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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XVII      Број 1       МАЛО ЦРНИЋЕ       25.03.2013.

1
	 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	21.	03.	2013.	године,	доноси

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

развој пољопривреде општине Мало Црниће

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВА	СЕ	Синиша	Ивковић	из	Малог	Црнића,	
дужности	 председника	 Управног	 одбора	 Фонда	 за	 развој	
пољопривреде	општине	Мало	Црниће,	именован	решењем	о	
именовању	Управног	одбора	Фонда	за	развој	пољопривреде	
општине	Мало	Црниће,	Скупштине	општине	Мало	Црниће	
I/01	 Број:	 020-208/2012,	 од	 	 28.	 12.	 2012.	 године,	 због	
подношења	оставке.

Члан	2.

	 Разрешење	 председника	 Управног	 одбора	 Фонда	 за	
развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће	из	члана	1.	овог	
Решења,	врши	се	на	основу	поднете	неопозиве	оставке	од	21.	
03.	2013.	године.	

Члан	3.

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

I/01	Број:	020-59/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

2
	 На	основу	члана	46.	став	1.	тачка	1.	Закона	о	локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/07	и	54/11)	и	члана	12.	став	1.	тачка	1.	Пословника	о	раду	
Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	Мало	Црниће“,	број	9/12),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о престанку мандата одборника

I

	 Милени	 Николић,	 професору	 разредне	 наставе,	 из	
Кобиља,	 са	 Изборне	 листе	 ДЕМОКРАТСКА	 СТРАНКА	 –	
БОРИС	 ТАДИЋ,	 престаје	 мандат	 одборника	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће	због	подношења	оставке	на	мандат	
одборника.

II

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

I/01	Број:	020-60/13	
У	Малом	Црнићу,		21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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3
	 На	 основу	 члана	 56.	 став	 5.	 и	 6.	 	 Закона	 о	 локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/07	 и	 54/11)	 и	 члана	 4.	 став	 2.	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	Мало	Црниће“,	број	9/12),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о потврђивању мандата одборника

I

	 Потврђује	се	мандат	одборника	у	Скупштини	општине	
Мало	 Црниће,	 	 Марјану	 Младеновићу,	 угоститељу	 из	
Аљудова,	 са	 Изборне	 листе	 ДЕМОКРАТСКА	СТРАНКА	 –	
БОРИС	ТАДИЋ.	

II

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

I/01	Број:	020-61/13	
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

4
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Библиотеке	„Србољуб	Митић“	Мало	Црниће	у	2012.	години,	
доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Библиотеке 

„Србољуб Митић“ Мало Црниће у 2012.  години

Члан	1.

	 УСВАЈА	СЕ	 	Извештај	 о	 раду	Библиотеке	 „Србољуб	
Митић“	Мало	Црниће	у	2012.	години,	под	бројем	15/2013,	од	
23.	01.2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	Одлуке	 је	Извештај	 о	 раду	 Библиотеке	
„Србољуб	Митић“	у	2012.	години.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-8/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

5
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	22.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	 21.	 03.	 2013.	 године,	 разматрајући	Програм	 рада	
и	 развоја	 Библиотеке	 „Србољуб	Митић“	Мало	Црниће	 	 за	
2013.	годину,	доноси

О Д Л У К У
о  давању сагласности на Програм рада и развоја 

Библиотеке „Србољуб Митић“ 
Мало Црниће за 2013. годину
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Члан	1.

	 ДАЈЕ	 СЕ	 САГЛАСНОСТ	 на	 Програм	 рада	 и	 развоја	
Библиотеке	„Србољуб	Митић“	Мало	Црниће	за	2013.	године,	
под	бројем	14/2013,	od	23.	01.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Програм	 рада	 и	 развоја	
Библиотеке	„Србољуб	Митић“	Мало	Црниће	за	2013.	годину.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-9/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

6
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Центра	 за	културу	општине	Мало	Црниће	 за	2012.	 годину,	
доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Центра за културу 

општине Мало Црниће за 2012. годину

Члан	1.

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 о	 раду	 Центра	 за	 културу	
општине	Мало	Црниће	за	2012.	годину,	под	бројем	18/2013,	
од	31.	01.2013.	године.

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Извештај	 о	 раду	 Центра	 за	
културу	општине	Мало	Црниће	за	2012.	годину.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-12/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

7
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	22.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	 	2013.	године,	разматрајући	Програм	рада	
Центра	 за	културу	општине	Мало	Црниће	 за	2013.	 годину,	
доноси

О Д Л У К У
о  давању сагласности на Програм рада Центра за 

културу општине Мало Црниће за 2013. годину

Члан	1.

	 ДАЈЕ	СЕ	САГЛАСНОСТ	на	Програм	рада	Центра	 за	
културу	општине	Мало	Црниће,	под	бројем		19/2013,	од	31.	
01.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Програм	 рада	 Центра	 за	
културу	општине	Мало	Црниће	за	2013.	годину,	са	прилогом	
финансијског	плана	и	плана	јавних	набавки	за	2013.	годину	
и	одлукама	управног	одбора.
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Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-38/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

8
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.		2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће	 за	
2012.	годину,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој 

пољопривреде општине Мало Црниће за 2012. годину

Члан	1.

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 о	 раду	 Фонда	 за	 развој	
пољопривреде	општине	Мало	Црниће	за	2012.	 годину,	под	
бројем	320-5/2013,	од	03.	03.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Извештај	 о	 раду	 Фонда	 за	
развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће	за	2012.	годину.

Члан	3.

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

I/01	Број:	020-25/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

9
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	22.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	 21.	 03.	 2013.	 године,	 разматрајући	 План	 рада	
Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће	 за	
2013.	годину,	доноси

О Д Л У К У
о  давању сагласности на План рада Фонда за 

развој пољопривреде 
општине Мало Црниће за 2013. годину

Члан	1.

	 ДАЈЕ	СЕ	САГЛАСНОСТ	на	План	рада	Фонда	за	развој	
пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће,	 под	 бројем	 	 320-
2/2013,	од	04.	02.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 План	 рада	 Фонда	 за	 развој	
пољопривреде	општине	Мало	Црниће	за	2013.	годину.

Члан	3.

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

I/01	Број:	020-39/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

10
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Туристичке	 организације	 општине	 Мало	 Црниће	 за	 2012.	
годину,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 

 општине Мало Црниће за 2012. годину

Члан	1.

	 УСВАЈА	СЕ		Извештај	о	раду	Туристичке	организације	
општине	 Мало	 Црниће	 за	 2012.	 годину,	 под	 бројем	 332-
1/2013-03,	од	06.	02.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	Одлуке	 је	Извештај	 о	 раду	 Туристичке	
организације	 општине	 Мало	 Црниће	 за	 2012.	 годину,	 са	
прилогом	 финансијског	 извештаја	 извршења	 расхода	 и	
документа	медији	о	нама,	са	одлуком	Управног	одбора.

Члан	3.

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

	I/01	Број:	020-40/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.		2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

11
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	22.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	План	и	програм	
рада	 Туристичке	 организације	 општине	 Мало	 Црниће	
општине	Мало	Црниће	за	2013.	годину,	доноси

О Д Л У К У
о  давању сагласности на План и програм рада 

Туристичке организације 
 општине Мало Црниће за 2013. годину

Члан	1.

	 ДАЈЕ	 СЕ	 САГЛАСНОСТ	 на	 План	 и	 програм	 рада	
Туристичке	организације	општине	Мало	Црниће,	под	бројем		
332-1/2013-04	и	05,	од	06.	02.	2013.	године.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 План	 и	 програм	 рада	
Туристичке	 организације	 општине	 	Мало	Црниће	 за	 2013.	
годину	 са	 прилогом	финансијског	 плана	 за	 2013.	 годину	и	
одлуком	Управног	одбора.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-41/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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12
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Председника	 Општине	 Мало	 Црниће	 и	 Општинског	 већа	
општине	Мало	Црниће	у	2012.	години,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Председника Општине 

Мало Црниће и Општинског већа општине 
Мало Црниће у 2012. години

Члан	1.

	 УСВАЈА	СЕ		Извештај	о	раду	Председника	Општине	
Мало	Црниће	и	Општинског	већа	општине	Мало	Црниће		у	
2012.	години.
 

Члан	2.

	 Саставни	део	Одлуке	је	Извештај	о	раду	Председника	
Општине	Мало	Црниће	и	Општинског	већа	општине	Мало	
Црниће	у	2012.	години.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-42/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	о	раду	
Општинске	 управе	 општине	Мало	Црниће	 у	 2012.	 години,	
доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Општинске управе 

општине Мало Црниће у 2012. години

Члан	1.

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 о	 раду	 Општинске	 управе	
општине	Мало	Црниће		у	2012.	години.
 

Члан	2.

	 Саставни	 део	Одлуке	 је	 Извештај	 о	 раду	Општинске	
управе	општине	Мало	Црниће	у	2012.	години.

Члан	3.

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

I/01	Број:	020-43/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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14
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	
21.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 22.	 Статута	 општине	 Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Извештај	Центра	
за	социјални	рад	о	остваривању	проширених	права	и	облика	
социјалне	заштите	грађана	општине	Мало	Црниће	за	2012.	
годину,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја Центра за социјални рад о 

остваривању проширених права и облика социјалне 
заштите грађана општине 

Мало Црниће за 2012. годину

Члан	1.

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 Центра	 за	 социјални	 рад	 о	
остваривању	проширених	права	и	облика	социјалне	заштите	
грађана	општине	Мало	Црниће	за	2012.	годину.	

Члан	2.

	 Саставни	део	Одлуке	је	Извештај	Центра	за	социјални	
рад	 о	 остваривању	 проширених	 права	 и	 облика	 социјалне	
заштите	грађана	општине	Мало	Црниће	за	2012.	годину.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-12/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07)	и	члана	40.	
став	1.	тачка	22.	Статута	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	План	рада	Дома	
здравља	Мало	Црниће	за	2013.	годину,	доноси

О Д Л У К У
о  давању сагласности на План рада Дома здравља 

Мало Црниће за 2013. годину

Члан	1.

	 ДАЈЕ	СЕ	САГЛАСНОСТ	на	План	рада	Дома	здравља	
Мало	Црниће	за	2013.	годину,	под	бројем	365/2013,	од	12.	03.	
2013.	године..

Члан	2.

	 Саставни	део	Одлуке	је	План	рада	Дома	здравља	Мало	
Црниће	за	2013.	годину,	са	прилогом	финансијског	плана.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-33/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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ЛОКАЛНИ ПЛАН 

АКЦИЈЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА У ОПШТИНИ

МАЛО ЦРНИЋЕ (ЛПА)
За период од  2013-2016. године

ОПШТИНА:	
МАЛО	ЦРНИЋЕ,	12311	Мало	Црниће

ВРСТА	ДОКУМЕНТА:	

ЛОКАЛНИ	ПЛАН	АКЦИЈЕ	ЗА	ИЗБЕГЛИЦЕ	И	ИНТЕРНО	
РАСЕЉЕНА	ЛИЦА	У	ОПШТИНИ	МАЛО	ЦРНИЋЕ	(ЛПА),	
донет	на	седници	Скупштине	општине	Мало	Црниће	дана,	

21.	март	2013.	године

ОДГОВОРНА	ОСОБА:
Драган	Митић		дипл.правник,		председник	Општине

САВЕТ	ЗА	УПРАВЉАЊЕ	МИГРАЦИЈАМА	И	
ТРАЈНА	РЕШЕЊА	:
Драган	Митић	дипл.	правник,	председник	Савета

ЧЛАНОВИ	САВЕТА:
Горанка	 Стевић,	 Председник	 Скупштине	 општине	 Мало	

Црниће	координатор
Горан	Дачић,	Заменик	Председника	Општине	Мало	Црниће,	

координатор
Раде	Лазић,	представник	Црвеног	крста
Дијана	Мирковић,	представник	Центра	за	социјални	рад
Снежана	Милошевић,	повереник	за	избеглице,	 за	правне	и	

адм.	послове

ДАТУМ:	
21.	март	2013.	године

С А Д Р Ж А Ј:

I-УВОДНА	РЕЧ	ПРЕДСЕДНИКА	ОПШТИНЕ..............1	стр.

II-	СТАЊЕ	У	ОПШТИНИ.................................................3	стр.

III-ОПШТИНСКА	ДОКУМЕНТА....................................3	стр.

IV-ОПШТИНСКИ	СИСТЕМ	–	МРЕЖА	ПОДРШКЕ......4	стр.

V-	СWОТ	АНАЛИЗА.........................................................5	стр.

V-1.		АНАЛИЗА	ПРОБЛЕМА...........................................6	стр.
 
VI-	ОПШТИ	ЦИЉ..............................................................6	стр.

VII-СПЕЦИФИЧНИ	ЦИЉЕВИ........................................6	стр.

VIII-РЕЗУЛТАТ	ПРОЦЕСА	ПЛАНИРАЊА.....................6	стр.

