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1. Доношење одлуке о усвајању Правилника о раду ЛАФ-а општине Мало Црниће 
2. Доношење одлуке о усвајању Кодекса понашања ЛАФ-а општине Мало Црниће 
3. Доношење одлуке о избору председника ЛАФ-а општине Мало Црниће 
4. Доношење одлуке о усвајању Годишњег плана активности ЛАФ-а општине Мало Црниће за 

2019 годину 
5. Доношење одлуке о реализацији Годишњег извештаја о  статусу ЛАП-а општине Мало 

Црниће за 2019 годину 

 

РАД И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

1. Доношење одлуке о усвајању Правилника о раду ЛАФ-а општине Мало Црниће 
(Правилник о раду) 

Предлог Правилника о раду поднео Милан Стокић. После дискусије о појединачним члановима 
Правилника о раду акт се даје на гласање. Правилник о раду је једногласно прихваћен од стране 
свих присутних чланова ЛАФ-а. 

Закључак: 

Усваја се Правилник о раду ЛАФ-а општине Мало Црниће. 

 

2. Доношење одлуке о усвајању Кодекса понашања ЛАФ-а општине Мало Црниће (Кодекс 
понашања) 

Предлог Кодекса понашања поднео Милан Стокић. После дискусије о појединачним члановима 
Кодекса понашања акт се даје на гласање. Кодекс понашања је једногласно прихваћен од стране 
свих присутних чланова ЛАФ-а. 

Закључак: 

Усваја се Кодекс понашања ЛАФ-а општине Мало Црниће. 

 

 



3. Доношење одлуке о избору председника ЛАФ-а општине Мало Црниће (председник ЛАФ-
а) 

За председника ЛАФ-а су предложени Радиша Здравковић и Милан Стокић. После дискусије о 
предностима и манама појединачних кандидата предлог кандидата за председника ЛАФ-а се даје 
на гласање. Гласањем и одлуком већине кандидат Милан Стокић је изабран за председника ЛАФ-
а. 

Закључак: 

За председника ЛАФ-а општине Мало Црниће именује се Милан Стокић. 

4. Доношење одлуке о усвајању Годишњег плана активности ЛАФ-а општине Мало Црниће за 
2019 годину (Годишњег плана активности) 

Након јако детаљне и информативне дискусије о усвајању Годишњег плана активности уочено је 
да ЛАФ-а не поседује адекватне информације о расположивим и/или потенцијално 
расположивим ресурсима за рад ЛАФ-а. Самим тиме није могуће усвојити адекватан Годишњег 
плана активности и Милан Стокић предлаже одлагање усвајања Годишњег плана активности све 
док се не изјасни општина Мало Црниће по питању мере 13.1.4 ЛАП-а општине Мало Црниће која 
дефинише обавезно обезбеђивање техничке, кадровке и материјалне услове за рад ЛАФ-а. 
Предлог одлагања формирања Годишњег плана активности се даје на гласање. Предлог  је 
једногласно прихваћен од стране свих присутних чланова ЛАФ-а. 

 

Закључак: 

Одлаже се формирање и усвајање Годишњег плана активности ЛАФ-а општине Мало Црниће за 
2019 годину до изјашњења општине Мало Црниће по питању мере 13.1.4 ЛАП-а општине Мало 
Црниће. 

 

5. Доношење одлуке о реализацији Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а општине Мало 
Црниће за 2019 годину (Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а) 

Након јако детаљне и информативне дискусије о реализацији Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а 
закључено је да треба ЛАФ започети са писањем Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а како би се 
општина Мало Црниће изјаснила поред осталих мера и по питању мере 13.1.4. За особу која ће 
бити задужена за израду Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а се предлаже Милан Стокић. 
Предлог лица задуженог за израду Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а се даје на гласање. 
Предлог  је једногласно прихваћен од стране свих присутних чланова ЛАФ-а. 

Закључак: 

ЛАФ почиње са писањем Годишњег извештаја о статусу ЛАП-а општине Мало Црниће за 2019 
годину. Особа задужена за реализацију претходно наведеног јесте Милан Стокић. 

 



Имена присутних: Милан Стокић, Радиша Здравковић, Дарко Огњановић 

Потпис записничара: с.п. Милан Стокић 

Потпис присутних чланова ЛАФ-а: с.п. Милан Стокић 

                                                                 с.п. Радиша Здравковић 

                                                                 с.п. Дарко Огњановић 

 


