	и	из	радног	односа	у	складу	за	прописима;	одговара	за	
резултате	 пословања,	 као	 и	 за	 материјалну	 нанету	 штету	
Предузећу,	 неизвршавање	 одлука	 и	 других	 аката	 за	 које	
овлашћен	 у	 складу	 са	 законом	 и	 статутом,	 и	 врши	 друге		
послове	одређене	законом	и	статутом	Јавног	предузећа.

	 3.	Услови	за	именовање:
	 Право	пријављивања	имају	сви	заинтересовани	
кандидати	који	осим	општих	услова	прописаних	одредбама	

Закона	о	раду	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	24/2005,	
61/2005	и	54/2009),	испуњавају	и	следеће	посебне	услове:	
-	 да	је	пунолетно	и	пословно	способно	лице;
-	 да	поседује	више	стручно	образовање;	
-	 да	 има	 најмање	 пет	 година	 радног	 искуства	 на	

руководећим	пословима;	
-	 да	 има	 проверене	 резултате	 у	 погледу	 стручних,	

организационих	и	других	радних	способности;
-	 да	није	осуђивано	на	условну	или	безусловну	казну	за	

кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности,	као	и	да	му	није	изречена	мера	
безбедности	 забране	 обављања	 претежне	 делатности	
Предузећа.

	 4.	Место	рада:	Мало	Црниће.

	 5.	Уз	пријаву	са	биографијом,	кандидати	подносе:
-	 уверење	о	држављанству	Републике	Србије	(оригинал	

или	оверену	фотокопију);
-	 извод	из	матичне	књиге	рођених	(оригинал	или	оверену	

фотокопију);
-	 оверену	фотокопију	дипломе;
-	 доказ	о	радном	искуству;
-	 уверење	 из	 казнене	 евиденције	 које	 издаје	 МУП-

Полицијска	станица	по	месту	рођења,	којим	се	доказује	
да	није	осуђиван	на	условну	или	безусловну	казну	за	
кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности;

-	 доказ	да	лицу	није	изречена	мера	безбедности	забране	
обављања	претежне	делатности	јавног	предузећа.

 
	 6.	 Пријава	 са	 пропратном	 документацијом	 подноси	
се	у	року	од	15	дана	од	дана	објављивања	 јавног	конкурса	
у	 ‘’Службеном	 гласнику	 Републике	 Србије’’,	 Комисији	 за	
именовање	 директора	 јавних	 предузећа	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија),	на	адресу:	12311	Мало	Црниће,	ул.	Маршала	Тита	
80.,	или	преко	писарнице	Општинске	управе	Мало	Црниће,	
на	истој	адреси.	Пријаве	се	подносе	у	затвореној	коверти	са	
назнаком:	‘’Пријава	на	јавни	конкурс	за	именовање	директора	
ЈП	‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’.
	 Лице	 задужено	 за	 давање	 обавештења	 о	 јавном	
конкурсу	 је	 дипл.правник,	 Момчило	 Јовановић,	 телефон	
012/280-016.
 
	 7.	 У	 изборном	 поступку	 се	 стручне	 способности,	
знања	 и	 вештине	 кандидата	 оцењују	 усменим	 разговором.	
О	термину	одржавања	усменог	разговора	кандидати	кojи	су	
ушли	у	ужи	избор,	биће	благовремено	обавештени	од	стране	
Комисије.	 У	 току	 усменог	 разговора	 Комисија	 ће	 оценити	
управљачке	вештине	и	 знања	кандидата	из	делокруга	рада	
Јавног	предузећа.
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	 НАПОМЕНА:	Неблаговремене,	неразумљиве	и	пријаве	
уз	 које	 нису	 приложени	 сви	 потребни	 докази,	 Комисија	
одбацује	 закључком	 против	 кога	 није	 допуштена	 посебна	
жалба.
	 Овај	 оглас	 објављује	 се	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	
Републике	 Србије’’,	 једним	 дневним	 новинама	 који	 се	
дистрибуирају	 на	 целој	 територији	 Републике	 Србије	 и	
интернет	 страници	 Општине	 Мало	 Црниће,	 www.opstina-
malocrnice.org.