IX-ГЛАВНИ	ИЗАЗОВИ	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ.............7	стр.
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I-УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Поштовани	суграђани,
	 на	 територији	 Општине	 Мало	 Црниће	 већ	 више	
од	 деценију	 живи	 један	 број	 лица-	 избеглица	 и	 интерно	
расељених	 којима	 је	 потребна	 наша	 помоћ	 у	 решавању	
основних	 животних	 проблема,	 због	 чега	 је	 и	 Скупштина	
општине	 Мало	 Црниће	 својом	 Одлуком	 изразила	 жељу	 и	
потребу	 свих	 заинтересованих	 страна	 да	 се	 проблемима	
и	 питањима	 од	 значаја	 за	 дугорочно	 решење	 назначених	
проблема	 приступи	 путем	 процеса	 израде	Локалног	 плана	
акције	 за	 избеглице	 и	 интерно	 расељена	 лица	 у	 општини	
Мало	Црниће.
	 Овај	 локални	план	одражава	 реалне	 тежње,	 намере	и	
правце	 активности	 које	 локална	 самоуправа	 намерава	 да	
остварује	у	наредном	периоду	како	би	побољшала	животни	
стандард	 обухваћене	 популације,	 унапредила	 окружење	 за	
развој	 бизниса	 и	 отворила	 перспективе	 младима	 за	 трајни	
останак	и	наставак	живота	на	овом	подручју.
	 План	се	наслања	на	потенцијале	о	ресурсе	којима	наша	
Општина	 располаже,	 свесни	 смо	 сложености	 питања	 која	
у	 наредном	 периоду	 чекају	 на	 решавање,	 али	 верујемо	 да	
удруженим	 снагама	 у	 сарадњи	 са	 бројним	 институцијама	
можемо	учинити	помаке	у	правцу	унапређења	и	разумевања	
животних	проблема	избеглих	и	расељених	лица	на	локалном	
нивоу.
	 Веома	је	битно	да	истакнемо	да	су	свој	допринос	изради	
овог	документа	поред	стручног	тима	и	Савета	за	управљање	
миграцијама,		дали	грађани,	организације	цивилног	сектора	
и	 интересне	 заједнице	 уз	 максималну	 подршку	 свих	
политичких	фактора,	на	чему	им	се	посебно	захваљујем.

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Драган Митић, дипл.правник,с.р.
                    

I -У  В  О  Д

	 Овај	 План	 израдјен	 је	 као	 интегрални	 део	 других	
планских	аката	који	су	донети	у	циљу	изналажења	трајних	
решења	на	нивоу	државе,	за	побољшање	положаја	избегле	и	
расељене	популације.
	 ЛПА	 за	 избеглице	 и	 ИРЛ	 дефинише	 конкретне	
механизме,	 инструменте	 и	 мере	 на	 локалном	 нивоу,		
интензивну	 сарадњу	 са	 републичким	 Комесаријатом,	
медјународним	 организацијама	 и	 донаторима	 за	
организациона	и	финансијска	решења	која	ће	помоћи	циљу	
израде	истог.

	 Општи	циље	ЛПА	за	избеглице	и	ИРЛ	је	изналажење	
трајних	 решења	на	нивоу	Општине,	 која	 ће	 одговорити	на	
потребе	избеглих	и	ИРЛ	лица.
	 Главни	принципи	којима	смо	се	руководили	у	изради:	
од	учешћа	до	одрживости	су:
-	 Приступ	„од	доле	ка	горе“-	ЛПА	је	стваран	и	развијан	
од	 стране	 локалне	 самоуправе,	 општински	 тим	 је	 након	
обуке	израдио	ЛПА	и	исти	је	усвојен	од	стране	Скупштине	
општине	Мало	Црниће;
-	 Активно	учешће	и	отвореност:	процес	је	у	свим	фазама	
био	отворен	за	јавност;
-	 Радионице,	а	не	састанци-	током	процеса		организоване	
су	две	радионице,	што	је	дало	могућност	свим	учесницима	
да	буду	саслушани;
-	 Једнак	 однос	 према	 свима-	 нису	 постојале	 разлике,	
радили	смо	заједни	и	имали	једнак	однос	према	свима,	без	
обзира	да	ли	се	ради	о	представницима	политичких	партија,	
невладиних	организација,	младим	људима	и	сл.
-	 Кратак	 јасан	 и	фокусиран-	 овај	 документ	 је	 кратак	 и	
разумљив	људима	који	треба	да	га	усвоје	и	имплементирају	
као	и	онима	који	ће	имати	користи	од	њега;
	 ЛПА	покрива	период	од	3	године,	од	2013	до	2016.	Прве	
резултате	 примене	 треба	 очекивати	 у	 2013.	 години.	 Током	
имплементације	Општина	ће	осигурати	редовно	надгледање	
и	годишње	извештавање	Скупштине	општине.
	 ЛПА	за	избеглице	и	ИРЛ	је	стратешки	документ	који	се	
наслања	на	Локалну	стратегију	одрживог	развоја	и	у	складу	
је	са	њом,	такодје	представља	основу	за	буџетско	планирање	
због	чега	ће	се	имплементација	огледати	у	сваком	годишњем	
Општинском	буџету.

II- С т а њ е   у   о п ш т и н и

Број	Избеглих	лица	у	моменту	израде	ЛПА.........................	30

Број	ИРЛ		у	моменту	израде	ЛПА...........................................	6

	 Постојање	избегличко	насеља	у	Малом	Црнићу	 	 са	 8	
кућа	 изграђених	 1999.	 године	 у	 сарадњу	 Општина	 Мало	
Црниће	 (земљиште	 и	 инфраструктура),	 Комесаријат	 за	
избеглице	 Републике	 Србије	 (техничка	 помоћ),	 УНХЦР-а	
финансијска	помоћ	и	избеглица	(изградња	кућа),	додељени	
пакети	 грађевинског	 материјала	 и	 пакети	 за	 развој	
доходовних	активности.		
	 Помоћ	у	кући	преко	пројекта	чији	је	носилац	Центар	за	
социјални	рад
	 Слаба	економска	моћ	Општине,	због	које	ова	популација	
не	може	добити	потребну	помоћ.
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III- О п ш т и н с к а   д о к у м е н т а

	 Локална	Стратегија	 одрживог	 развоја	Општине	Мало	
Црниће	2009-2013	година	усвојена	10.	марта	2009.	године;	

	 Стратегија	 Развоја	 северо-источне	 Србије	 –	 усвојена	
октобра	2007.	године;

	 Стратегија	 развоја	 социјалне	 политике	 општине	
Мало	Црниће	 2008-2013	 –	 усвојена	 01.	 07.	 2008.	 године	 и	
усмерена	 је	 на	 решавање	 социјалних	 потреба	 и	 проблема	
грађана	општине	Мало	Црниће.	Планиране	активноси	су	на	
идентификованим	 приоритетима	 медју	 којима	 ПОДРШКА	
МАРГИНАЛИЗОВАНИМ	И	РАЊИВИМ	ГРУПАМА	(роми,	
избегла	лица,	расељена	лица,	жртве	насиља	и	сл.).

IV-Општински систем – мрежа подршке

ГЛАВНИ	НОСИОЦИ	ПОДРШКЕ:

	 ОПШТИНА	 МАЛО	 ЦРНИЋЕ-	 повереништво	 за		
избеглице,	основано	одмах	по	усвајању	Закона	о	избеглицама,	
веома	активно	од	самог	почетка	деловања	на	свим	пољима	
у	 виду	 пружања	 саветодавне	 и	 правне	 помоћи	 избеглим	 и	
расељеним	 лицима	 	 и	 информисања	 локалне	 заједнице	 о	
потребама	ове	групе	становништва

	 ОПШТИНСКА	 ОРГАНИЗАЦИЈА	 ЦРВЕНОГ	 КРСТА	
МАЛО	 ЦРНИЋЕ-	 активна	 у	 делу	 обезбеђења	 хране,	
средстава	 за	 хигијену	 и	 одеће	 избеглицама	 и	 расељеним	
лицима,

	 ЦЕНТАР	 ЗА	 СОЦИЈАЛНИ	 РАД	 МАЛО	 ЦРНИЋЕ-
веома	 активан	 на	 пољу	 обезбеђења	 социјалне	 заштите	
и	 смештаја	 у	 установе	 социјалне	 заштите	 избеглица	 и	
расељених	лица;

У	САРАДЊИ	СА:		

	 МЕСНИМ	ЗАЈЕДНИЦАМА-	које	омогућавају	локалну	
интеграцију	избеглица	и	расељених	;

	 ДОМОМ	 ЗДРАВЉА-	 који	 обезбеђује	 основну	
здравствену	заштиту		и

	 ПОЛИЦИЈСКОМ	 СТАНИЦОМ-	 која	 обезбеђује	
регулисање	личних	докумената	на	ефикасан	начин.
 

V-SWОТ анализа:

Мало	Црниће
СНАГЕ

повереништво	за	избеглице	
активно
Добра	комуникација	у	Савету
Искуство	људи	који	раде	у	
савету
Политичка	воља	и	доносиоци	
одлука	заинтересовани
Локални	стратешки	планови
Обезбеђена	материјална	
средства
Партиципација	самих	
избеглица	и	заинтересованост	
за	решавање	проблема
квалификациона	структура	
избегличких	породица,	90%	се	
баве	пољопривредном
Постојање	сеоских	
домаћинстава	за	откуп

СЛАБОСТИ

слаба	техничка	
опремљеност
нерешени	имовинско	
правни	односи	за	откуп	
сеоских	домаћинстава
недовољна	
сензибилизација	за	
проблеме	избеглих	и	ИРЛ	
и	отпор
неразвијен	невладин	
сектор
нерегулисане	законске	
могућности	
немогућност	добијања	
кредита	за	пољопривредну	
производњу

МОГУЋНОСТИ
      
Средства	међународних	
донатора
Средства	домаћих	донатора
Национални	инвестициони	
план
Учешће	избеглица	и	ИРЛ
Инвестициони	фондови
Нови	закон
Националне	стратегије
Повољна	политичка	ситуација

ПРЕТЊЕ

Економска	криза
Сиромаштво	уопште
Незапосленост
Неадекватни	законски	
оквир

	 Засновано	 на	 	 SWОТ	 анализи,	 произилази	 закључак	
да	 је	 недовољно	 искоришћена	 могућност	 откупа	 сеоских	
домаћинстава	 и	 да	 треба	 трајно	 решавање	 и	 збрињавање	
избегличких	породица	на	подручју	Општине	Мало	Црниће	
тражити	 у	 откупу	 напуштених	 домаћинстава,	 јер	 се	
избегличка	популација	у	90%	у	свом	ранијем	пребивалишту	
бавила	пољопривредном	производњом.
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V-1. АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА 

-	 На	 подручју	 Општине	 живе	 избеглице	 и	 ИРЛ	 у	
уступљеним	неусловним	полуруинираним	кућама	без	
воде	и	канализације;

-	 Од	 1992.	 године	 до	 данас	 изграђено	 је	 само	 једно	
насеље	за	избеглице	од	8	стамбених	јединица;

-	 У	 2012.	 години	 додељен	 је	 1	 пакет	 помоћи	 у	
грађевинском	 материјалу	 за	 ИРЛ	 породицу,	 2	 пакета	
помоћи	у	грађевинском	материјалу	за	ИЗБ	породице	и	
2	пакета	за	економско	оснаживање;

-	 Одбијен	 је	 захтев	 ЛСО	 за	 доделом	 помоћи	 у	 откупу	
сеоских	домаћинстава.

VI- ОПШТИ ЦИЉ

	 Стварање	могућности	за	побољшање	егзистенцијалних	
и	 социјално	 материјалних	 услова	 за	 интеграцију	 избеглих	
и	интерно	расељених	лица	 	у	Општини	Мало	Црниће	кроз	
програме	 за	 трајно	 решавање	 стамбеног	 питања	 као	 и	
програме	за	економско	оснаживање	породица.

VII- СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

1.	 До	 краја	 2013.	 године	 у	 Општини	 Мало	 Црниће	
интегрисати	3	породица	избеглих	и	ИРЛ	кроз	програм	
откупа	сеоских	домаћинстава;

2.	 До	краја	2014.	године	интегрисати	6	старачке	породице	
кроз	програм	социјалног	становања.

3.	 До	краја	2015.	године	економски	оснажити	10	породица	
кроз	програме	доходовних	активности;

4.	 До	 краја	 2016.године	 обезбедити	 средства	 за	
преквалификацију	 и	 доквалификацију	 	 кроз	 програм	
самозапошљавања	у	области	пољопривреде	за	10	лица		
која	 су	 обухваћена	 програмом	 интеграције	 у	 оквиру	
пројекта	самоградње	у	Малом	Црнићу.

VIII- РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА

-	 Већа	видљивост	потреба	избеглих	и	ИРЛ;
-	 Институционализација-формиран	Савет	за	управљање	

миграцијама	и	трајна	решења;
-	 Повезивање	локалних	актера;
-	 Тим	људи	оспособљен	да	планира;
-	 Контакт	и	сарадња	са	другим	општинама.

IX-ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

-	 Недовољан	сензибилитет	локалних	власти;
-	 Нове		миграције
-	 Економска	криза.

МАЛО	ЦРНИЋЕ,		март	2013.	ГОДИНЕ
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VI- АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Специфични	циљеви:		2013.	година

Активности

Вр
ем
е

Ре
зу
лт
ат

Ин
ди
ка
то
ри

Ресурси Одговорни	
актер

Други	актери/
партнери

Љ
уд
ск
и

Ф
ин
ан
си
јск

и

М
ат
ер
иј
ал
ни

1.1	Усвајање	ЛПА	од	стране	
Скупштине	општине	Мало	
Црниће

март	
2013.	

Формирана	
Комисија	за	
имплемен-
тацију

+ Локална	
самоуправа
Скупштина	
општине

Црвени	крст,	
Центар	за	
социјални	рад

1.2	Утврдјивање	предлога	
буџета	за	имплементацију	
ЛПА	у	2013.	години

март	
2013.

