
511. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 30, 7.6.2018. године
МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LII * Број 30 * 7. јун 2018 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

213.
На основу члана 17. и члана 18. Закона о јавном 

инфор ми сању и медијима („Сл. гласник РС“, број 
83/14 и 58/15), члана 4. Правилника о суфинансирању 
про јеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Сл. гласник РС”, број 126/14), 
члана 57. Статут Општине Смедеревска Паланка 
(„МСЛ број 30/08,15/09,8/11 и 28/14)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, 
на седници одржаној 07. Јуна 2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА 
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради оства

ривања јавног интереса у области јавног информисања 
у 2018. години се расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја
Општина Смедеревска Паланка ће на основу овог 

јавног позива суфинансирати пројекте производње 
медијских садржаја ради остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања који се односe на 
јавно информисање од локалног значаја у складу са 
Законом о јавном информисању и медијима.

Одлуком о буџету општине Смедеревска Па лан
ка за 2018. годину раздео II – председник Опш ти не, 
програмска активност 0004 позиција 25, еко ном ска 
класификација 423 – Услуге по уговору  Ин фор
мисање, предвиђена су средства у укупном износу од 
12.000.000,00 динара.

Члан 2.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање 

пројеката ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања из буџета Општине 
Смедеревска Паланка износи 12.000.000,00 динара.

За пројекте производње медијских садржаја у 
2018. го дини, овом Одлуком се опредељује износ 
од 11.160.000.00 динара, што чини 93% од укупно 
предви ђених средстава из члана 1. Ове Одлуке.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове Одлуке 

рас пи сује се Јавни позив за учешће на Конкурсу за 
суфинансирање проjеката за остваривање јав ног 
интереса у области јавног информисања на тери
торији општине Смедеревска Паланка у 2018. години.

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфи
нансирање проjеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања на територији општине 
Смедеревска Паланка у 2018. години (у даљем тексту: 
Конкурс) биће објављен на званичном сајту општине 
Смедеревска Паланка и у дневном листу.

Члан 4.
За спровођење Јавног позива за учешће на Конкурсу 

из члана 3. ове Одлуке образоваће се Комисија за оце
ну пројеката и доделу средстава по Јавном позиву, 
коју именује председник Општине Смедеревска 
Паланка.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку 
о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке доноси 
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка.

Члан 5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:

1. намену средстава за остваривање јавног интереса;
2. износ средстава која су опредељена;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену пројеката на основу којих ће 

се додељивати средства;
5. прецизне рокове у којима се спроводи конкурс;
6. информацију о документацији коју се прилажен 

подносилац пројекта;
7. позив медијским удружењима и медијским 

стручњацима за пријављивање кандидата за 
чланове комисија.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и при

прему документације за комисију обавља Одељење 
за локални економски развој Општинске управе 
општине Смедеревска Паланка.

Одељење одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије.
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Секретар Комисије није члан Комисије.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објав  љи ва ња у „Међуопштинском службеном листу”.

Број: 4011/201802/1
Дана: 07.јуна 2018.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Никола Вучен

214.
На основу члана 58. Закона о запосленима у ауто ном

ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. Гласник РС број 21/16), Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл.Гласник РС”, 
број 88/16), Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима радних места намештеника 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
само уп ра ве („Сл. Гласник РС”, број 88/16) и члана 
21. став 2. Одлуке о Општинској управи Општине 
Сме де ревска Паланка („Међуопштински службени 
лист”, број 37/2008, 18/12 и 8/13) и члана 15. Одлу ке 
о Оп ш тин ском правобранилаштву Општине Смеде
рев ска Паланка („Међуопштински службени лист”, 
број 28/2014)

Општинско Веће Општине Смедеревска Паланка 
на седници одржаној 07. јуна 2018. године усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Члан 1.

Правилником о изменама и допунама правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији рад
них места у Општинској управи и Општинском 
пра во бра нилаштву Општине Смедеревска Паланка 
врше се измене и допуне Правилника о унутрашњој 
орга низацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи и Општинском правобранилаштву 

Општине Смедеревска Паланка, („Међуопштински 
службени лист”, број 17/2017, 19/2017 и 22/2018)

Члан 2.
У члану 4. У табеларном приказу систематизованих 

радних места, мења се број систематизованих радних 
места, као и број службеника тако да гласи:

Службеници
извршиоци

Број рад
них места

Број служ
беника

Сарадник 17 21
Млађи сарадник 12 18

У члану 41. У табеларном приказу систематизованих 
радних места мења се број систематизованих радних 
места, као и број службеника

Службеници
извршиоци

Број рад
них места

Број служ
беника

Сарадник 17 21
Млађи сарадник 12 18

У члану 43. Одељак 4.1.6. Одељење за развој при в
ре де и пољопривреде општине, 4.1.6.1.Одсек за раз
вој и контролу рада привреде, јавних служби и дру
гих корисника буџетских средстава, радно мес то под 
бројем 107. Послови праћења рада јавних предузећа 
и стручни и нормативноправни послови у области 
комуналних делатности мењају се услови за радно 
место, тако да гласе: Услови: Стечено високо обра
зовање на основним академским студијама из об
ласти правне, економске науке или области заштите 
животне средине у обиму од најмање 180 ЕСПБ на 
основним академским студијама, основним стру
ковним студијама односно на студијама у трајању до 3 
године, познавање утврђених метода рада, поступака 
и стручних техника које се стичу радним искуством у 
струци од најмање 3 године, положен државни испит 
као и вештина да се стечена знања примене.

Звање: Сарадник
У члану 43. Одељак 4.1.6.Одељење за развој прив

ре де и пољопривреде општине, 4.1.6.1. Одсек за раз
вој и контролу рада привреде, јавних служби и дру
гих корисника буџетских средстава, радно место под 
бројем 109. Стручни сарадник на пословима ста тис
тике, плана и анализе у одсеку за развој прив реде 
Опш ти не и привреде и послови праћења рада јавних 
установа услуга и активности у области дечије, 
социјалне заштите и друштвене бриге о деци мења се 
број извршилаца за радно место тако да гласи: Број 
извршилаца: 2

У члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинско
правне, стамбенокомуналне, грађевинске и урба нис
тич ке послове 4.1.3.3 Одсек за евиденцију и управ
љање имовином Општине радно место под редним 
бројем 80. Стручно технички послови управљања 
имовином мењају се услови за радно место, тако да 



513. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 30, 7.6.2018. године
гласе: Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне, економске или геодетске науке на 
основним академским студијама од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до 3 године, познавање утвр
ђених метода рада, поступака и стручних техника 
које се стичу радним искуством у струци од најмање 
3 године, положен државни испит и вештина да се 
стечена знања примене.

Звање: Сарадник
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по 
објав љивању у „Међуопштинском службеном лис
ту” и огласној табли Општинске управе Општине 
Смедеревска Паланка

Број: 0214/201802/1
У Смедеревској Паланци, 07.јуна 2018.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Никола Вучен
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