
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

42.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и
47/18)  и  члана  40.  став  1.  тачка  2)  Статута  општине  Ћићевац  (''Сл.  лист  општине  Ћићевац",  бр.  3/19),
Скупштина општине Ћићевац, на 10. седници одржаној 20. маја 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ  ЗА 2021. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ћићевац за 2021. годину („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр 34/2020), (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 376.689.584
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 369.589.584
 буџетска средства 351.434.180
 сопствени приходи 535.000
 средства из осталих извора 17.620.404
1.2.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.100.000
2.  Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 386.689.584
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 337.326.464
 текући буџетски расходи 333.766.000
 расходи из сопствених прихода 535.000
 расходи из осталих извора 3.025.464
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 49.363.120
 текући буџетски издаци 49.323.120
 издаци из сопствених прихода 40.000
 издаци из осталих извора /
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -10.000.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања 17.500.000
Издаци за отплату главнице дуга 7.500.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 10.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

1 2 3
УКУПНИ  ПРИХОДИ  У  ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи 71 198.985.060
1.1.  Порез  на  доходак,  добит  и  капиталне  добитке  (осим
самодоприноса)

711 98.200.000

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   11   Ћићевац,   20.5.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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1.2. Порез на имовину 713 75.835.060
1.3. Остали порески приходи 714,716 24.950.000
2. Непорески приходи 74 19.535.000
3. Трансфери 733 134.474.584
4.Меморандумске ставке 772 2.000.000
5.Примања од продаје нефинансијске имовине 8 7.100.000
6.Пренета неутрошена средства 3 14.594.940
УКУПНИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ЗА  НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 386.689.584
1.1. Расходи за запослене 41 106.778.000
1.2. Коришћење роба и услуга 42 122.815.464
1.3. Отплата камата 44 1.360.000
1.4. Субвенције 45 20.500.000
1.5. Социјална заштита из буџета 47 27.925.000
1.6. Остали расходи, у чему:
 средства резерви

48+49 18.509.000

2. Трансфери 46 39.439.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 49.363.120
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 611) 62 /
ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ  И
ЗАДУЖИВАЊА

17.500.000

1.  Примања  по  основу  отплате  кредита  и  продаје  финансијске
имовине

92 /

2. Задуживање 91 17.500.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 17.500.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912 /
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.500.000
3. Отплата дуга 61 7.500.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.500.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 /
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 /
4. Набавка финансијске имовине 6211 /

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове  одлуке користе се за следеће програме:

План расхода по програмима
за период 01.01.2021.-31.12.2021.

Назив програма Износ у динарима
1.Становање, урбанизам и просторно планирање 15.109.000
2.Комунална делатност 29.700.000
3.Локални економски развој 4.300.000
4.Развој туризма /
5.Пољопривреда и рурални развој 8.550.000
6.Заштита животне средине 4.625.464
7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 26.500.000
8.Предшколско васпитање 42.520.000
9.Основно образовање 17.414.000
10.Средње образовање 1.000.000
11.Социјална и дечија заштита 40.955.000
12.Здравствена заштита 7.600.000
13.Развој културе и информисања 14.100.000
14.Развој спорта и омладине 13.903.000
15.Опште услуге локалне самоуправе 119.695.000
16.Политички систем локалне самоуправе 40.934.000
17.Енергетска ефикасност 7.284.120

Члан 3.
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Потребна  средства  за  финансирање  буџетског  дефицита  из  члана  1.  ове  одлуке  у  износу  од
10.000.000,00  динара,  а  који  је  резултат  капиталних  издатака,  обезбедиће  се  из  кредита  за  капиталне
инвестиције.

Члан 4.
Општина Ћићевац не очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније.

Члан 5.
Планирани  капитални  издаци  буџетских  корисника  за  2021,  2022.  и  2023.  годину  исказује  се  у

следећем прегледу:
Ек.

клас.
Ред.
број

Опис Износ у динарима
2021. 2022. 2023.