Обезбеђена	
средства

+ + Локална	
самоуправа

1.3	Пратити	конкурсе	и	
кнкурисати	за	добијање	
донаторских	средстава	за	
имплементацију	ЛПА,	откуп	
3	домаћинства	идруге	врсте	
помоћи.

Март/
децембар	
2013.

Обезбеђена	
недостајућа	
средства

+ + Повереник	за	
избеглице

НВО,	КИРС,	
УНХЦР

1.4	Упознавање	свих	
избеглице	и	ИРЛ	са	
усвојеним	ЛПА	и	израда	
акционог	плана

одмах	по	
усвајању

Упознати	
сви	
чиниоцу	са	
садржином	
ЛПА

+ + Савет	за	
управљање	
миграцијама	и	
повереник	за	
избеглице

Црвени	крст	
и	Центар	за	
социјални	рад

1.5	Откуп	3	домаћинства	и	
1.6.	Додела	других	врста	
помоћи	(грађевински	
матерјиал,	храна,	лекови,	
доходовне	активности	
у	зависности	од	понуда	
донатора)

Април-
децембар	
2013.

Збринуте	породице Савет	за	
управљање	
миграцијама	
и	Општинско	
веће

Комесаријат	
за	избеглице	
и	миграције,	
Општина,	
УНХЦР	и	
други	донатори
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VI- АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Специфични	циљеви:		2014.	година

Активности

Вр
ем
е

Ре
зу
лт
ат

Ин
ди
ка
то
ри

Ресурси Одговорни	
актер

Други	актери/
партнери

Љ
уд
ск
и

Ф
ин
ан
си
јск

и

М
ат
ер
иј
ал
ни

1.1	Усвајање	акционог	плана	
за	2014.	од	стране		Савета	
за	управљање	миграцијама	
и	трајна	решења	општине	
Мало	Црниће

јануар	
2014.	

усвојен	план + Локална	
самоуправа

Црвени	крст,	
Центар	за	
социјални	рад

1.2	Спроводјење	анкете	у	
циљу	проналажења	погодних	
локација	за	откуп

јануар-
јун	2014.

Обезбеђена	
локација

+ + Локална	
самоуправа

1.3	Пратити	конкурсе	и	
кокурисати	за	добијање	
донаторских	средстава	за	
имплементацију					ЛПА	

јануар-
децембар	
2014.

Обезбеђена	
недостајућа	
средства

+ + Повереник	за	
избеглице

НВО,	КИРС,	
УНХЦР

1.4	Упознавање	свих	
избеглице	и	ИРЛ	са	усвојени
планом

одмах	по	
усвајању

Упознати	
сви	
чиниоцу	са	
садржином	
ЛПА

+ + Савет	за	
управљање	
миграцијама	и	
повереник	за	
избеглице

Црвени	крст	
и	Центар	за	
социјални	рад

1.5	Почетак	изградње	
социјалних	станова.
1.6	Доделити	помоћ	за	
економско	оснаживање	7	
изегличких	породица	

март-
август	
2014.

збринуте	6	породице	
трајно,	економски	
оснажене	7	
породице

Савет	за	
управљање	
миграцијама	
и	Општинско	
веће

УНХЦР,	
Комесаријат	за	
избеглице	РС,	
Општина
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VI- АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Специфични	циљеви:		2015.	година

Активности Време Резултат

Ин
ди
ка
то
ри

Ресурси Одговорни	
актер

Други	актери/
партнери

Љ
уд
ск
и

Ф
ин
ан
си
јск

и

М
ат
ер
иј
ал
ни

1.1	Усвајање	акционог	плана	
за	2015.	од	стране	Савета	
за	управљање	миграцијама	
и	трајна	решења	општине	
Мало	Црниће

јануар	
2015.	

усвојен	план + Локална	
самоупр-ава

Црвени	крст,	
Центар	за	
социјални	рад

1.2	Утврдјивање	предлога	
буџета	за	имплементацију	
ЛПА	у	2015.	години

јануар
2015.

Обезбеђена	
средства

+ + Локална	
самоуправа

1.3	Пратити	конкурсе	и	
конкурисати	за	добијање	
донаторских	средстава	за	
имплементацију					ЛПА

јануар	–	
децембар
2015.

Обезбеђена	
недостајућа	
средства

+ + Повереник	за	
избеглице

НВО,	КИРС,	
УНХЦР

1.4	Упознавање	свих	
избеглице	и	ИРЛ	са	
усвојеним	ЛПА

одмах	по	
усвајању

Упознати	
сви	
чиниоцу	са	
садржином	
ЛПА

+ + Савет	за	
управљање	
миграцијама	и	
повереник	за	
избеглице

Црвени	крст	
и	Центар	за	
социјални	рад

1.5	Откуп	1	домаћинства,	
економско	оснаживање	4	
породице

децембар	
2015.

збринута	1	породица
еконмски	оснажено	
4	породице

Савет	за	
управљање	
миграцијама	
и	Општинско	
веће

КИРС
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VI- АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Специфични	циљеви:		2016.	година

Активности Време Резултат

Ин
ди
ка
то
ри

Ресурси Одговорни	
актер

Други	актери/
партнери

Љ
уд
ск
и

Ф
ин
ан
си
јск

и

М
ат
ер
иј
ал
ни

1.1	Усвајање	акционог	плана	
за	2016.	од	стране	Савета	
за	управљање	миграцијама	
и	трајна	решења	општине	
Мало	Црниће

јануар	
2016.	

усвојен	план + Локална	
самоупр-ава

Црвени	крст,	
Центар	за	
социјални	рад

1.2	Утврдјивање	предлога	
буџета	за	имплементацију	
ЛПА	у	2016.	години

јануар
2016.

Обезбеђена	
средства

+ + Локална	
самоуправа

1.3	Пратити	конкурсе	и	
конкурисати	за	добијање
						донаторских	средстава	за	
имплементацију					ЛПА

јануар	–	
децембар
2016.

Обезбеђена	
недостајућа	
средства

+ + Повереник	за	
избеглице

НВО,	КИРС,	
УНХЦР

1.4	Упознавање	свих	
избеглице	и	ИРЛ	са	
усвојеним	ЛПА

одмах	по	
усвајању

Упознати	
сви	
чиниоцу	са	
садржином	
ЛПА

+ + Савет	за	
управљање	
миграцијама	и	
повереник	за	
избеглице

Црвени	крст	
и	Центар	за	
социјални	рад

1.5	програм	
преквалификације	и	
доквалификације	за	
побољшање	економског	
положаја	породица	из	
избегличке	популације	у	
избегличком	насељу	у	Малом	
Црнићу

Јануар/
демембар	
2016.

збринуте	три	
породице

Савет	за	
управљање	
миграцијама	
и	Општинско	
веће
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17
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка4.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/07)	и	члана	40.	став	1.	тачка	5.	Статута	општине	Мало	
Црниће		(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	
12/08),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси	

О Д Л У К У
о доношењу Локалног плана акције за  избеглице и 

интерно расељена лица у Општини Мало Црниће (ЛПА)

Члан	1.

	 ДОНОСИ	 СЕ	 Локални	 план	 акције	 за	 избеглице	 и	
интерно	расељена	лица	у	Општине	Мало	Црниће	(ЛПА)	за	
период	2013-2016.	године.

Члан	2.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 чини	 текстуални	 део	
Локалног	 плана	 акције	 за	 избеглице	 и	 интерно	 расељена	
лица	у	Општини	Мало	Црниће	(ЛПА)	за	период	2013-2016.	
година.

Члан	3.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	8	дана	од	дана	објављивања	
у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-59/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
 

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

18
	 На	основу	чл.	20	и	32.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	гласник	РС“,	број	129/2007),	чл.	15.	и	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011)	и	члана	61.	Закона	о	водама	
(„Службени	гласник	РС“,	број	30/2010),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		21.	03.	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У

I

	 ПРОГЛАШАВА	СЕ	 да	 на	 територији	 општине	Мало	
Црниће	нема	ерозионих	подручја	у	2013.	години.

II

	 План	за	проглашење	ерозионих	подручја	и	спровођење	
анти-ерозионих	мера	на	територији	општине	Мало	Црниће	
за	2013.	годину,	не	доноси	се,	јер	нема	ерозионих	подручја.	

III

	 Ову	 Одлуку	 доставити	 Републичкој	 водопривредној	
инспекцији	и	другим	надлежним	органима.

IV

	 Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	објављивања	
у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.	

I/01	Број:	020-45/2013
У	Малом	Црнићу,		21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	129/2007),	члана	39.	Закона	
о	туризму	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	36/2009,	88/2010,	
99/2011	 –	 др.	 закон	 и	 93/2012),	 члана	 4.	 Закона	 о	 јавним	
службама	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	42/1991,	71/1994,	
79/2005,	 81/2005	 и	 83/2005)	 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	21.	03.	2013.	године,	доноси	

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Овом	 Одлуком	 усклађује	 се	 Одлука	 о	 оснивању	
Туристичке	организације	општине	Мало	Црниће	(‘’Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	1/2005	и	4/2005),	 са	
одредбама	Закона	о	туризму	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	
36/2009,	 88/2010,	 99/2011	 –	 др.	 закон	 и	 93/2012)	 и	 уређују	
друга	 питања	 од	 значаја	 за	 рад	 Туристичке	 организације	
општине	 Мало	 Црниће	 (у	 даљем	 тексту:	 Туристичка	
организација).

Члан	2.

	 Туристичка	 организација	 је	 основана	 и	 послује	 на	
неодређено	време	у	циљу	презентације,	промоције,	развоја	
и	 унапређења	 туризма	 подручја	 општине	 Мало	 Црниће	 и	
других	активности	у	складу	са	законом.

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан	3.

	 Назив	 организације	 је:	 ‘’Туристичка	 организација	
општине	Мало	Црниће’’.

Члан	4.

	 Седиште	Туристичке	организације	је	у	Малом	Црнићу,	
Маршала	Тита	80.
	 Одлуку	 о	 промени	 назива	 и	 седишта	 Туристичке	
организације	доноси	Управни	одбор	уз	сагласност	оснивача.

Члан	5.

	 Туристичка	организација	има	својство	правног	лица	и	
уписана	је	у	регистар	суда.

Члан	6.

	 Туристичка	организација	има	печат	и	штамбиљ.
	 Изглед	 и	 садржина	 печата	 и	 штамбиља	 уређује	 се	
Статутом	Туристичке	организације.

Члан	7.

	 Туристичка	организација	обавља	своје	пословање	као	
јединствена	целина.
	 У	 циљу	 обављања	 послова	 из	 свог	 делокруга	 и	 у	
складу	са	потребама	и	развојним	могућностима,	Туристичка	
организација	 може	 образовати	 организационе	 целине	 у	
којима	се	обављају	сродни,	међусобно	повезани	послови.

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан	8.

	 Претежна	делатност	Туристичке	организације,	је:

84.13 – уређење пословања и допринос успешнијем 
пословању у области економије

	 Туристичка	 организација	 општине	 Мало	 Црниће	
обавља	следеће	послове:
1)	 промоцију	туризма	општине	Мало	Црниће;
2)	 координирање	 активности	 и	 сарадње	 између	

привредних	 и	 других	 субјеката	 у	 туризму	 који	
непосредно	 и	 посредно	 делују	 на	 унапређењу	 и	
промоцији	туризма;

3)	 доношење	 годишњег	 програма	 и	 плана	 промотивних	
активности	 у	 складу	 са	 плановима	 и	 програмима	
ТОС-а;

4)	 обезбеђивање	информативно-пропагандног	материјала	
којим	 се	 промовишу	 туристичке	 вредности	 општине	
Мало	Црниће	 (штампање	публикације,	 аудио	и	видео	
промотивни	 материјал,	 интернет	 презентација,	
сувенири	 итд.),	 а	 у	 сарадњи	 са	 надлежним	 органима					
обезбеђивања	туристичке	сигнализације;

5)	 прикупљање	и	објављивање	информација	о	целокупној	
туристичкој	понуди	на	 својој	 територији,	 као	и	друге	
послове	од	значаја	за	промоцију	туризма;

6)	 организовање	 и	 учешће	 у	 организацији	 туристичких,	
научних,	 стручних,	 спортских,	 културних	 и	 других	
скупова	и	манифестација;
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7)	 организовање	 туристичко-информативних	центара	 (за	
прихват	 туриста,	 пружање	 бесплатних	 информација	
туристима,	 прикупљање	 података	 за	 потребе	
информисања	 туриста,	 упознавање	 туриста	 са	
квалитетом	туристичке	понуде,	упознавање	надлежних	
органа	са	притужбама	туриста	и	др.);

8)	 посредовање	у	пружању	услуга	у	домаћој	радиности;
9)	 подстицање	реализације	програма	изградње	туристичке	

инфраструктуре	и	уређења	простора;
10)	 друге	 активности	 на	 промоцији	 туризма	 у	 складу	 са	

овом	одлуком	и	статутом.

IV СРЕДСТВА

Члан	9.

	 Средства	 за	 рад	 и	 остварење	 програма	 Туристичке	
организације	обезбеђују	се	у	складу	са	законом:
-	 из	буџета	општине	Мало	Црниће,
-	 буџета	Републике	Србије,
-	 донација,	 прилога	 и	 спозорстава	 домаћих	 и	 страних	

правних	и	физичких	лица,
-	 прихода	 остварених	 обављањем	 делатности	 и	 других	

сопствених	прихода,	и
-	 из	других	извора,	у	складу	са	законом.

V ИМОВИНА

Члан	10.