Број:	06-19/2013-1
У	Малом	Црнићу,	27.	јуна	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

66
	 На	 основу	 члана	 25.	 28.	 и	 29.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 119/2012)	 и	
члана	 	 	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(‘’Службени	 гласник	РС’’,	 број	 129/2007)	 и	 члана	 40.	 став	
1.	 тачка	 10)	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 (‘’Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	јуна	2013.	године,	доноси	

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ 

Мало Црниће

и	расписује	

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
 
	 1.	 Подаци	 о	 јавном	 предузећу:	 Јавно	 комунално	
предузеће	„Чистоћа-Мало	Црниће“	Мало	Црниће
	 Седиште	 Јавног	 предузећа	 је:	 Мало	 Црниће,	 ул.	
Маршала	Тита	број	80.		Претежна	делатност	Јавног	предузећа	

је:	36.00	–	сакупљање,	пречишћавање	и	дистрибуција	воде.	
ПИБ:		104645664			Матични	број:	20179066

	 2.	Радно	место:	директор	Јавног	комуналног	предузећа	
‘’Чистоћа-Мало	Црниће’’	Мало	Црниће.
	 Послови	директора:	представља	и	заступа	Предузеће,	
организује	 и	 руководи	 процесом	 рада,	 води	 пословање	
Предузећа,	одговара	за	законитост	рада	Предузећа,	предлаже	
годишњи	програм	пословања	и	предузима	мере	 за	њихово	
спровођење,	 предлаже	 финансијске	 извештаје,	 извршава	
одлуке	надзорног	одбора,	предлаже	надзорном	одбору	лица	
за	 руковођење	 организационим	 јединицама,	 врши	 пријем	
запослених	у	складу	са	законом	и	општим	актом	о	радним	
односима	 и	 актима	 оснивача,	 одлучује	 о	 дисциплинској	 и	
материјалној	одговорности	запослених	у	складу	са	законом	и	
општим	актима,	одлучује	о	средствима	за	личну	и	заједничку	
потрошњу	 запослених,	 одлучује	 о	 појединачним	 правима,	
обавезама	и	одговорностима	на	раду	запослених	у	складу	са	
законом	и	општим	актима	и	врши	и	друге	послове	одређене	
законом	и	статутом	Јавног	предузећа.

	 3.	Услови	за	именовање:
	 Право	 пријављивања	 имају	 сви	 заинтересовани	
кандидати	који	осим	општих	услова	прописаних	одредбама	
Закона	о	раду	(„Службени	гласник	РС“,	број	24/2005,	61/2005	
и	54/2009),	испуњавају	и	следеће	посебне	услове:

-	 да	је	пунолетно	и	пословно	способно	лице;
-	 да	 поседује	 високу	 стручну	 спрему	 грађевинског,		

економског,	правног	или	факултета	техничких	наука;
-	 да	има	најмање	пет	година	радног	искуства,	од	чега	три	

године	на	руководећем	положају	у	оквиру	комуналних	
или	сличних	делатности;

-	 да	 има	 проверене	 резултате	 у	 погледу	 стручних,	
организационих	и	других	радних	способности;

-	 да	није	осуђивано	на	условну	или	безусловну	казну	за	
кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности,	као	и	да	му	није	изречена	мера	
безбедности	 забране	 обављања	 претежне	 делатности	
Предузећа.

	 4.	Место	рада:	Мало	Црниће.

	 5.	Уз	пријаву	са	биографијом,	кандидати	подносе:
-	 уверење	о	држављанству	Републике	Србије	(оригинал	

или	оверену	фотокопију);
-	 извод	из	матичне	књиге	рођених	(оригинал	или	оверену	

фотокопију);
-	 оверену	фотокопију	дипломе;
-	 доказ	о	радном	искуству;
-	 уверење	 из	 казнене	 евиденције	 које	 издаје	 МУП-

Полицијска	станица	по	месту	рођења,	којим	се	доказује	
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да	није	осуђиван	на	условну	или	безусловну	казну	за	
кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности;

-	 доказ	да	лицу	није	изречена	мера	безбедности	забране	
обављања	претежне	делатности	јавног	предузећа.