1 2 3 4 5 6
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511 Зграде и грађевински објекти
1. Секундарна водоводна мрежа

 Програм 2 ПА 0008
Година почетка финансирања пројекта: 2021.
Година завршетка финансир. пројекта: 2025
Укупна вредност пројекта: 110.000.000
Извори финансирања:
Из  кредита 7.300.000 10.000.000 10.000.000

511 2. Асфалтирање улица на територији општине:
на основу Програма развоја општине Ћићевац 
за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 
2023. годину.
Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2021.
Година завршетка финанс. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
из  кредита 1.000.000

511
3. Изградња пешачких стаза, по Програму 

коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима
Програм 15 ПА 0001
Година почетка финансирања пројекта: 2021.
Година завршетка финансирања пројекта: 
2021.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 1.000.000

511 4. Енергетска ефикасност- набавка и постављање
изолације на згради Општинске управе; 
Програм 17 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2021.
Година завршетка финансирања пројекта: 
2021.
Укупна вредност пројекта: 3.384.120
Извори финансирања:
из текућих прихода 3.384.120

511 5. Извођење електроенергетских инсталација на 
згради Општинске управе и стабилне 
инсталације за дојаву пожара у згради 
Општинске управе
Програм 17 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2021.
Година завршетка финансирања: 2021.
Укупна вредност пројекта: 4.500.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 1.500.000 1.500.000 1.500.000
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511 6. Рехабилитација (пресвлачење) улица новим 
слојем асфалта: -  
По Програму развоја општине Ћићевац за 
2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 
годину
Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2021.
Година завршетка финансир. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта:  12.000.000
Извори финансирања:
из  текућих прихода 5.300.000
из кредита 6.700.000

511 7. Бетонирање улица – По Програму развоја 
општине Ћићевац за 2021. год. са пројекцијама
за 2022. и 2023. год.            
 Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2021
Година завршетка финан. прој: 2021.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 1.000.000

511 8. Пројектно планирање Општине Ћићевац 
(пројекат канализације 8.349.600; пројекат ПУ 
Чаролија 1.000.000; секун. водоводна мрежа 
300.000; пројекат тротоара 840.000; пројекти 
за асфалтирање, пресвлачење и бетонирање 
улица по Програму развоја)       
 Програм 1 ПА 0001
Година почетка финансирања пројекта: 2021.
Година завршетка пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта: 11.509.000
Извори финансирања:
Из  текућих прихода буџета
Пренета неутрош. средства 5.880.000
Из текућих прихода: 5.629.000

511 12. Капитално одржавање објеката
Програм 15 ПА 0001 – Општинска управа
Година почетка финансирања: 2021.
Година завршетка финансирања: 2023.
Укупна вредност пројекта: 3.000.000
Извори финансирања 
из прихода буџета 1.000.000 1.000.000 1.000.000

541 13. Прибављање непокретности  
(куповина парцела за проширење гробља у 
Појату и земљишта за развој туризма у 
Мојсињској светој гори)
Програм 15 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2021.
Година завршетка финансир. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 1.000.000 / /

14. Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512 Машине и опрема 3.030.000
513 Остале некретнине и опрема 280.000
515 Остала основна средства 160.000

II  ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

Средства у износу од 394.189.584 динара распоређују се по корисницима и врстама издатка, и то:
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Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
прихода 04

Средства
из

осталих
извора

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Шифра 2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ  СКУПШТИНЕ
1. 111 Извршни  и  законодавни

органи
1 411 Плате, додаци и накн. запосл. 2.700.000 2.700.000

2 412 Социј.  допр.  на  терет
послодавца

500.000 500.000

3 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

4 415 Накнаде трошк. за запослене 70.000 70.000

5 421 Стални трошкови 150.000 150.000

6 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

7 423 Услуге по уговору 8.600.000 8.600.000

8 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000

9 426 Материјал 300.000 300.000

10 465 Остале дотације и трансфери 120.000 120.000

11 481 Политичке  странке  (редован
рад-члан 16. Закона о фин. пол.
акт.)

209.000 209.000

Укупно за функц. класиф. 111 12.999.000 12.999.000

Приходи из буџета 01 12.999.000 12.999.000

Укупно за функ. класиф. 111 12.999.000 12.999.000

Укупно за ПРОГРАМ 16 (01) 12.999.000 12.999.000

Шифра 2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ  СКУПШТИНЕ

160 Опште јавне услуге некласиф.
на другом месту

12 421 Стални трошкови 50.000 50.000

13 423 Услуге по уговору 2.200.000 2.200.000

14 426 Материјал 150.000 150.000

Укупно за функ. класиф. 160 2.400.000 2.400.000

Приходи из буџета (01) 2.400.000 2.400.000

Укупно за ПА 0001 (01) 2.400.000 2.400.000

Укупно за ПРОГРАМ 16 (01) 2.400.000 2.400.000

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Шифра  2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0002-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
2. 111 Извршни и законодавни органи

15 411 Плате,  додаци  и  накнаде
запосл.