	 Имовину	 Туристичке	 организације	 чине	 покретне	 и	
непокретне	ствари,	новчана	средства	и	хартије	од	вредности	
и	друга	имовинска	права.
	 Туристичка	организација	је	дужна	да	управља,	користи	
и	располаже	имовином	у	складу	са	законом.

VI ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан	11.

	 Туристичка	 организација	 за	 своје	 обавезе	 одговара	 у	
складу	са	законом.

VII ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан	12.

	 Органи	Туристичке	организације	су:
	 -	Директор,	као	орган	пословођења,

	 -	Управни	одбор,	као	орган	управљања	и
	 -	Надзорни	одбор,	као	орган	надзора.

Директор

Члан	13.

	 Директора	 Туристичке	 организације	 именује	 и	
разрешава	Скупштина	општине	Мало	Црниће.

Члан	14.

	 Директор	Туристичке	организације	именује	се	 јавним	
конкурсом.
	 Одлуку	о	расписивању	конкурса	доноси	Управни	одбор	
Туристичке	организације.
	 Управни	 одбор	 спроводи	 поступак	 по	 расписаном	
јавном	конкурсу,	утврђује	предлог	кандидата	за	директора	и	
доставља	га	Скупштини	општине.

Члан	15.

	 Директор	 Туристичке	 организације	 именује	 се	 на	
период	од	4	(четири)	године,	са	правом	поновног	именовања.
	 По	 истеку	 времена	 на	 које	 је	 именовано,	 исто	 лице	
може	 поново	 бити	 именовано	 за	 директора	 на	 начин	 и	 по	
поступку	предвиђеним	овом	Одлуком	и	Статутом	Туристичке	
организације.
	 Мандат	 директора	 Туристичке	 организације	 престаје	
истеком	времена	на	 које	 је	именован.	Оснивач	Туристичке	
организације	разрешиће	директора	пре	истека	мандата:
1.	 на	лични	захтев,
2.	 ако	обавља	дужност	супротно	одредбама	закона,
3.	 ако	 нестручним,	 неправилним	 и	 несавесним	 радом	

проузрокује	штету	Туристичкој	 организацији	 или	 ако	
занемарује	или	несавесно	извршава	своје	обавезе	тако	
да	 су	 настале	 или	 могу	 настати	 веће	 сметње	 у	 раду	
Туристичке	организације,

4.		 ако	 је	 против	 њега	 покренут	 кривични	 поступак	
за	 дело	 које	 га	 чини	 недостојним	 за	 обављање	
дужности	 директора,	 односно	 ако	 је	 правоснажном	
судском	 одлуком	 осуђен	 за	 кривично	 дело	 које	 га	
чини	 недостојним	 за	 обављање	 дужности	 директора	
Туристичке	организације.

5.	 из	 других	 разлога	 утврђених	 законом	 и	 Статутом	
Туристичке	организације.

Члан	16.

	 Скупштина	општине	Мало	Црниће	може	до	именовања	
директора	 Туристичке	 организације,	 да	 именује	 вршиоца	
дужности	директора.
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	 Вршилац	 дужности	 директора	 може	 обављати	 ту	
функцију	најдуже	једну	годину.

Члан	17.

Директор Туристичке организације:

-	 представља	и	заступа	Туристичку	организацију,
-	 организује	и	руководи	процесом	рада	и	води	пословање	

Туристичке	организације,
-	 одговара	за	законитост	рада	Туристичке	организације,
-	 предлаже	 програм	 рада	 и	 план	 развоја	 и	 предузима	

мере	за	њихово	спровођење,
-	 подноси	финансијске	извештаје,	извештаје	о	пословању	

и	годишњи	обрачун,
-	 доноси	 акт	 о	 унутрашњој	 организацији	 и	 систе-

матизацији	радних	места	и	друге	опште	акте	у	складу	
са	законом	и	Статутом	Туристичке	организације,

-	 одговоран	 је	 за	 спровођење	 рада	 Туристичке	
организације,

-	 одговоран	 је	 за	 материјално-финансијско	 пословање	
Туристичке	организације,

-	 одговара	за	коришћење	и	располагање	имовином,
-	 предлаже	акте	које	доноси	Управни	одбор,
-	 извршава	одлуке	Управног	одбора,
-	 врши	и	 друге	 послове	 одређене	 законом,	 оснивачким	

актом	и	Статутом.

Члан	18.

	 Директор	 Туристичке	 организације	 је	 за	 свој	 рад	
одговоран	Управном	одбору	и	оснивачу.

Управни одбор

Члан	19.

	 Управни	 одбор	 Туристичке	 организације	 има	
председника	 и	 четири	 члана	 које	 именује	 и	 разрешава	
Скупштина	општине	Мало	Црниће.	
	 Мандат	председника	и	чланова	Управног	одбора	траје	
четири	године	и	могу	бити	именовани	највише	два	пута.
	 Председник	 и	 чланови	 Управног	 одбора,	 одлуком	
Скупштине	 општине,	 могу	 бити	 разрешени	 и	 пре	 истека	
мандата	на	који	су	именовани.

Члан	20.

	 Председник	 Управног	 одбора	 има	 заменика	 кога	
именује	Управни	одбор	из	редова	својих	чланова,	на	првој	
конститутивној	седници.

Члан	21.

	 Управни	одбор	Туристичке	организације:
-	 утврђује	пословну	политику,
-	 доноси	дугорочни	и	средњорочни	план	рада	и	развоја	и	

годишњи	програм	пословања,
-	 доноси	Статут	Туристичке	организације,
-	 доноси	 Пословник	 о	 свом	 раду	 и	 друге	 опште	 акте	

Туристичке	 организације	 предвиђене	 законом	 и	
Статутом,

-	 одлучује	о	пословању	Туристичке	организације,
-	 доноси	програм	рада	са	финансијским	планом,
-	 усваја	годишњи	извештај	о	раду	и	пословању,
-	 усваја	годишњи	обрачун,
-	 одлучује	о	коришћењу	средстава	у	складу	са	законом,
-	 даје	 предлог	 о	 статусним	 променама,	 у	 складу	 са	

законом,	
-	 даје	предлог	оснивачу	о	кандидату	за	директора,
-	 доноси	 одлуку	 о	 усвајању	 извештаја	 о	 извршеном	

попису	имовине	и	обавеза,
-	 доноси	 програм	 туристичке	 информативно-

пропагандне	и	промотивне	делатности,
-	 закључује	 уговор	 о	 раду	 са	 директором,	 у	 складу	 са	

Законом	о	раду,	и	одлукама	оснивача,
-	 одлучује	 о	 другим	 питањима	 утврђеним	 законом	 и	

Статутом.

Надзорни одбор

Члан	22.

	 Надзорни	 одбор	 Туристичке	 организације	 има	
председника	и	два	члана	које	именује	и	разрешава	Скупштина	
општине	Мало	Црниће.
	 Мандат	председника	и	чланова	Надзорног	одбора	траје	
четири	године	и	могу	бити	именовани	највише	два	пута.
	 Председник	 и	 чланови	 Надзорног	 одбора	 одлуком	
Скупштине	 општине	 могу	 бити	 разрешени	 и	 пре	 истека	
мандата	на	који	су	именовани.

Члан	23.	

	 Надзорни	одбор:
-	 врши	надзор	над	пословањем	Туристичке	организације,
-	 утврђује	 да	 ли	 се	 пословне	 књиге,	 рачуноводствене	

исправе	 и	 други	 документи	 Туристичке	 организације	
воде	уредно	и	у	складу	са	прописима,

-	 прегледа	периодичне	и	годишње	извештаје	о	пословању	
и	завршни	рачун	и	утврђује	да	ли	су	сачињени	у	складу	
са	прописима,

-	 саставља	 Извештај	 о	 пословању	 Туристичке	
организације	 који	 се	 подноси	 Управном	 одбору	 и	
оснивачу,
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-	 доноси	Пословник	о	свом	раду,
-	 врши	и	друге	послове	утврђене	законом	и	Статутом.

VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан	24.

	 Статут	је	основни	општи	акт	Туристичке	организације	
и	мора	бити	у	сагласности	са	овом	одлуком	и	законом.
	 Статутом	се	ближе	одређује	делокруг	рада,	заступање	
и	 начин	 представљања	 Туристичке	 организације,	 органи	
Туристичке	организације	и	друга	питања	од	 значаја	 за	рад	
Туристичке	организације.
	 Статут	доноси	Управни	одбор	Туристичке	организације,	
а	сагласност	на	исти	даје	Скупштина	општине	Мало	Црниће.
	 Други	 општи	 акти	 Туристичке	 организације	 су:	
Правилник	о	раду,	Правилник	о	унутрашњој	организацији	и	
систематизацији	радних	места,	и	други	правнилници,	одлуке	
и	акти.

IX МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА

Члан	25.

	 Скупштина	општине	Мало	Црниће,	даје	сагласност	на	
Статут	и	Годишњи	програм	рада	Туристичке	организације.
	 Туристичка	 организација	 Скупштини	 општине	 Мало	
Црниће	подноси	извештај	о	раду	и	финансијском	пословању	
најмање	једном	годишње.
	 Општинско	веће	општине	Мало	Црниће	даје	сагласност	
на	Правилник	о	унутрашњој	организацији	и	систематизацији	
радних	места	и	Правилник	о	платама,	накнадама	и	другим	
примањима	запослених	у	Туристичкој	организацији.

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	26.

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке,	 Туристичка	
организација	наставља	са	радом	у	складу	са	Законом	о	јавним	
службама	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	42/91,	71/94,	79/05,	
81/05	 и	 83/05)	 и	 Законом	 о	 туризму	 (‘’Службени	 гласник	
РС00,	број	36/09,	88/10,	99/2011	–	др.	закон	и	93/2012),	овом	
Одлуком	 и	 одредбама	Статута	 које	 нису	 у	 супротности	 са	
овом	Одлуком.

Члан	27.

	 Туристистичка	 организација	 ће	 ускладити	 Статут	 и	
друга	акта	Туристичке	организације	у	року	од	два	месеца	од	
дана	ступања	на	снагу	ове	Одлуке.

Члан	28.

	 Директор	Туристичке	организације	наставља	да	врши	
функцију	директора	до	истека	мандата	на	који	је	именован.

Члан	29.

	 Управни	 и	 Надзорни	 одбор	 Туристичке	 организације	
настављају	са	радом	до	истека	мандата	на	који	су	именовани.

Члан	30.

	 Ступањем	на	снагу	ове	Одлуке	престаје	да	важи	Одлука	
о	оснивању	Туристичке	организације	општине	Мало	Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	1/2005	и	
4/2005).

I/01	Број:	020-46/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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20
	 На	 основу	 члана	 65.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 119/2012),	 и	 члана	 40.	 став	
1.	 тачка	 9.	 Статута	 Општине	 Мало	 Црниће	 („Службени		
гласник	оптшине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“

Члан	1.

	 У	 Одлуци	 о	 оснивању	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
„Чистоћа-Мало	 Црниће“,	 („Службени	 гласник	 општине	
Мало	Црниће“,	 број	 1/2005,	 2/2005,	 6/2005	и	6/2011),	 члан	
10.	мења	се	тако	да	гласи:
	 „Управљање	јавним	предузећем	је	једнодомно.
	 Органи	управљања	су:	
1.	 надзорни	одбор	и
2.	 директор.“

Члан	2.	

	 Чланови	11.	и	12.	бришу	се.

Члан	3.	

	 Члан	13.	мења	се	тако	да	гласи:	
	 „Председника	 и	 чланове	 надзорног	 одбора	 именује	
Скупштина	општине,	на	период	од	4	године,	под	условима,	
на	начин	и	по	поступку	утврђеним	Законом.
	 Надзорни	одбор	има	три	члана
	 Један	члан	именује	из	реда	запослених.	
	 Представник	запослених	у	надзорном	одбору	предлаже	
се	на	начин	утврђен	Статутом	јавног	предузећа.“

Члан	4.

	 После	члана	13.	додају	се	нови	чланови:
                                                              

„Члан	13а

	 За	председника	и	чланове	надзорног	одбора	именује	се	
лице	које	испуњава	следеће	услове:
1.	 да	је	пунолетно	и	пословно	способно;
2.	 да	 има	 стечено	 високо	 образовање	 трећег	 или	 другог	

степена,	односно	на	основним	студијама	у	трајању	од	
четири	године;

3.	 да	 је	 стручњак	 у	 једној	 или	 више	 области	 из	 које	
је	 делатност	 	 за	 чије	 је	 обављање	 основано	 јавно	
предузеће;

4.	 да	 има	 најмање	 три	 године	 истуства	 на	 руководећем	
положају;

5.	 да	поседује	стручност	из	области	финансија,	права	или	
корпоративног	управљања;

6.	 да	није	осуђивано	на	условну	или	безусловну	казну	за	
кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности,	као	ида	му	није	изречена	мера	
безбедности	 забране	 обављања	 претежне	 делатноси	
јавног	предузећа.

Члан	13б

	 Мандат	 председнику	 и	 члановима	 надзорног	 одбора	
престаје	на	начин		и	под	условима	прописаним	чланом	17.	
Закона	о	јавним	предузећима	(„Службени	гласник	РС“,	број	
119/2012).