 
	 6.	 Пријава	 са	 пропратном	 документацијом	 подноси	
се	у	року	од	15	дана	од	дана	објављивања	 јавног	конкурса	
у	 „Службеном	 гласнику	 Републике	 Србије“,	 Комисији	 за	
именовање	 директора	 јавних	 предузећа	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија),	на	адресу:	12311	Мало	Црниће,	ул.	Маршала	Тита	
80.,	или	преко	писарнице	Општинске	управе	Мало	Црниће,	
на	истој	адреси.	Пријаве	се	подносе	у	затвореној	коверти	са	
назнаком:	„Пријава	на	јавни	конкурс	за	именовање	директора	
ЈКП	„Чистоћа-Мало	Црниће“.
	 Лице	 задужено	 за	 давање	 обавештења	 о	 јавном	
конкурсу	 је	 дипл.правник,	 Момчило	 Јовановић,	 телефон	
012/280-016.
 
	 7.	 У	 изборном	 поступку	 се	 стручне	 способности,	
знања	 и	 вештине	 кандидата	 оцењују	 усменим	 разговором.	
О	термину	одржавања	усменог	разговора,	кандидати	који	су	
ушли	у	ужи	избор,	биће		благовремено	обавештени	од	стране	
Комисије.	 У	 току	 усменог	 разговора	 Комисија	 ће	 оценити	
управљачке	вештине	и	 знања	кандидата	из	делокруга	рада	
Јавног	предузећа.
 
	 НАПОМЕНА:	Неблаговремене,	неразумљиве	и	пријаве	
уз	 које	 нису	 приложени	 сви	 потребни	 докази,	 Комисија	
одбацује	 закључком	 против	 кога	 није	 допуштена	 посебна	
жалба.
	 Овај	 оглас	 објављује	 се	 у	 „Службеном	 гласнику	
Републике	 Србије“,	 једним	 дневним	 новинама	 који	 се	
дистрибуирају	 на	 целој	 територији	 Републике	 Србије	 и	
интернет	 страници	 Општине	 Мало	 Црниће,	 www.opstina-
malocrnice.org.

Број:	06-19/2013-2
У	Малом	Црнићу,	27.	јуна	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

67
	 На	 основу	 члана	 21.	 Закона	 о	 управљању	 отпадом	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број		36/2009	и	88/2010)	и	члана	
40.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
оптшине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	06	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Споразума о формирању региона за 

управљање отпадом

I

	 УСВАЈА	 СЕ	 Споразум	 о	 формирању	 региона	 за	
управљање	отпадом,	на	територији	Браничевског	управног	
округа,	број:	01-501-93/2013	од	18.06.2013.	године.
   

II

	 Овлашћује	 се	 председник	 Општине	 Мало	 Црниће,	
Драган	Митић,	 да	 у	 име	Општине	Мало	Црниће	 потпише	
Споразум	о	формирању	региона	за	управљање	отпадом.

III

	 Ово	решење	објавити	у	‘’Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће’’.

Број:	352-16/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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68
	 На	 основу	 члана	 12.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број		119/2012)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	оптшине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	јуна	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа 
‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’

I

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа	
‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’,	у	саставу:

	 1.	Александар	Илић,	дипл.инжењер	грађевинарства,	из	
Пожаревца,	председник
	 2.	 Стевица	 Спајић,	 дипл.економиста,	 из	 Пожаревца,	
члан	
	 3.	 Владанка	 Стојићевић,	 из	 Малог	 Црнића,	 из	 реда	
запослених.

II

	 Надзорни	одбор	из	става	I.	овог	решења	именује	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

III

	 Даном	 именовања	 председника	 и	 чланова	 Надзорног	
одбора	Јавног		предузећа	‘’Дирекција	за	изградњу	општине	
Мало	Црниће’’,	престаје	са	радом	Управни	одбор	и	престаје	
мандат	 председнику	 и	 члановима	 Управног	 одбора	 Јавног	
предузећа	‘’Дирекција	за	изградњу	општине	Мало	Црниће’’.	

IV

	 Ово	решење	објавити	у	‘’Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће’’.

Број:	020-93/2013
У	Малом	Црнићу,	27.06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 

69
	 На	 основу	 члана	 12.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број		119/2012)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	оптшине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	јуна	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’

I

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 комуналног	
предузећа	‘’Чистоћа-Мало	Црниће’’,	у	саставу:

	 1.	 Жаклина	 Јововић,	 дипл.саобраћајни	 инжењер,	 из	
Пожаревца,	председник
	 2.	 Милан	 Перић,	 дипл.инжењер	 хидроградње,	 из	
Пожаревца,	члан	
	 3.	Никола	Ивић,	дипл.економиста,	из	Божевца,	из	реда	
запослених.

II

	 Надзорни	одбор	из	става	I.	овог	решења	именује	се	на	
период	од	4	(четири)	године.