3.650.000 3.650.000

16 412 Социј.  допр.  на  терет
послодавца

700.000 700.000

17 414 Социј. давања запосленима 100.000 100.000

18 415 Накнаде трошк. за запослене 10.000 10.000

19 421 Стални трошкови 200.000 200.000

20 422 Трошкови путовања 50.000 50.000

21 423 Услуге по уговору 11.100.000 11.100.000

22 426 Материјал 1.000.000 1.000.000

23 465 Остале дотације и трансфери 380.000 380.000

Укупно за функц. класиф. 111 17.190.000 17.190.000

Приходи из буџета 01 17.190.000 17.190.000

Укупно за ПА 0002(01) 17.190.000 17.190.000
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Укупно за ПРОГРАМ 16 (01) 17.190.000 17.190.000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Шифра  2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                           ПА- 0002-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
3. 111 Извршни и законодавни органи

24 411 Плате, додаци и накнаде запос. 1.520.000 1.520.000

25 412 Социј.  допр.  на  терет
послодавца

255.000 255.000

26 414 Социј. давања запосленима 200.000 200.000

27 421 Стални трошкови   20.000   20.000

28 422 Трошкови путовања 50.000 50.000

29 423 Услуге по уговору 6.000.000 6.000.000

30 426 Материјал 80.000 80.000

31 465 Остале дотације и трансфери 220.000 220.000

Укупно за функц. класиф. 111 8.345.000 8.345.000

Приходи из буџета 01 8.345.000 8.345.000

Укупно за ПА 0002 (01) 8.345.000 8.345.000

Укупно за ПРОГРАМ 16 (01) 8.345.000 8.345.000

Укупно за раздео 2 8.345.000 8.345.000

                                                        ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Шифра 0602   ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                         ПА  0004- ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО
4 330 Општински   правобранилац

32 411 Плате,  додаци  и  накнаде
запослених

1.000.000 1.000.000

33 412 Социјални доприноси 170.000 170.000

34 414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000

35 415 Накнаде  трошкова  за
запослене

100.000 100.000

36 421 Стални трошкови 10.000 10.000

37 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

38 423 Услуге по уговору 150.000 150.000

39 426 Материјал 10.000 10.000

40 465 Остале дотације и трансфери 60.000 60.000

41 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 100.000

42 483 Новчане казне и пенали 1.300.000 1.300.000

43 484  Накнада штете 300.000 300.000

Укупно за функц. класиф. 330 3.260.000 3.260.000

Приходи из буџета (01) 3.260.000 3.260.000

Укупно за ПА 0004 (01) 3.260.000 3.260.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 3.260.000 3.260.000

Укупно за раздео 3 3.260.000 3.260.000

                                                           ОПШТИНСКА УПРАВА
Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО УПРАВЕ
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
5 133 Остале опште услуге

44 411 Плате,  додаци  и  накнаде
запосл.

40.000.000 40.000.000

45 412 Социј. допр. на терет посл. 7.765.000 7.765.000

46 414 Социјална давања запосленима 4.000.000 4.000.000

47 415 Накнаде  трошкова  за
запослене

1.000.000 1.000.000

48 416 Награде  запосл.  и  остали
посеб. рас.

350.000 350.000

49 421 Стални трошкови 6.200.000 6.200.000

50 422 Трошкови путовања 150.000 150.000
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51 423 Услуге по уговору 11.300.000 11.300.000

52 424 Специјализоване услуге 1.600.000 1.600.000

53 425 Текуће поправке и одржавање 6.650.000 6.650.000

54 426 Материјал 3.000.000 3.000.000

55 465 Остале дотације и трансфери 3.600.000 3.600.000

56 482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000 150.000

57 483 Новчане казне и пенали 200.000 200.000

58 485 Остале накнаде штете 50.000 50.000

59 511 Зграде и грађ. објекти 1.000.000 1.000.000

60 512 Машине и опрема 4.200.000 4.200.000

61 513 Остала основна средства 100.000 100.000

62 515 Нематеријална имовина 100.000 100.000

63 541 Земљиште 1.000.000 1.000.000

Укупно за функц. класиф. 133 90.415.000 90.415.000

Приходи из буџета 01 90.415.000 90.415.000

Укупно за ПА 0001  (01) 90.415.000 90.415.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 90.415.000 90.415.000