Члан	13в

	 Надзорни	одбор:	
1.	 утврђује	пословну	стратегију	и	пословне	циљеве	јавног	

предузећа	и	стара	се	о	њиховој	реализацији;
2.	 усваја	 избештај	 о	 степену	 реализације	 програма	

пословања;
3.	 доноси	 годишњи	 програм	 пословања,	 уз	 претходну	

сагласност	оснивача;	
4.	 надзире	рад	директора;
5.	 врши	 унутрашњи	 надзор	 над	 пословањем	 јавног	

предузећа;
6.	 успоставља,	 одобрава	 и	 прати	 рачуноводство,	

унутрашњу	 контролу,	 финансијске	 извештаје	 и	
политику	управљања	ризицима;

7.	 утврђује	 финансијске	 извештаје	 јавног	 предузуећа	 и	
доставља	их	оснивачу	ради	давања	сагласности;

8.	 доноси	статут	уз	претходну	сагласност	оснивача;	
9.	 одлучује	 о	 статусним	 променама	 и	 оснивању	 других	

правних	субјеката	уз	претходну	сагласност	оснивача;
10.	 доноси	 одлулку	 о	 расподели	 добити,	 односно	начину	

покрића	губитка	уз	претходну	сагласност	оснивача;
11.	 закључује	 уговор	 о	 раду	 на	 одређено	 време	 са	

директором	предузећа;
12.	 врши	 и	 друге	 послове	 у	 складу	 са	 законом,	 статутом	

и	другим	прописима	којима	се	уређује	положај	јавних	
предузећа.

	 Надзорни	 одбор	 не	 може	 пренети	 право	 одлучивања	
о	питањима	из	 своје	надлежности	на	 директора	или	друго	
лице	у	јавном	предузећу.

Члан	13г

	 Председник	и	чланови	надзорног	одбора	имају	право	
на	одговарајућу	накнаду	за	рад	у	надзорном	одбору.
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	 Висину	 накнаде	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 утврђује	
Скупштина	општине	посебним	актом,	на	основу	извештаја	о	
степену	реализације	програма	пословања	јавног	предузећа.“	
 

Члан	5.

	 Члан	14.	мења	се	тако	да	гласи:
	 „Директора	 јавног	 предузећа	 именује	 Скупштина	
општине	Мало	 Црниће	 на	 период	 од	 четири	 године,	 а	 на	
основу	спроведеног	јавног	конкурса.
	 На	услове	за	именовање	директора	предузећа,	сходно	
се	 примењују	 одредбе	 Закона	 о	 раду	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број	24/2005,	61/2005	и	64/2009).
	 Директор	 Јавног	 предузећа	 ‘’Чистоћа-Мало	 Црниће’’	
заснива	радни	однос	на	одређено	време.’’

Члан	6.

	 Члан	15.	мења	се	тако	да	гласи:	
	 ‘’Директор	јавног	предузећа	обавља	следеће	послове:
1.	 представља	и	заступа	јавно	предузеће;
2.	 организује	и	руководи	процесом	рада;
3.	 води	пословање	јавног	предузећа;
4.	 одговара	за	законитост	рада	јавног	предузећа;
5.	 предлаже	 годишњи	 програм	 пословања	 и	 предузима	

мере	за	његово	спровођење;
6.	 предлаже	финансијске	извештаје;
7.	 извршава	одлуке	надзорног	одбора;
8.	 предлаже	 надзорном	 одбору	 лица	 за	 руковођење	

организационим	јединицама;
9.	 врши	и	 друге	 послове	 одређене	 законом,	 оснивачким	

актом	и	статутом	јавног	предузећа.’’

Члан	7.

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће“.

Број:	020-47/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО  ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

21
	 На	 основу	 члана	 65.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(„Службени	гласник	РС“,	број	119/2012),	члана	3.	Уредбе	о	
мерилима	и	критеријумима	за	разврставање	јавних	предузећа	
(„Службени	гласник	РС“,	број	20/2013)	и	члана	40.	став	1.	
тачка	9.	Статута	Општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	
оптшине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног  

предузећа „Дирекција за изградњу 
општине Мало Црниће“

Члан	1.	

	 У	 Одлуци	 о	 оснивању	 Јавног	 предузећа	 „Дирекција	
за	 изградњу	 општине	Мало	Црниће“,	 („Службени	 гласник	
општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 4/02,	 1/05	 и	 2/05-интерно	
пречишћен	текст),	члан	9.	мења	се	тако	да	гласи:
	 „Управљање	јавним	предузећем	је	једнодомно.
	 Органи	управљања	су:	
1.	 надзорни	одбор	и
2.	 директор.“

Члан	2.	

	 Чланови	10.	и	11.	бришу	се.

Члан	3.	

	 Члан	12.	мења	се	тако	да	гласи:	
	 „Председника	 и	 чланове	 надзорног	 одбора	 именује	
Скупштина	општине,	на	период	од	4	године,	под	условима,	
на	начин	и	по	поступку	утврђеним	Законом.
	 Надзорни	одбор	има	три	члана.
	 Један	члан	именује	се	из	реда	запослених.
	 Представник	запослених	у	надзорном	одбору	предлаже	
се	на	начин	утврђен	Статутом.“

Члан	4.

	 После	члана	12.	додају	се	нови	чланови:
                                                              

„Члан	12а.

	 За	председника	и	чланове	надзорног	одбора	именује	се	
лице	које	испуњава	следеће	услове:
1.	 да	је	пунолетно	и	пословно	способно;
2.	 да	 има	 стечено	 високо	 образовање	 трећег	 или	 другог	
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степена,	односно	на	основним	студијама	у	трајању	од	
четири	године;

3.	 да	 је	 стручњак	 у	 једној	 или	 више	 области	 из	 које	
је	 делатност	 	 за	 чије	 је	 обављање	 основано	 јавно	
предузеће;

4.	 да	 има	 најмање	 три	 године	 истуства	 на	 руководећем	
положају;

5.	 да	поседује	стручност	из	области	финансија,	права	или	
корпоративног	управљања;

6.	 да	није	осуђивано	на	условну	или	безусловну	казну	за	
кривична	 дела	 против	 привреде,	 правног	 саобраћаја	
или	службене	дужности,	као	ида	му	није	изречена	мера	
безбедности	 забране	 обављања	 претежне	 делатноси	
јавног	предузећа.“

Члан	12б.

	 Мандат	 председнику	 и	 члановима	 надзорног	 одбора	
престаје	на	начин		и	под	условима	прописаним	чланом	17.	
Закона	о	јавним	предузећима	(„Службени	гласник	РС“,	број	
119/2012).

Члан	12в.

	 Надзорни	одбор:	
1.	 утврђује	пословну	стратегију	и	пословне	циљеве	јавног	

предузећа	и	стара	се	о	њиховој	реализацији;
2.	 усваја	 избештај	 о	 степену	 реализације	 програма	

пословања;
3.	 доноси	 годишњи	 програм	 пословања,	 уз	 претходну	

сагласност	оснивача;
4.	 надзире	рад	директора;
5.	 врши	 унутрашњи	 надзор	 над	 пословањем	 јавног	

предузећа;
6.	 успоставља,	 одобрава	 и	 прати	 рачуноводство,	

унутрашњу	 контролу,	 финансијске	 извештаје	 и	
политику	управљања	ризицима;

7.	 утврђује	 финансијске	 извештаје	 јавног	 предузуећа	 и	
доставља	их	оснивачу	ради	давања	сагласности;

8.	 доноси	статут	уз	претходну	сгласност	оснивача;
9.	 одлучује	 о	 статусним	 променама	 и	 оснивању	 других	

правних	субјеката	уз	петходну	сгласност	оснивача;
10.	 доноси	 одлулку	 о	 расподели	 добити,	 односно	начину	

покрића	губитка	уз	претходну	сгласност	оснивача;
11.	 закључује	 уговор	 о	 раду	 на	 одређено	 време	 са	

директором	предузећа;
12.	 врши	 и	 друге	 послове	 у	 складу	 са	 законом,	 статутом	

и	другим	прописима	којима	се	уређује	положај	јавних	
предузећа.

	 Надзорни	одбор	не	може	пренети	право	одлучивања	о	
питањима	из	своје	надлежности	н	директора	или	друго	лице	
у	јавном	предузећу.

Члан	12г.

	 Председник	и	чланови	надзорног	одбора	имају	право	
на	одговарајућу	накнаду	за	рад	у	надзорном	одбору.
	 Висину	 накнаде	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 утврђује	
Скупштина	општине	посебним	актом,	на	основу	извештаја	о	
степену	реализације	програма	пословања	јавног	предузећа.“	
 

Члан	5.	

	 Члан	13.	мења	се	тако	да	гласи:
	 „Директора	 јавног	 предузећа	 именује	 Скупштина	
општине	Мало	 Црниће	 на	 период	 од	 четири	 године,	 а	 на	
основу	спроведеног	јавног	конкурса.
	 На	услове	за	именовање	директора	предузећа,	сходно	
се	 примењују	 одредбе	 Закона	 о	 раду	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број	24/2005,	61/2005	и	64/2009).
	 Директор	 Јавног	 предузећа	 „Дирекција	 за	 изградњу	
општине	Мало	Црниће’’	 заснива	 радни	 однос	 на	 одређено	
време.’’

Члан	6.

	 Члан	14.	мења	се	тако	да	гласи:
	 „Директор	јавног	предузећа	обавља	следеће	послове:
1.	 представља	и	заступа	јавно	предузеће;
2.	 организује	и	руководи	процесом	рада;
3.	 води	пословање	јавног	предузећа;
4.	 одговара	за	законитост	рада	јавног	предузећа;
5.	 предлаже	 годишњи	 програм	 пословања	 и	 предузима	

мере	за	његово	спровођење;
6.	 предлаже	финансијске	извештаје;
7.	 извршава	одлуке	надзорног	одбора;
8.	 предлаже	 надзорном	 одбору	 лица	 за	 руковођење	

организационим	јединицама;
9.	 врши	и	 друге	 послове	 одређене	 законом,	 оснивачким	

актом	и	статутом	јавног	предузећа.“

Члан	7.	

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће“.

I/01	Број:	020-48/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО  ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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22
	 На	основу	члана	14.	ст.	2.	Закона	о	превозу	у	друмском	
саобраћају	(„Сл.	Гласник	РС“,	број	46/95,	66/01,	91/05,	62/06	
и	31/11)	и	члана	40.	Статута	општине	Мало	Црниће,	 („Сл.	
Гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/08	и	6/11),	
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	донела	је	

О Д Л У К У
о одређивању аутобуских стајалишта на територији 

Општине Мало Црниће

Члан	1.	

	 Овом	 Одлуком	 одређују	 се	 аутобуска	 стајалишта	
за	 обављање	 линијског	 превоза	 путника	 на	 територији	
Општине	Мало	Црниће.

Члан	2.

	 Аутобуским	 стајалиштем	 сматра	 се	 уређен	 простор	
поред	 коловоза,	 односно	 означен	 простор	 на	 коловозу,	 на	
којем	се	заустављају	аутобуси	ради	укрцавања	и	искрцавања	
путника.

Члан	3.	

	 На	 територији	 Општине	 Мало	 Црниће,	 одређују	 се	
следећа	аутобуска	стајалишта:	

1.	НАСЕЉЕ	АЉУДОВО
	 -Аљудово-раскрсница
	 -Аљудово-центар
2.	НАСЕЉЕ	БАТУША
	 -Батуша-Дом	културе
3.	НАСЕЉЕ	БОЖЕВАЦ
	 -Божевац	–	центар
	 -Божевац-Диван
4.	НАСЕЉЕ	ВЕЛИКО	СЕЛО
	 -Велико	Село	I-улаз	у	село
	 -Велико	Село	-	центар	села
	 -Велико	Село	II	–	излаз	из	села	према	Врбници
	 -Велико	Село	–	Стиг	(на	путу	Пжаревац-Петровац)
5.	НАСЕЉЕ	ВЕЛИКО	ЦРНИЋЕ
	 -Велико	Црниће-Дом	културе
	 -Велико	Црниће	I-	излаз	из	села	према	Петровцу
	 -Велико	Црниће-Дом	здравља
6.	НАСЕЉЕ	ВРБНИЦА
	 -Врбница-центар	села
	 -Врбница-пут	за	Велико	Село
7.	НАСЕЉЕ	ЗАБРЕГА
	 -Забрега-центар	насеља	(код	цркве)

8.	НАСЕЉЕ	КАЛИШТЕ
	 -Калиште		I-улаз	у	село	од	Пожаревца
	 -	Калиште	II-	код	скретања	за	центар	сеља
9.	НАСЕЉЕ	КОБИЉЕ
	 -Кобиље	–	центар	села
	 -Кобиље-раскрсница	према	Дивану
10.	НАСЕЉЕ	КРАВЉИ	ДО
	 -Стари	пут-	петља
	 -Стари	пут-падине
	 -Крављи	До-раскрсница
	 -Крављи	До-село
	 -Крављи	До-Битеклија
	 -Крављи	До-„крак	за	Мало	Црниће“
11.НАСЕЉЕ	КУЛА
	 -Кула-центар	села
	 -Кула-насеље	Вишњица
12.	НАСЕЉЕ	МАЛО	ГРАДИШТЕ
	 -Мало	Градиште-центар	села
13.	НАСЕЉЕ	МАЛО	ЦРНИЋЕ
	 -Мало	Црниће-раскрсница	код	 скретања	 за	центар	на	
путу	за	Петровац
	 -Мало	Црниће-основна	школа,	центар	насеља
	 -Мало	Црниће-млин
14.	НАСЕЉЕ			САЛАКОВАЦ
	 -Салаковац-Бресје
	 -Салаковац-нова	фарма
	 -Салаковац-луг
	 -Салаковац-дом	културе
	 -Салаковац-основна	школа
15.	НАСЕЉЕ	СМОЉИНАЦ
	 -Смољинац-раскрсница	код	скретања	са	пута	за	Кучево
	 -Смољинац-центар	села
	 -Смољинац-Змајевац
	 -Смољинац-Касидолски	пут
16.	НАСЕЉЕ	ТОПОНИЦА
	 -Топоница-раскрсника	код	скретања	за	центар	села
	 -Топоница-центар	села
	 -Топоница-заовачка	раскрсница
17.	НАСЕЉЕ	ЦРЉЕНАЦ
	 -Црљенац	–	„железничка	станица“
	 -Црљенац-	центар	села
	 -Црљенац-	Бунар
18.	НАСЕЉЕ	ШАПИНЕ
	 -Шапине-дом	културе
19.НАСЕЉЕ	ШЉИВОВАЦ
	 -Шљивовац-центар	
                       

Члан	4.	