III

	 Даном	 именовања	 председника	 и	 чланова	 Надзорног	
одбора	 Јавног	 комуналног	 предузећа	 ‘’Чистоћа-Мало	
Црниће’’,	 престаје	 са	 радом	 Управни	 одбор	 Јавног	
комуналног	предузећа	 ‘’Чистоћа-Мало	Црниће’’	и	престаје	
мандат	председнику	и	члановима	Управног	одбора.	

IV

	 Ово	решење	објавити	у	‘’Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће’’.

Број:	020-94/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 5/13

159

70
	 На	 основу	 члана	 26.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број		119/2012)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	оптшине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за именовање директора јавних 

предузећа  чији је оснивач општина Мало Црниће

I

	 ОБРАЗУЈЕ	 СЕ	 Комисија	 за	 именовање	 директора	
јавних	предузећа	чији	је	оснивач	општина	Мало	Црниће	(у	
даљем	тексту:	Комисија)	у	саставу:

	 1.	Топлица	Ђорђевић,	из	Великог	Црнића,	председник	
–	представник	Општине
	 2.	 Горица	 Стојадиновић,	 из	 Калишта,	 члан	 –	
представник	Општине
	 3.	 Бобан	 Гајић,	 из	 Калишта,	 члан	 –	 представник	
Општине
	 4.	 Момчило	 Јовановић,	 дипл.правник,	 члан	 –	
представник	Сталне	конференције	градова	и	општина
	 5.	 Никола	Ивић,	 из	 Божевца,	 члан	Надзорног	 одбора	
Јавног	 комуналног	 предузећа	 ‘’Чистоћа-Мало	 Црниће’’	
(учествује	 у	 спровођењу	 јавног	 конкурса	 за	 именовање	
директора	ЈКП	‘’Чистоћа-Мало	Црниће)
	 6.	 Владанка	 Стојићевић,	 из	 Малог	 Црнића,	 члан	
Надзорног	одбора	Јавног	предузећа	‘’Дирекција	за	изградњу	
општине	 Мало	 Црниће’’	 (учествује	 у	 спровођењу	 јавног	
конкурса	 за	 именовање	 директора	 ЈП	 ‘’Дирекција	 за				
изградњу	општине	Мало	Црниће).

II

	 Комисија	из	става	I.	Овог	решења	именује	се	на	период	
од	3	(три)	године.

III

	 Стручне	 и	 административно-техничке	 послове	
за	 потребе	 Комисије	 обављаће	 Одсек	 за	 урбанизам,	
пољопривреду	 и	 инспекцијске	 послове	 Општинске	 управе	
општине	Мало	Црниће.

IV

	 Комисија	 ће	 користити	 печат	 Скупштине	 општине	
Мало	Црниће.

V

	 Ово	решење	објавити	у	‘’Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће’’.

Број:	06-19/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

71
	 На	основу	члана	54.	став	1	-	3.	и	12.	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	гласник	РС“,	број	72/2009	и	52/2011),	члана	32.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе 

„Милисав Николић“ Божевац

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 СЕ	 	 чланови	 	 Школског	 одбора	
основне	школе	„Милисав	Николић“	Божевац	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Војкан	Милошевић	из	Божевца,
	 2.	 Војкан	Жикић	из	Куле,
	 3.	 Звонко	Стојковић	из	Божевца.

Представник	родитеља
	 1.	 Бранка	Ђурић	из	Божевца.
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Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
   

I/01	Број:	020-96	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић. c.p.

72
	 На	основу	члана	54.	 став	1	 -	3.	и	12	и	члана	55.	 став	
1.	и	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009	 и	 52/2011),	 члана	
32.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	06.		2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Милисав Николић“ Божевац

Члан	1.

	 ИМЕНУЈУ	 	СЕ	 	 	 чланови	 	Школског	одбора	основне	
школе	„Милисав	Николић“	Божевац	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Небојша	Петровић	из	Кобиља,
	 2.	 Златан	Митић	из	Црљенца,
	 3.	 Живорад	Обрадовић	из	Божевца.