ОПШТИНСКА УПРАВА

Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0009-   ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

133 64 499 Текућа буџетска резерва 5.500.000 5.500.000

Приходи из буџета (01) 5.500.000 5.500.000

Укупно за ПА 0009 (01) 5.500.000 5.500.000

                         ПА 0010-   СТАЛНА  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
133 65 499 Стална буџетска резерва 500.000 500.000

Приходи из буџета (01) 500.000 500.000

Укупно за ПА 0010 (01) 500.000 500.000

Укупно за функц. класиф. 133 6.000.000 6.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 6.000.000 6.000.000

ПРЕВЕНЦИЈА И
ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА

ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ

ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0014- УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ  СИТУАЦИЈАМА

220 Цивилна одбрана

66 422 Tрошкови путовања 10.000 10.000

67 423 Услуге по уговору 2.250.000 2.250.000

68 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000

69 426 Материјал 400.000 400.000

70 484 Накнада штете 700.000 700.000

71 512 Машине и опрема 50.000 50.000

Укупно за функ. класиф. 220 3.910.000 3.910.000

Приходи из буџета 01 3.910.000 3.910.000

Укупно за ПА 0014 (01) 3.910.000 3.910.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 3.910.000 3.910.000

СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ
ДУГА

Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0003- СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ  ДУГА

170 Трансакције  везане  за  јавни
дуг

72 441 Отплате домаћих камата 1.300.000 1.300.000

73 444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 50.000
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74 611 Отп.  главнице  домаћ.  посл.
банк.

7.500.000 7.500.000

Укупно за функц. класиф. 170 8.850.000 8.850.000

Приходи из буџета 01 8.850.000 8.850.000

Укупно за ПА 0003 (01) 8.850.000 8.850.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 8.850.000 8.850.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Шифра  0901    ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0006-ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

040 Социјална заштита 
Породица и деца

75 423 Услуге  по  уговору  –лични
пратилац 2.500.000 2.500.000

76 472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета-стипендије и превоз
ученика

6.000.000 6.000.000

Укупно за функц. класиф. 040 8.500.000 8.500.000

Приходи из буџета 01 8.500.000 8.500.000

Укупно за ПА 0006 (01) 8.500.000 8.500.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01) 8.500.000 8.500.000

Шифра  0901    ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

090 Социјална  заштита
некласиф. на другом месту
Центар за социјални рад

77 463 Трансфери  осталим  нивоима
власти

3.000.000 3.000.000

78 472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

9.000.000 9.000.000

Укупно за функц. класиф. 090 12.000.000 12.000.000

Приходи из буџета 01 12.000.000 12.000.000

Укупно за ПА 0001 (01) 12.000.000 12.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01) 12.000.000 12.000.000

Шифра  0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                          ПА 0003-ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

070 Социјална  помоћ  угроженом
становништву,
некласификована  на  другом
месту

79 423 Услуге по уговору – „Помоћ у
кући  за  оне  којима  је
најпотребнија“ 

5.350.000 5.350.000

Укупно за функц. класиф. 070 5.350.000 5.350.000

Приходи из буџета  (01) 5.350.000 5.350.000

Укупно за ПА 0003 (01) 5.350.000 5.350.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01) 5.350.000 5.350.000

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
УГРОЖЕНОМ

СТАНОВНИШТВУ 
-Избеглице и ИРЛ-

Шифра  0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ  И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

070 Социјална  помоћ  угроженом
становништву-  ирл  и
избеглице

80 472 Накнада за соц. зашт. из буџета 12.905.000 12.905.000

Укупно за функц. класиф. 070 12.905.000 12.905.000

Приходи из буџета 01 4.190.060 4.190.060

Пренета  неутрошена  средства
(15)

8.714.940 8.714.940
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Укупно за ПА 0001 (01) 12.905.000 12.905.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01) 12.905.000 12.905.000