	 О	спровођењу	ове	Одлуке	стараће	се	ЈП	„Дирекција	за	
изградњу	општине	Мало	Црниће“.Надзор	над	спровођењем	
ове	Одлуке	вршиће	Општинска	управа.
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Члан	5.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	8	дана	од	дана	објављивања	
у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

Број:	020-23/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

23
	 На	основу	члана	60.	а	у	вези	са	чланом		6.	став	1.	тачка	
1.	 Закона	 о	 финансирању	 локалне	 самоуправе(„Службени	
гласник	РС,	62/06	и	47/2011),	члана	5.	Закона	о	порезима	на	
имовину(Службени	 гласник	 РС,	 број	 26/01,	 80/02,	 135/04,	
61/07,	5/09,	101/10,	24/11,	78/11	и	57/12),	члана	4.	Правилника	
о	начину	утврђивања	основице	пореза	на	имовину	на	права	
на	 непокретностима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 38/01,	
45/04	 и	 27/11),	 члана	 40.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	
(„Службени	 гласник	 општине	 Мало	 Црниће,	 број	 12/08	 и	
6/11)
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана	21.	03.	2013.	године,		доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању  просечне тржишне цене непокретности 

за 2013. годину

	 1.	 Утврђује	 се	 просечна	 тржишна	 цена	 квадратног	
метра	непокретности	на	територији	оштине	Мало	Црниће	за	
2013.	годину	као	један	од	основних	елемената	за	утврђивање	
основице	при	обрачуну	пореза	на	имовину	за	физичких	лица	
по	м2	и	то:

-	 станови	и	стамбени	објекти	................	37.863	динара/м2 
-	 пословни	простор	................................	68.456	динара/м2

-	 зграде	и	просторије	за	одмор	за	рекреацију	...................
................................................................	22.718	динара/м2

-	 гараже	и	други	грађевински	објекти	...	18.932	динара/м2

	 2.	 Општинска	 управа	Мало	 Црниће	 -	 Одсек	 локалне	
пореске	 администрације	 примењиваће	 утврђену	 просечну	
тржишну	 цену	 непокретности	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 код	
утврђивања	 пореза	 на	 имовину	 физичких	 лица	 за	 2013.	
годину.

I/01	Број:	020-50/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић

24
	 На	основу	члана	60.	став	2.	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	62/2006,	65/2008-
др.закон	 и	 41/2009)	 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	21.	03.	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У
о одређивању надлежног органа за доношење 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Мало Црниће за 

2013. годину

Члан	1.

	 ОДРЕЂУЈЕ	СЕ	Општинско	веће	општине	Мало	Црниће	
као	 надлежни	 орган	 за	 доношење	 Годишњег	 програма	
заштите,	уређења	и	коришћења	пољопривредног	земљишта	
општине	Мало	Црниће	за	2013.	годину.

Члан	2.

	 Програм	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 Општинско	 веће	
општине	Мало	Црниће	у	обавези	је	да	донесе	уз	сагласност	
Министарства	пољопривреде,		шумарства	и	водопривреде	и	
претходно	 прибављено	 мишљење	 Комисије	 образоване	 од	
стране	председника	Општине	Мало	Црниће.
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Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће’’.

Број:	020-51/2013
У	Малом	Црнићу,		21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

25
	 На	 основу	 члана	 40.	 Статута	 општине	Мало	 Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/2008	
и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	________________	2013.	године,	д	о	н	о	с	и

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању представника Општине Мало Црниће за 

Скупштину оснивача
Регионалне развојне агенције ‘’Браничево-Подунавље’’ 

Пожаревац

I

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Драган	 Митић,	 председник	 Општине	
Мало	 Црниће,	 за	 представника	 Општине	 Мало	 Црниће,	
у	 Скупштину	 оснивача	 Регионалне	 развојне	 агенције	
‘’Браничево-Подунавље’’	Пожаревац.

II

	 Овим	 решењем	 замењује	 се	 решење	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће,	о	именовању	представника	Општине,	
I/01	број:	020-66/10	од	08.06.2010.	године.

III

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

IV

	 Решење	 доставити	 Регионалној	 развојног	 агенцији	
‘’Браничево-Подунавље’’	Пожаревац,	и	архиви.

I/01	Број:	020-20/2013
У	Малом	Црнићу,	_________________	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

НАЦРТ

	 На	 основу	 члана	 40.	 Статута	 општине	Мало	 Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/2008	
и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	________________	2013.	године,	д	о	н	о	с	и

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ПРОЦЕСА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ‘’БРАНИЧЕВО-
ПОДУНАВЉЕ’’ ПОЖАРЕВАЦ

I

	 Прихвата	се	процес	акредитације	Регионалне	развојне	
агенције	‘’Браничево-Подунавље’’	Пожаревац,	за	обављање	
послова	и	унапређења	регионалног	развоја.

II

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће’’.	

I/01	Број:	020-21/2013
У	Малом	Црнићу,	_________________	2013.	године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

НАЦРТ

	 На	 основу	 	 члана	 44.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(‘’Службени	 гласник	РС’’,	 број	 129/2007),	 члана	 3.	Уредбе	
о	 утврђивању	 услова,	 критеријума	 и	 начина	 акредитације	
за	 обављање	 послова	 регионалног	 развоја	 и	 одузимања	
акредитације	пре	истека	рока	на	који	је	издата	(‘’Службени	
гласник	 РС’’,	 број	 74/2010	 и	 4/2012)	 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	________________	2013.	године,	д	о	н	о	с	и

O Д Л У К У
о опредељивању финансијских средстава, на име 

годишње чланарине, за суфинансирање Регионалне 
развојне агенције ‘’Браничево-Подунавље’’

Члан	1.

	 Опредељују	се	финансијска	средства	у	Буџету	општине	
Мало	Црниће	за	2013.	годину	у	износу	од	282.926,77	динара	
на	име	годишње	чланарине,	 за	суфинансирање	Регионалне	
развојне	 агенције	 ‘’Браничево-Подунавље’’,	 у	 складу	 са	
чланом	3.	Уредбе	о	утврђивању	услова,	критеријума	и	начина	
акредитације	 за	 обављање	 послова	 регионалног	 развоја	 и	
одузимања	 акредитације	 пре	 истека	 рока	 на	 који	 је	 издата	
(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	74/2010	и	4/2012).
	 Наведена	 средства	 користиће	 се	 за	 обезбеђивање	
средстава	за	рад	и	пословање	Агенције.

Члан	2.	

	 Обавезује	се	Одсек	за	буџет	и	трезор	Општинске	управе	
Мало	 Црниће	 да	 у	 име	 Општине	 Мало	 Црниће	 поднесе	
захтев	Министарству	регионалног	развоја	преко	Националне	
агенције	за	регионални	развој,	 за	суфинансирање	годишње	
чланарине	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 у	 износу	 од	 50%,	 као	
локалне	самоуправе	разврстане	у	четврту	групу	по	степену	
развијености	 а	 којој	 припада	 право	 на	 учествовање	
Министарства	у	суфинансирању	годишње	чланарине.

	 О	реализацији	ове	Одлуке	стараће	се	Одсек	за	буџет	и	
трезор	Општинске	управе	општине	Мало	Црниће.

Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће’’.

Број:	020-19/2013
У	Малом	Црнићу,	________________	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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	 На	 основу	 	 члана	 44.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(‘’Службени	 гласник	РС’’,	 број	 129/2007),	 члана	 3.	Уредбе	
о	 утврђивању	 услова,	 критеријума	 и	 начина	 акредитације	
за	 обављање	 послова	 регионалног	 развоја	 и	 одузимања	
акредитације	пре	истека	рока	на	који	је	издата	(‘’Службени	
гласник	 РС’’,	 број	 74/2010	 и	 4/2012)	 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	21.	03.	2013.	године,	доноси

O Д Л У К У
о опредељивању финансијских средстава, на име 

годишње чланарине, за суфинансирање Регионалне 
развојне агенције ‘’Браничево-Подунавље’’

Члан	1.

	 Опредељују	се	финансијска	средства	у	Буџету	општине	
Мало	Црниће	за	2013.	годину	у	износу	од	282.926,77	динара	
на	име	годишње	чланарине,	 за	суфинансирање	Регионалне	
развојне	 агенције	 ‘’Браничево-Подунавље’’,	 у	 складу	 са	
чланом	3.	Уредбе	о	утврђивању	услова,	критеријума	и	начина	
акредитације	 за	 обављање	 послова	 регионалног	 развоја	 и	
одузимања	 акредитације	 пре	 истека	 рока	 на	 који	 је	 издата	
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(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	74/2010	и	4/2012).
	 Наведена	 средства	 користиће	 се	 за	 обезбеђивање	
средстава	за	рад	и	пословање	Агенције.

Члан	2.	

	 Обавезује	се	Одсек	за	буџет	и	трезор	Општинске	управе	
Мало	 Црниће	 да	 у	 име	 Општине	 Мало	 Црниће	 поднесе	
захтев	Министарству	регионалног	развоја	преко	Националне	
агенције	за	регионални	развој,	 за	суфинансирање	годишње	
чланарине	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 у	 износу	 од	 50%,	 као	
локалне	самоуправе	разврстане	у	четврту	групу	по	степену	
развијености	 а	 којој	 припада	 право	 на	 учествовање	
Министарства	у	суфинансирању	годишње	чланарине.
	 О	реализацији	ове	Одлуке	стараће	се	Одсек	за	буџет	и	
трезор	Општинске	управе	општине	Мало	Црниће.

Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће’’.

Број:	020-19/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.		2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

27
	 На	 основу	 члана	 40.	 Статута	 општине	Мало	 Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/2008	
и	6/2011),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању представника Општине Мало Црниће за 

Скупштину оснивача Регионалне развојне агенције 
‘’Браничево-Подунавље’’ Пожаревац

I

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Драган	 Митић,	 председник	 Општине	
Мало	 Црниће,	 за	 представника	 Општине	 Мало	 Црниће,	
у	 Скупштину	 оснивача	 Регионалне	 развојне	 агенције	
‘’Браничево-Подунавље’’	Пожаревац.

II

	 Овим	 решењем	 замењује	 се	 решење	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће,	о	именовању	представника	Општине,	
I/01	број:	020-66/10	од	08.06.2010.	године.

III

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

IV

	 Решење	 доставити	 Регионалној	 развојног	 агенцији	
‘’Браничево-Подунавље’’	Пожаревац,	и	архиви.

I/01	Број:	020-20/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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28
	 На	основу	члана	11.	Одлуке	о	оснивању	Фонда	за	развој	
пољопривреде	општине	Мало	Црниће	(‘’Службени	гласник	
општине	Мало	Црниће’’,	број	15/2012),
	 Управни	одбор	Фонда	за	развој	пољопривреде	општине	
Мало	 Црниће	 на	 седници	 одржаној	 06.	 фебруара	 2013.	
године,	д	о	н	о	с	и

С Т А Т У Т
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Фонд	за	развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће	
(у	 даљем	 тексту:	 Фонд)	 основан	 је	 Одлуком	 о	 оснивању	
Аграрног	 фонда	 за	 развој	 пољопривреде	 општине	 Мало	
Црниће	(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	
7/2003	и	16/2008-измене	и	допуне)	и	Одлуком	о	оснивању	
Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	15/2012),	
у	 циљу	 подстицања	 развоја	 пољопривреде	 на	 територији	
општине	Мало	Црниће.

Члан	2.

	 Овим	 Статутом	 уређују	 се:	 циљеви,	 организација	 и	
начин	 пословања	Фонда,	 надлежност	 и	 рад	 органа	Фонда,	
заступање	и	представљање	Фонда,	начин	обављања	стручних,	
административних	и	финансијско-техничких	послова,	обим	
финансијске	подршке,	права	и	обавеза	корисника	средстава	
и	друга	питања	од	значаја	за	рад	и	пословање	Фонда.

Члан	3.

	 Фонд	 је	 правно	 лице	 са	 правима,	 обавезама	 и	
одговорностима	утврђеним	Законом,	Одлуком	о	оснивању	и	
овим	Статутом.

Члан	4.

	 Фонд	 послује	 у	 складу	 са	 закконом	 којим	 се	 уређује	
буџетски	систем.

Члан	5.

	 Фонд	 послује	 под	 називом:	 Фонд	 за	 развој	 општине	
Мало	Црниће.

	 Текст	 назива	Фонда	 се	 исписује	 на	 српском	 језику	 и	
ћириличним	писмом.
	 Седиште	Фонда	је	у	Малом	Црнићу,	ул.	Маршала	Тита	
80.	у	згради	Општине	Мало	Црниће.
	 О	промени	назива	Фонда	одлучује	Управни	одбор.

Члан	6.