Представник	родитеља
	 1.	 Слађан	Јовић	из	Божевца

Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
   

I/01	Број:	020-96/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

73
	 На	основу	члана	54.	став	1	-	3.	и	12.	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	гласник	РС“,	број	72/2009	и	52/2011),	члана	32.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе 

„Моша Пијаде“  Мало Црниће

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 	 СЕ	 	 	 чланови	 	 Школског	 одбора	
основне	школе	„Моша	Пијаде“	Мало	Црниће	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Иван	Милошевић	из	Калишта,
	 2.	 Татјана	Соколовић	из	Салаковца,
	 3.	 Драшко	Стевић	из	Батуше.

Представници	запослених
	 1.	 Тамара	Станимировић	из	Црљенца,
	 2.	 Владимир	Николић	из	Пожаревац,
	 3.	 Тихана	Раденковић	из	Пожаревца.
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Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
   

I/01	Број:	020-98	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, c.p.

74
	 На	основу	члана	54.	 став	1	 -	3.	и	12	и	члана	55.	 став	
1.	и	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009	 и	 52/2011),	 члана	
32.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.		2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Моша Пијаде“  Мало Црниће

Члан	1.

	 ИМЕНУЈУ	 	СЕ	 	 	 чланови	 	Школског	одбора	основне	
школе	„Моша	Пијаде“	Мало	Црниће	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Миодраг	Перић	из	Малог	Црнића,
	 2.	 Видосава	Јовић	из	Малог	Црнића,
	 3.	 Јована	Ивковић	из	Малог	Црнића.

Представници	запослених
	 1.	 Даница	Пацикас	из	Петровца	на	Млави,
	 2.	 Драгана	Цветковић	из	Пожаревца,
	 3.	 Ивана	Љубеновић	из	Пожаревца.

Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
   

I/01	Број:	020-99	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

75
	 На	основу	члана	54.	став	1	-	3.	и	12.	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	гласник	РС“,	број	72/2009	и	52/2011),	члана	32.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе 

„Ђура Јакшић“  Топоница

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 	 СЕ	 	 	 чланови	 	 Школског	 одбора	
основне	школе	„Ђура	Јакшић“	Топоница	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Горан	Живковић	из	Топонице,
	 2.	 Владан	Аврамовић	из	Топонице,
	 3.	 Радиша	Рајковић	из	Врбнице.

Представник	запослених
	 1.	 Далибор	Рајковић	из	Пожаревца.
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Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
   

I/01	Број:	020-100	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

76
	 На	основу	члана	54.	 став	1	 -	3.	и	12	и	члана	55.	 став	
1.	и	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009	 и	 52/2011),	 члана	
32.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.		2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Ђура Јакшић“  Топоница

Члан	1.

	 ИМЕНУЈУ	 	СЕ	 	 	 чланови	 	Школског	одбора	основне	
школе	„Ђура	Јакшић“	Топоница	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Горан	Живковић	из	Топонице,
	 2.	 Виолета	Николић	из	Топонице,
	 3.	 Дејан	Перић	из	Крављег	Дола.

Представник	запослених
	 1.	 Сандра	Степановић	из	Пожаревца.

Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-101	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

77
	 На	основу	члана	54.	став	1	-	3.	и	12.	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	гласник	РС“,	број	72/2009	и	52/2011),	члана	32.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе 

„Дража Марковић Рођа“  Смољинац

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 	 СЕ	 	 	 чланови	 	 Школског	 одбора	
основне	школе	„Дража	Марковић	Рођа“		Смољинац	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Зоран	Стевановић	из	Смољинца,
	 2.	 Предраг	Милутиновић	из	Смољинца,
	 3.	 Зоран	Јанковић	из	Смољинца.

Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
 
  
I/01	Број:	020-102	/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

78
	 На	основу	члана	54.	 став	1	 -	3.	и	12	и	члана	55.	 став	
1.	и	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009	 и	 52/2011),	 члана	
32.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	129/2007)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Дража Марковић Рођа“  Смољинац

Члан	1.

	 ИМЕНУЈУ	 СЕ	 	 	 чланови	 	Школског	 одбора	 основне	
школе	„Дража	Марковић	Рођа“		Смољинац	и	то:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Санела	Обрадовић	из	Смољинца,
	 2.	 Зоран	Стевановић	из	Смољинца,
	 3.	 Јарослав	Огњановић	из	Смољинца.

Члан	2.

	 Ово	 решење	 ступа	на	 снагу	 даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-103/13
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

79
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 	 129/2007)	 и	
члана	9.	Одлуке	о	оснивању		Фонда	за	развој	пољопривреде	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	15/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Управног одбора Фонда за 

развој пољопривреде општине Мало Црниће

Члан	1.