ЗДРАВСТВО

Шифра  1801    ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

721 Здравство

81 464 Текуће дотације здравст. устан. 7.000.000 7.000.000

Приходи из буџета (01) 7.000.000 7.000.000

Укупно за ПА 0001 (01) 7.000.000 7.000.000

                          ПА 0002-МРТВОЗОРСТВО
721 Здравство

82 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000

 Укупно  Приходи из буџета (01) 600.000 600.000

Укупно за ПА 0002 (01) 600.000 600.000

Укупно за функ. класиф. 721 7.600.000 7.600.000

Укупно за ПРОГРАМ 12 (01) 7.600.000 7.600.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра   2002   ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

912 Основно образовање

83 463 Текући  трансф.  ост.  нивоима
власти

17.414.000 17.414.000

Приходи из буџета 01 17.414.000 17.414.000

Укупно за ПА 0001 (01) 17.414.000 17.414.000

Укупно за функ. класиф. 912 17.414.000 17.414.000

Укупно за ПРОГРАМ 9 (01) 17.414.000 17.414.000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра   2003   ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

920 Средње образовање

84 463 Текући  трансфери  ост.  нив.
власти

1.000.000 1.000.000

Укупно за функц. класиф. 920 1.000.000 1.000.000

Приходи из буџета (01) 1.000.000 1.000.000

Укупно за ПА 0001 (01) 1.000.000 1.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 10 (01) 1.000.000 1.000.000

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И
СПОРТА ОПШТИНСКИ

СПОРТСКИ САВЕЗ
Шифра 1301    ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
                    ПА   0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА

810 Услуге рекреације и спорта

85 481 Дотације невл. организацијама 4.000.000 4.000.000

Укупно за функц. класиф. 810 4.000.000 4.000.000

Приходи из буџета 01 4.000.000 4.000.000

Укупно за ПА 0001 (01) 4.000.000 4.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 (01) 4.000.000 4.000.000

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра 0602   ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
                         ПА  0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

840 Верске и остале заједнице

86 481 Дотације  невладиним
организацијама  -  цркве  по
конкурсу

900.000 900.000
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Укупно за функц. класиф. 840 900.000 900.000

Приходи из буџета (01) 900.000 900.000

Укупно за ПА 0001 (01) 900.000 900.000

                         ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
160 Опште  јавне  услуге

некласификоване  на  другом
месту

87 481 Дотације  невладиним
организацијама
удружења  и  организације  по
конкурсу

2.000.000 2.000.000

Укупно за функц. класиф. 160 2.000.000 2.000.000

Приходи из буџета 01 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПА 0001 (01) 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 2.000.000 2.000.000

Шифра 0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА  И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
                           ПА  0005- ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

070 Соц.  помоћ  угроженом
становн.  некласиф.  на  другом
месту

88 481 Дотације невл. организацијама
(Црвени крст)

2.200.000 2.200.000

Укупно за функц. класиф. 070 2.200.000 2.200.000

Приходи из буџета 2.200.000 2.200.000

Укупно за ПА 0005 (01) 2.200.000 2.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01) 2.200.000 2.200.000

ПОЉОПРИВРЕДА,
ШУМАРСТВО, ЛОВ И

РИБОЛОВ
Шифра 0101    ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
          ПА0001–ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

421 Пољопривреда

89 423 Услуге по уговору 550.000 550.000

90 451 Субвенције 6.000.000 6.000.000

Приходи из буџета (01) 6.550.000 6.550.000

Укупно за ПА 0001(01) 6.550.000 6.550.000

Шифра 0101      ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
                            ПА  0002 –МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

421 Пољопривреда

91 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000

Приходи из буџета (01) 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПА 0002 (01) 2.000.000 2.000.000

Укупно  за  функ.  класиф.  421
(01)

8.550.000 8.550.000

Укупно за ПРОГРАМ 5 (01) 8.550.000 8.550.000

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ

Шифра 0401    ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
                         ПА  0002 – ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

560 Заштита  животне  средине
некласификована  на  другом
месту

92 423 Услуге по уговору 2.100.000 2.100.000

92/1 423 Услуге по уговору 615.384 615.384

93 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000

94 426 Материјал 400.000 400.000

94/1 426 Материјал 510.080 510.080
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95 512 Остала основна средства 600.000 600.000

Укупно за  функ. класиф. 560 3.500.000 4.625.464

Приходи из буџета 01 3.500.000 3.500.000

Приходи из 07 1.125.464 1.125.464

Укупно за ПА 0002 (01) 3.500.000

Укупно за ПРОГРАМ 6 3.500.000 1.125.464 4.625.464

Шифра 1102   ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                         ПА  0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