	 Фонд	има	печат	и	штамбиљ.
	 Печат	Фонда	је	округлог	облика	пречника	32	мм	у	чијој	
средини	је	грб	Републике	Србије.
	 Печат	Фонда	садржи	текст:	‘’Општина	Мало	Црниће,	
Фонд	за	развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће-Мало	
Црниће’’
	 Текст	 печата	 Фонда	 исписује	 се	 на	 српском	 језику	
ћириличким	писмом.

Члан	7.

	 Штамбиљ	 Фонда	 је	 правоугаоног	 облика	 димензија	
60x30мм	и	садржи	текст:	‘’Општина	Мало	Црниће,	Фонд	за	
развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће,	Мало	Црниће’’	
и	рубрике	за	упис	датума	пријема	поднеска,	број	под	којим	
ће	се	поднесак	завести	и	број	прилога	уз	поднесак.
	 Текст	 штамбиља	 исписује	 се	 на	 српском	 језику	
ћириличким	писмом.

Члан	8.

	 Начин	 издавања,	 руковања,	 задужења,	 чувања	 и	
евиденције	 броја	 печата	 Фонда,	 као	 и	 особу	 одговорну	 за	
чување	 печата	 Фонда,	 утврђује	 одлуком	 Управни	 одбор	
Фонда.
	 Особа	која	рукује	печатом	и	штамбиљем	задужује	се	уз	
потпис	и	лично	је	одговорна	за	његову	правилну	употребу	и	
чување.

II ЦИЉЕВИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН 
ПОСЛОВАЊА ФОНДА

Члан	9.

	 Задатак	Фонда	је	обезбеђивање	средстава	и	усмеравање	
истих	за	унапређење	развоја	појединих	грана	пољопривреде	
у	 складу	 са	 развојним	 плановима	 и	 програмима	 општине	
Мало	Црниће.

Члан	10.	

	 Делатност	Фонда	је:
1)	 65232	–	остало	финансијско	посредовање;
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2)	 расподела	средстава	за	реализацију	циљева	Фонда;
3)	 учешће	 у	 припреми	 планова	 и	 програма	 унапређења	

развоја	појединих	области	пољопривреде;
4)	 реализација	циљева	Стратегије	развоја	пољопривреде	

и	одлука	Скупштине	општине	и	Општинског	већа;
5)	 сарадња	са	пољопривредним	удружењима;
6)	 формирање	 и	 вођење	 информативно-документационе	

базе	 података	 од	 значаја	 за	 промовисање,	 деловање	
и	 развој	 пољопривреде	 на	 територији	 општине	Мало	
Црниће;

7)	 организовање	 стручних	 и	 образовних	 скупова	
(округли	столови,	трибине,	семинари,	и	сл),	издавање	
публикација	 о	 питањима	 од	 значаја	 за	 промовисање,	
деловање	и	развој	пољопривреде;

8)	 вршење	 других	 послова	 којима	 се	 остварују	 циљеви	
оснивања	Фонда.

Члан	11.

	 Пословање	 Фонда	 обавља	 се	 сагласно	 Годишњем	
програму	рада.
	 Годишњим	програмом	рада	 утврђује	 се	 врста	 и	 обим	
послова	 са	 износима	 потребних	 средстава	 за	 извршавање	
програмских	послова	у	текућој	години.
	 Годишњи	 програм	 рада	 доноси	 се	 најкасније	 до	 31.	
марта	текуће	године.
	 Годишњи	 програм	 рада	 спроводи	 Управни	 одбор	
Фонда.

III СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА

Члан	12.

	 Средства	Фонда	обезбеђују	се	из:
	 1.	буџета	Општине	Мало	Црниће;
	 2.	буџета	Репулике	Србије;	
	 3.	 улагања	 других	 домаћих	 и	 страних	 физичких	 и	
правних	лица	и	донатора;
	 4.	других	извора	у	складу	са	Законом.

Члан	13.

	 Средства	Фонда	из	члана	12.	овог	Статута	воде	се	на	
текућем	рачуну	код	Управе	за	трезор,	Филијала	Пожаревац.

Члан	14.

	 Финансијским	планом	средства	Фонда	распоређују	се	
за	намене	из	члана	9.	и	10.	овог	Статута	и	посебне	намене	
(материјални	трошкови	и	друго).

Члан	15.

	 Завршним	рачуном	Фонда	утврђује	се	стање	средстава	
и	 обавеза	 по	 изворима	 средстава	 на	 дан	 31.	 децембра	
пословне	године,	као	и	резултати	пословања	у	том	периоду.

IV НАДЛЕЖНОСТ И РАД ОРГАНА ФОНДА

Члан	16.

	 Органи	Фонда	су:	Управни	одбор	и	Надзорни	одбор.

1. Управни одбор

Члан	17.

	 Управни	одбор	је	орган	управљања	Фондом.
	 Управни	одбор	има	пет	чланова	–	председника	и	четири	
члана.
	 Председника	 и	 чланове	 Управног	 одбора	 Фонда	
именује	и	разрешава	Скупштина	општине	Мало	Црниће	на	
мандатни	период	од	4	(четири)	године.

Члан	18.

	 Управни	одбор	Фонда:
1.	 доноси	 Статут	 Фонда,	 на	 који	 даје	 сагласност	

Скупштина	општине	Мало	Црниће;
2.	 доноси	годишњи	Програм	рада,		на	који	сагласност	даје	

Скупштина	општине	Мало	Црниће;	
3.	 доноси	финансијски	план;
4.	 подноси	Извештај	 о	 раду	Скупштини	 општине	Мало	

Црниће,	
5.	 доноси	Пословник	о	свом	раду;	
6.	 одлучује	 о	 расподели	 средстава	 Фонда	 по	

критеријумима	 и	 условима	 утврђеним	 Статутом	 и	
програмима	Фонда,	уз	сагласност	Општинског	већа;

7.	 обавља	 послове	 везане	 за	 спровођење	 конкурса	 за	
доделу	средстава	Фонда;

8.	 именује	чланове	комисија	у	циљу	реализације	посебних	
задатака;

9.	 одлучује	 о	 статусним	 променама	 на	 које	 сагласност	
даје	Скупштина	општине;

10.	 обавља	 друге	 послове	 утврђене	 Законом	 и	 овим	
Статутом.

Члан	19.

	 Управни	одбор	Фонда	ради	у	седницама.
	 Управни	 одбор	 одлучује	 већином	 гласова	 од	 укупног	
броја	чланова	Управног	одбора.
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Члан	20.

	 Председник	Управног	одбора	сазива	седнице,	утврђује	
дневни	ред	и	председава	седницама	Управног	одбора.
	 У	случају	спречености	председника	седницу	сазива	и	
истом	председава	овлашћени	члан	Управног	одбора.
	 Овлашћеног	 члана	 Управног	 одбора	 одређује	
председник	Управног	одбора.
	 Начин	сазивања,	председавања	и	гласања		на	седницама	
Управног	одбора	ближе	ће	се	уредити	Пословником	о	раду.

Члан	21.

	 Управни	 одбор	 предлаже	 Скупштини	 општине	
разрешење	члана	Управног	одбора,	ако	члан	своје	дужности	
не	обавља	савесно,	у	складу	са	законом,	статутом	и	другим	
општим	актима	Фонда,	ако	се	утврди	да	има	професионалне	
или	имовинске	интересе	који	су	супротни	интересима	Фонда	
или	 ако	 својим	 понашањем	 и	 иступима	 нарушава	 углед	
Фонда.
	 Председник	и	чланови	Управног	одбора	могу	поднети	
оставку,	у	писменој	форми.

2. Председник Управног одбора

Члан	22.

	 Председник	 Управног	 одбора	 представља	 и	 заступа	
Фонд.
	 Председник	Управног	 одбора	може	 пуномоћјем	 своја	
овлашћења	за	заступање	и	представљање	пренети	на	друго	
лице.
	 У	 складу	 са	 пренетим	 овлашћењима	 за	 заступање	
и	 представљање,	 пуномоћје	 може	 бити	 генерално	 за	
предузимање	свих	правних	радњи,	или	посебно	за	одређени	
случај.

Члан	23.

	 Председник	Управног	одбора:
1)	 заступа	и	представља	Фонд;
2)	 организује	и	руководи	радом	Фонда;
3)	 доноси	одлуке	из	надлежности	Фонда,	осим	одлука	за	

које	је	надлежан	Управни	одбор;
4)	 предлаже	акта	која	доноси	Управни	одбор;
5)	 одговара	 за	 законитост	 рада,	 стручни	 рад	 Фонда	 и	

коришћење	и	располагање	имовином	Фонда;
6)	 извршава	одлуке	Управног	одбора	и	предузима	мере	за	

њихово	спровођење;
7)	 предлаже	Годишњи	програм	рада	Фонда;
8)	 закључује	уговоре	у	име	и	за	рачун	Фонда;

9)	 стара	 се	 о	 правилном	 вођењу	 материјалног	 и	
финансијског	 пословања,	 врши	 права	 наредбодавца	
за	 употребу	 средстава	 Фонда	 у	 складу	 са	 одлукама	
Управног	одбора;

10)	 обавља	 и	 друге	 послове	 утврђене	 Законом,	 овим	
Статутом	и	одлукама	Управног	одбора.

3. Надзорни одбор

Члан	24.

	 Надзорни	 одбор	 има	 три	 члана	 –	 председника	 и	 два	
члана.
	 Председника	 и	 чланове	 Надзорног	 одбора	 именује	 и	
разрешава	Скупштина	општине	Мало	Црниће	на	мандатни	
период	од	четири	године.

Члан	25.

	 Надзорни	одбор:
1)	 прегледа	 завршни	 рачун	 и	 извештаје	 о	 пословању	 и	

утврђује	да	ли	су	сачињени	у	складу	са	прописима;
2)	 доноси	Пословник	о	раду;
3)	 врши	надзор	над	законитошћу	рада	Управног	одбора	и	

председника	Управног	одбора;
4)	 прегледа	пословне	књиге	и	друга	документа	Фонда;
5)	 обавља	 и	 друге	 послове	 утврђене	 законом	 и	 овим	

Статутом.

Члан	26.

	 Надзорни	одбор	Фонда	ради	и	одлучује	на	седницама.
	 Надзорни	одбор	одлучује	већином	гласова	од	укупног	
броја	чланова	Надзорног	одбора.
	 Начин	сазивања,	председавања	и	гласања	на	седницама	
Надзорног	одбора	ближе	ће	се	уредити	Пословником	о	раду	
Надзорног	одбора.

V НАЧИН ОБАВЉАЊА СТРУЧНИХ, 
АДМИНИСТРАТИВНИХ И ФИНАНСИЈСКО-
ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА 

Члан	27.

	 Стручне,	 административне	 и	 финансијско-техничке	
послове	 за	 потребе	 Фонда	 обављаће	 надлежне	 службе	
Општинске	управе	општине	Мало	Црниће.

Члан	28.

	 За	 обављање	 појединих	 стручних	 послова	 из	
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надлежности	 Фонда,	 Управни	 одбор	 може	 формирати	
посебне	комисије	и	друга	радна	тела.
	 Надлежност,	 састав	 и	 начин	 рада	 комисије	 и	 радних	
тела	утврђује	се	актом	о	њиховом	образовању.

Члан	29.

	 За	обављање	послова	везаних	за	спровођење	конкурса	
за	доделу	средстава,	Фонд	може	одређене	послове	поверити	
банци	 или	 другој	 стручној	 организацији,	 о	 чему	 одлуку	
доноси	Управни	одбор	Фонда.

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА И 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан	30.

	 О	коришћењу	и	расподели	средстава	Фонда,	одлучује	
Управни	 одбор	 Фонда,	 уз	 сагласност	 Општинског	 већа,	
по	 критеријумима	 и	 условима	 утврђеним	 Статутом	 и	
програмима	Фонда.

Члан	31.

	 Председник	 Управног	 одбора	 са	 корисницима	
средстава	 закључује	 Уговор	 којим	 се	 регулишу	 међусобна	
права	и	обавезе.

Члан	32.

	 Основни	критеријуми	за	доделу	средстава	Фонда	су:
1)	 економска	оправданост	захтева;
2)	 коришћење	домаћих	ресурса;
3)	 запошљавање	већег	броја	радника;
4)	 заштита	животне	средине;
5)	 веће	сопствено	учешће,	веће	учешће	банке	и	других	у	

односу	на	тражена	средства	од	Фонда.

Члан	33.

	 Ближи	 критеријуми	 и	 услови	 за	 доделу	 средстава	
Фонда	утврђују	се	Годишњим	програмом	рада.

VII  ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД И 
ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА

Члан	34.

	 Имовину	Фонда	чине	права	коришћења,	управљања	и	
располагања	имовином	у	јавној		својини,	која	се	односи	на	

средства	остварена	из	основних	извора	финансирања	Фонда	
и	друга	средства	која	су	остварена	делатношћу	Фонда.

Члан	35.

	 За	обавезе	преузете	у	правном	промету	Фонд	одговара	
целокупном	својом	имовином.

Члан	36.

	 Рад	Фонда	је	јаван.
	 Јавност	 рада	 Фонда	 остварује	 се	 јавношћу	 рада	
Управног	 и	 Надзорног	 одбора,	 објављивањем	 њихових	
општих	 аката	 и	 програма	 рада	Фонда,	 као	 и	 подношењем	
извештаја	о	раду	у	складу	са	законом.

Члан	37.