	 ИМЕНУЈЕ	СЕ		Драган		Ранковић		из		Куле,	на	дужност	
председника	Управног	одбора	Фонда	за	развој	пољопривреде	
општине	Мало	Црниће.

Члан	2.

	 Именовање	 председника	 Управног	 одбора	 Фонда	 за	
развој	 пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће,	 врши	 се	 на	
основу	предлога	овлашћеног	предлагача.	

Члан	3.

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-104/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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80
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 	 	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	СЕ		Љубомир	Димитријевић,	представник	
Сектора	 за	 ванредне	 ситуације,	 дужности	 члана	Штаба	 за	
ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-105/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

81
	 На	основу	члана	15.	Закона	о	ванредним	ситуацијама	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	број	111/09),	члана	
10.	 Уредбе	 о	 саставу	 и	 начину	 рада	 штабова	 за	 ванредне	
ситуације	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
98/10)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу члана Штаба за ванредне ситуације 

општине Мало Црниће

I

	 ПОСТАВЉА	 СЕ	 Топлица	 Ђорђевић,	 представник	
Сектора	за	ванредне	ситуације,	за	члана	Штаба	за	ванредне	
ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	ступа	на	снагу	даном		доношења,	а	биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће.

I/01	Број:	020-106/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

82
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 	 	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	СЕ	 	Др	 Божидар	Ђорђевић,	 	 дужности	
члана	Штаба	за	ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.
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II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-107/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

83
	 На	основу	члана	15.	Закона	о	ванредним	ситуацијама	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	број	111/09),	члана	
10.	 Уредбе	 о	 саставу	 и	 начину	 рада	 штабова	 за	 ванредне	
ситуације	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
98/10)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 ПОСТАВЉА	 СЕ	 Др	 Емад	 Еслеем,	 директор	 Дома	
Здравља	Мало	Црниће,	за	члана	Штаба	за	ванредне	ситуације	
општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	ступа	на	снагу	даном		доношења,	а	биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће.

I/01	Број:	108/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, c.p.

84
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	 СЕ	 	 Горан	 Ђорђевић,	 представник		
Противпожарне	 полиције,	 дужности	 члана	 Штаба	 за	
ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-109/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.
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85
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	 СЕ	 	 Мирослав	 Митровић,	 дужности	
члана	Штаба	за	ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-110/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

86
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 ПОСТАВЉА	 СЕ	 	 Радованче	 Станковић,	 члан	
Општинског	већа	општине	Мало	Црниће,		за	члана	Штаба	за	
ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-111/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

87
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	СЕ		Радиша	Станимировић,		ветеринар,	
дужности	члана	Штаба	за	ванредне	ситуације	општине	Мало	
Црниће.
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II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-112/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,c.p.

88
	 На	 основу	 члана	 42.	 ст.	 6.	 Закона	 о	 ванредним	
ситуацијама	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
111/09),	члана	10.	Уредбе	о	саставу	и	начину	рада	штабова	за	
ванредне	ситуације	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	98/10),	члана	III	Одлуке	о	образовању	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 члана	 40.	 Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	27.	06.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

	 ПОСТАВЉА	СЕ		Жикица	Перић,	ветеринар,	за	члана	
Штаба	за	ванредне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

II

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-113/2013
У	Малом	Црнићу,	27.	06.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, c.p.

89
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	и	члана		50.	Закона	
о	 	 локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	 Републике	
Србије”,	 број	 	 129/07),	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 32.	 и	 члана	
76.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 12/08	 и	 6/11)	 и	 члана	 45.	
Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће		
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	9/12),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	06.	2013.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о разрешењу члана Општинског већа 

општине Мало Црниће

I

	 РАЗРЕШАВА	СЕ	Драган	Ранковић	из	Куле,	дужности	
члана	 Општинског	 већа	 општине	 Мало	 Црниће,	 већином	
гласова	 од	 укупног	 броја	 одборника	 Скупштине	 општине	
Мало	Црниће.

II

	 Разрешeње	дужности	члана	Општинског	већа	општине	
Мало	 Црниће,	 врши	 се	 на	 основу	 подношења	 неопозиве	
оставке	 на	 самој	 седници	 Скупштине	 општине,	 од	 стране	
члана.	

III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-104/2012-01
У	Малом	Црнићу,	27.	06.		2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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