630 Водоснабдевање

96 451 Текуће субв. ЈКСП Развитак 10.000.000 10.000.000

97 511 Зграде  и  грађевински  објекти
(секундарна вод. мрежа)

7.300.000 7.300.000

Укупно за функц. класиф. 630 17.300.000 17.300.000

Приходи из буџета 01 17.300.000 17.300.000

Укупно за ПА 0008 (01) 17.300.000 17.300.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01) 17.300.000 17.300.000

Шифра 1102   ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                        ПА  0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

510 Управљање отпадом

98 423 Услуге по уговору (ЈП Путеви) 3.000.000 3.000.000

Укупно за функц. класиф. 510 3.000.000 3.000.000

Укупно за ПА 0002(01) 3.000.000 3.000.000

                        ПА  0003- ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
99 423 Услуге  по  уговору  ЈКСП

Развитак
4.000.000 4.000.000

Укупно за функц. класиф. 510 4.000.000 4.000.000

Укупно за ПА 0003 (01) 4.000.000 4.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01) 7.000.000 7.000.000

Шифра 0701  ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
                      ПА  0002- УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

451 Друмски саобраћај

100 423 Услуге по уговору ЈП Путеви 5.000.000 5.000.000

101 451 Текуће  субвенције  –  Путеви
Ћићевац

2.000.000 2.000.000

102 511 Зграде  и  грађ.  објекти
(асфалтирање,  бетонирање  и
пресвлачење улица)

14.000.000 14.000.000

Укупно за функц. класиф. 451 21.000.000 21.000.000

Приходи из буџета 01 21.000.000 21.000.000

Укупно за ПА 0002 (01) 21.000.000 21.000.000

Шифра 1101  ПРОГРАМ 1- УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
                        ПА  0003- УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

620 Развој заједнице

103 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000

Укупно за функц. класиф.  620 2.000.000 2.000.000

Приходи  из буџета (01) 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПА 0003 (01) 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 1 (01) 2.000.000 2.000.000

Шифра 1102  ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
                        ПА  0001- УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

640 Улична расвета

104 421 Стални трошкови 4.000.000 4.000.000

105 423 Услуге по уговору 700.000 700.000

106 425 Текуће поправке 700.000 700.000

Укупно за функц. класиф. 640 5.400.000 5.400.000

Приходи из буџета 01 5.400.000 5.400.000
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Укупно за ПА 0001 (01) 5.400.000 5.400.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01) 5.400.000 5.400.000

ПРОГРАМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Шифра 0701  ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
                        ПА  0005- УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

451 Друмски саобраћај

107 423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000

108 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000

109 511 Зграде и грађ. објекти 1.000.000 1.000.000

110 512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000

Укупно за функц. класиф. 360 5.500.000 5.500.000

Приходи из буџета 01 5.500.000 5.500.000

Укупно за ПА 0001 (01) 5.500.000 5.500.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01) 5.500.000 5.500.000

Шифра  1501    ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
                          ПА 0002-МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

412 Општи  послови  по  питању
рада

111 464 Текуће дотације НСЗ по ЛАПЗ 1.900.000 1.900.000 3.800.000

Укупно за функц. класиф. 412 1.900.000 1.900.000 3.800.000

Приходи из буџета 01 1.900.000

Трансф.  од  ост.  нивоа  власти
(07)

1.900.000 1.900.000

Укупно за ПА 0002 (01) 1.900.000 1.900.000

Укупно за ПА 0002 (07) 1.900.000. 1.900.000

                           ПА 0001- УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА
411 Општи  економски  и

комерцијални послови
112 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000

Укупно за функц. класиф 411 500.000 500.000

Приход из буџета (01) 500.000 500.000

Укупно за ПА 0001 (01) 500.000 500.000

Укупно за ПРОГРАМ 3 (01) 2.400.000 1.900.000 4.300.000

Шифра 0501  ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
                       ПА  0001- ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

411 Општи  економски  и
комерцијални послови

113 511 Зграде  и  грађевински  објекти
(набавка  и  постављање
изолације  3.384.120  дин.,
извођење  електроенергетске
инсталације  и  стабилне
инсталације за дојаву пожара у
згради  Општинске  управе
1.500.000 дин.)