	 Општа	 акта	 Фонда	 су:	 статут,	 одлука,	 правилник	 и	
други	 акти	 којима	 се	 на	 општи	 начин	 уређују	 одређена	
питања.
	 Измене	 и	 допуне	 општих	 аката	 врше	 се	 на	 начин	
прописан	за	њихово	доношење.
	 Измене	и	допуне	статута	Фонда	врше	се	по	поступку	и	
на	начин	који	је	прописан	за	његово	доношење.
	 Тумачење	 појединих	 одредаба	 Статута	 Фонда	 даје	
Управни	одбор	Фонда.

Члан	38.

	 Председник	 и	 чланови	 Управног	 одбора	 имају	 право	
на	 накнаду	 за	 рад	 у	 висини	 утврђеној	 Одлуком	 надлежне	
Комисије	Скупштине	општине	Мало	Црниће.

VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	39.

	 Ступањем	 на	 снагу	 овог	 Статута	 престаје	 да	 важи	
Статут	Фонда	за	развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће	
број:	06-16/04	од	16.08.2004.	године	и	Одлука	о	изменама	и	
допунама	Статута	Фонда	за	развој	пољопривреде	општине	
Мало	Црниће	број:	020-149/08	од	08.12.2008.	године.

Члан	40.

	 Овај	 Статут	 ступа	 на	 снагу	 по	 добијању	 сагласности	
Скупштине	општине	Мало	Црниће.

Број:	320-2/2013
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У	Малом	Црнићу,	06.	фебруара	2013.	године

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 ПРЕДСЕДНИК,
Синиша Ивковић, с.р.

29
	 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	21.	03.	2013.	године,	разматрајући	Статут	Фонда	за	
развој	пољопривреде	општине	Мало	Црниће,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о  давању сагласности  на Статут Фонда за развој 

пољопривреде општине Мало Црниће

Члан	1.

	 ДАЈЕ	 СЕ	 САГЛАСНОСТ	 на	 Статут	 Фонда	 за	 развој	
пољопривреде	 општине	 Мало	 Црниће	 број	 320-2/2013,	
који	 је	донет	на	седници	Управног	одбора	Фонда	за	развој	
пољопривреде	општине	Мало	Црниће	одржаној	дана	06.	02.	
2013.	године.

Члан	2.

	 Саставни	 део	 Решења	 је	 Статут	 фонда	 за	 развој	
општине	Мало	Црниће.

Члан	3.

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

 
I/01	Број:	020-52/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013		године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

30
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 општине	 Мало	 Црниће“,	
број	 129/07),	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 10.	 Статута	 општине	
Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	
број	 12/08	 и	 6/11)	 и	 чланова	 9.	 и	 14.	 Одлуке	 о	 оснивању	
Центра	за	социјални	рад	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	
општине	Мало	Црниће“,	број	2/12),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Центра за социјални рад  Мало Црниће

Члан	1.	

	 РАЗРЕШАВА	СЕ	Милена	Ђурић	из	Калишта	дужности	
члана	 Управног	 одбора	 Центра	 за	 социјални	 рад	 Мало	
Црниће,	именована	Решењем	о	именовању	Управног	одбора	
Центра	за	социјални	рад	Мало	Црниће,	Скупштине	општине	
Мало	Црниће	I/01	Број:	020-188/12,	од	17.	12.	2012.	године.
	 Разрешење	члана	Управног	одбора	врши	се	из	разлога	
усклађивања	 са	 законом	и	Одлуком	о	 оснивању	Центра	 за	
социјални	рад	Мало	Црниће.

Члан	2.	

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Светлана	 Стојадиновић,	 социјални	
радник	 из	 Божевца	 за	 члана	 Управног	 одбора	 Центра	 за	
социјални	рад	Мало	Црниће	из	реда	запослених.	
	 Именовање	члана	Управног	одбора	врши	се	на	основу	
утврђеног	предлога	Центра	за	социјални	рад	Мало	Црниће	
број	551-504/12,	од	06.12.	2012.	године.

Члан	3.

	 Ово	Решење	 ступа	на	 снагу	даном	доношења,	 а	 биће	
објављено	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.
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I/01	Број:		020-53/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

31
	 На	 основу	 члана	 54.	 став	 1	 -	 3.	 и	 члана	 55.	 став	 3.	
тачка	4.	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	гласник	РС“,	број	72/2009	и	52/2011),	члана	30.	
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		21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора  Предшколске 

установе „14. октобар“ Мало Црниће

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 СЕ	 чланови	 Управног	 одбора	
Предшколске	 установе	 „14.	 октобар“	 Мало	 Црниће	 –	
представници	локалне	самоуправе	и	то:
 
	 1.	 Добрица	Траиловић	из	Кобиља,
	 2.	 Лидија	Цолић	из	Божевца,
	 3.	 Емина	Петровић	из	Великог	Црнића.

Члан	2.

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

I/01	Број:	020-54/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

32
	 На	 основу	 члана	 54.	 став	 1	 -	 3.	 и	 члана	 55.	 став	
4.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	 и	 васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009	 и	 52/2011),	 члана	
30.	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		21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора Предшколске 

установе „14. октобар“ Мало Црниће

Члан	1.

	 ИМЕНУЈУ	СЕ		чланови		Управног		одбора		Предшкол-
ске	 установе	 „14.	 октобар“	 Мало	 Црниће	 –	 представници	
локалне	самоуправе	и	то:

	 1.	 Драган	Стојадиновић	из	Великог	Црнића,
	 2.	 Марко	Рајић	из	Куле,
	 3.	 Небојша	Обрадовић	из	Великог	Села.

Члан	2.

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

I/01	Број:	020-55	/13
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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33
	 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	21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Фонда за развој пољопривреде 
општине Мало Црниће

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВА	СЕ	Дејан	Томић	из	Божевца,	 дужности	
члана	 Управног	 одбора	 Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	
општине	 Мало	 Црниће,	 именован	 решењем	 о	 именовању	
Управног	 одбора	 Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	 општине	
Мало	Црниће,	Скупштине	општине	Мало	Црниће	I/01	Број:	
020-208/2012,	од		28.	12.	2012.	године.

Члан	2.

	 ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Стеван	 Стојадиновић	 из	 Божевца,	 за	
члана	 Управног	 одбора	 Фонда	 за	 развој	 пољопривреде	
општине	 Мало	 Црниће.	 Именовање	 члана	 Управног	
одбора	врши	се	на	основу	утврђеног	предлога	овлашћеног	
предлагача.	

Члан	3.

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

I/01	Број:	020-56/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

34
	 На	 основу	 члана	 64.	 Закона	 о	 пољопривредном	
земљишту	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 62/06,	 65/08	
и	 41/09)	 и	 члана	 40.	 и	 44.	Статута	 општине	Мало	Црниће	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	број	12/08	и	
6/11),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.		године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта

 у државној својини

I

	 РАЗРЕШАВА	 СЕ	 СЛОБОДАН	 ЈОНОВИЋ,	 дужности	
члана	Комисије	 за	 спровођење	 поступка	 јавног	 надметања	
за	 давање	 у	 закуп	 пољопривредног	 земљишта	 у	 државној	
својини.

II

	 ИМЕНУЈЕ	СЕ	СИНИША	ИВКОВИЋ	за	члана	Комисије	
за	спровођење	поступка	јавног	надметања	за	давање	у	закуп	
пољопривредног	земљишта	у	државној	својини.
 

III

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

I/01	Број:	020-57/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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35
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 	 129/2007)	 и	
члана	40.	 став	1.	 тачка	32.	Статута	општине	Мало	Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	12/2008	и	
6/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

О Д Л У К У
о покретању иницијативе

Члан	1.

	 ПОКРЕЋЕ	СЕ	иницијатива	за	преузимање	Ветеринарске	
станице	Мало	Црниће	у	облику	Писма	о	намерама.

Члан	2.

	 Саставни	део	Одлуке	о	покретању	иницијативе	је	текст	
Писма	о	намерама.

Члан	3.

	 Одлуку	о	покретању	иницијативе	и	Писмо	о	намерама	
доставити	 Агенцији	 за	 приватизацију	 Републике	 Србије,	
Ветеринарској	станици	Мало	Црниће	и	архиви.

Члан	4.

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

I/01	Број:	020-58/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

36
	 На	 основу	 члана	 36	 и	 члана	 42.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 119/12),	 члана	
32.	став	1.	тачка	9.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	РС“,	број	129/07),	члана	40.	став	1.	тачка	10.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/08	и	6/11)	и	члана	14.	Одлуке	о	оснивању	
Јавног	 комуналног	 предузећа	 „Чистоћа“	 Мало	 Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	1/05,	2/05	
и	6/05),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора ЈКП „Чистоћа - Мало Црниће“

Члан	1.

	 РАЗРЕШАВА	 СЕ	 Србољуб	 Митровић,	 економиста	
из	Црљенца,	дужности	в.д.директора	ЈКП	„Чистоћа	-	Мало	
Црниће“,		на	коју	је	именован	Решењем	Скупштине	општине	
Мало	Црниће	 број	 	 020-166/2012	 	 од	 17.	 12.	 2012.	 године,	
због	подношења	оставке.

Члан	2.

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

I/01	Број:	020-26/2013
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић
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37
	 На	 основу	 члана	 42.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(„Службени	гласник	РС“,	број	119/12),	члана	32.	став	1.	тачка	
9.	Закона	о	локалној	 самоуправи	 („Службени	гласник	РС“,	
број	 129/07),	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 10.	 Статута	 општине	
Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	
број	 12/08	 и	 6/11)	 и	 члана	 14.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Јавног	
комуналног	предузећа	„Чистоћа“	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	1/05,	2/05	и	6/05),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	21.	03.	2013.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању в.д. директора ЈКП „Чистоћа - 

Мало Црниће“

Члан	1.	

ИМЕНУЈЕ	 СЕ	 Мирослав	 Живојиновић,	 дипломирани	
економиста	 из	 Маљуревца,	 за	 в.д.директора	 Јавног	
комуналног	предузећа	„Чистоћа	-	Мало	Црниће“.

Члан	2.	

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

I/01	Број:	020-37/13
У	Малом	Црнићу,	21.	03.	2013.	године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић

38

ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО 

ЦРНИЋЕ

	 У	 Решењу	 о	 именовању	 Управног	 одбора	 Центра	 за	
социјални	рад	Мало	Црниће,	I/01	Број	020-188/12,	од	17.	12.	
2012.	године,	врши	се	следећа	исправка:

	 -	 У	 преамбули	 Решења	 о	 именовању	 Управног	
одбора,	уместо	речи

	 „и	 члана	 12.	 Одлуке	 о	 оснивању	 установе	Центра	 за	
социјални	 рад	 Мало	 Црниће	 („Служени	 гласник	 општине	
Мало	Црниће“,	број	79/92,	2/05),	треба	да	стоје	речи:

	 „и	члана	14.	Одлуке	о	оснивању	Центра	за	социјални	
рад	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	 општине	 Мало	
Црниће“,	број	2/12)

	 Ову	исправку	решења	објавити	у	„Службеном	гласнику	
општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број	020-188/12-01
У	Малом	Црнићу,	25.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
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39

ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

МАЛО ЦРНИЋЕ

	 У	Решењу	о	именовању	Надзорног	 одбора	Центра	 за	
социјални	рад	Мало	Црниће,	I/01	Број	020-195/12,	од	17.	12.	
2012.	године,	врши	се	следећа	исправка:

	 -	 У	 преамбули	 Решења	 о	 именовању	 Надзорног	
одбора,	уместо	речи

	 „и	 члана	 17.	 Одлуке	 о	 оснивању	 установе	Центра	 за	
социјални	 рад	 Мало	 Црниће	 („Служени	 гласник	 општине	
Мало	Црниће“,	број	79/92,	2/05),	треба	да	стоје	речи:

	 „и	члана	16.	Одлуке	о	оснивању	Центра	за	социјални	
рад	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	 општине	 Мало	
Црниће“,	број	2/12).

Ову	 исправку	 решења	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број	020-195/12-01
У	Малом	Црнићу,	25.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

40

ИСПРАВКА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВОГ 
ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ “СРБОЉУБ МИТИЋ“ 

МАЛО ЦРНИЋЕ

	 У	Решењу	о	разрешењу	Управног	одбора	Библиотеке	
„Србољуб	Митић“	Мало	Црниће,	I/01	Број	06-44/12,	од	12.	
12.	2012.	године,	врши	се	следећа	исправка:

	 -	 У	члану	1,	уместо	речи

	 „Зоран	Рајчић“,	треба	да	стоје	речи:

	 „Србољуб	Митровић“

	 Ову	исправку	решења	објавити	у	„Службеном	гласнику	
општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број	06-44/12-01
У	Малом	Црнићу,	25.	03.	2013.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

1 	Решење	о	разрешењу	председника	Управног	
	 одбора	Фонда	за	развој	пољопривреде	
	 општине	Мало	Црниће                                                     1
2	 	Одлука	о	престанку	мандата	одборника                        1
3	 Одлука	о	потврђивању	мандата	одборникa                   2
4	 Одлука	о	усвајању	Извештаја	о	раду	
	 Библиотеке	„Србољуб	Митић“	Мало	Црниће               2
5	 Одлука	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	
	 и	развоја	Библиотеке	„Србољуб	Митић“	
	 Мало	Црниће	за	2013.	годину                                         2
6	 Одлука	о	усвајању	Извештаја	о	раду	
	 Центра	за	културу	Мало	Црниће                                     3
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23	 Одлука	о	утврђивању	просечне	тржишне	
	 цене		непокретности	за	2013.	годину                            25
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