4.884.120 4.884.120

113/1 454 Субвенције  приватним
предузећима

2.400.000 2.400.000

Укупно за функц. класиф. 411 7.284.120 7.284.120

Приход из буџета (01) 7.284.120 7.284.120

Укупно за ПА 0001 7.284.120 7.284.120

Укупно за ПРОГРАМ 17 7.284.120 7.284.120

Шифра 1101  ПРОГРАМ 1- УРБАНИЗАМ  И  ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
                        ПА  0001- ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

620 Развој заједнице

114 511 Зграде и грађ. објекти, Одлука
Минис.  привреде  за
суфинансирање  у  изради
пројектно-техничке
документације-израда 13.009.000 13.009.000
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постројења  за  пречишћавање
отпадних  вода  у  општини
Ћићевац  (8.349.600),  пројекат
ПУ  Чаролија,  пројекат
секундарне  водоводне  мреже,
пројекат  тротоара  и  пројекат
улица  по  Програму  развоја
општине 
Укупно за функц. класиф. 620 11.509.000 11.509.000

Приход из буџета (01) 7.129.000 7.129.000

Пренета  неутрошена  средства
(15)

5.880.000 5.880.000

Укупно за ПА 0001 (01) 13.009.000 13.009.000

                         ПА 0005 – ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА
620 115 451 Субвенције 100.000 100.000

Укупно за функ. класиф. 620 100.000 100.000

Приходи из буџета (01) 100.000 100.000

Укупно за ПА 0005 (01) 100.000 100.000

Укупно за ПРОГРАМ 1 (01) 11.609.000 11.609.000

Шифра 1201    ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0004-ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

                                          ИНФОРМИСАЊА 
830 Услуге емитовања и штампања

116 423 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000

Укупно за функ.класиф. 830 1.200.000 1.200.000

Укупно за ПА 0004 (01) 1.200.000 1.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 (01) 1.200.000 1.200.000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Шифра 1201    ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

5.02 820 Услуге културе

117 411 Плате,  додаци  и  накнаде
запосл.

6.300.000 6.300.000

118 412 Социј.  допр.  на  терет
послодавца

1.300.000 1.300.000

119 414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000

120 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000 130.000

121 421 Стални трошкови 1.150.000 30.000 1.180.000

122 422 Трошкови путовања 30.000 10.000 40.000

123 423 Услуге по уговору 1.000.000 10.000 1.010.000

124 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 20.000 220.000

125 426 Материјал 80.000 20.000 100.000

126 465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 1.000.000

127 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000 20.000

128 483 Новчане казне и пенали 100.000 10.000 110.000

129 512 Машине и опрема 50.000 30.000 80.000

130 515 Нематеријална имовина 50.000 10.000 60.000

Укупно за функц. класиф. 820 11.600.000 150.000 11.750.000

Приходи из буџета 01 11.600.000 11.600.000

Сопствени приходи 04 150.000 150.000

Укупно за ПА 0001  (01) 11.600.000

Укупно за ПА 0001 (04) 150.000

                   ПА 0002-ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА   
820 Услуге културе

131 422 Трошкови путовања 50.000 5.000 55.000

132 423 Услуге по уговору 56.000 5.000 61.000

133 424 Специјализ. услуге 30.000 20.000 50.000
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134 426 Материјал 44.000 20.000 64.000

Укупно за функц. класиф. 820 180.000 50.000 230.000

Приходи из буџета (01) 180.000 180.000

Сопствени приходи (04) 50.000 50.000

Укупно за ПА 0002 (01) 180.000

Укупно за ПА 0002 (04) 50.000

ПА 0003- УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

820 Услуге културе

135 422 Трошкови путовања 95.000 95.000

136 423 Услуге по уговору 365.000 365.000

137 424 Специјализоване услуге 270.000 270.000

138 426 Материјал 190.000 190.000

Укупно за функц. класиф. 820 920.000 920.000

Приходи из буџета (01) 920.000 920.000

Сопствени приходи (04)

Укупно за ПА 0003 (01) 920.000 920.000

Укупно за ПА 0003 (04)

Укупно за ПРОГРАМ 13 (01) 12.700.000 12.700.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 (04) 200.000 200.000

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЋИЋЕВАЦ

Шифра 1301    ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
                        ПА   0004-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА

5.03 810 Спортски центар Ћићевац

139 411 Плате, додаци и накн. запосл. 2.751.000 2.751.000

140 412 Соц. допр. на терет послодавца 446.000 446.000

141 414 Соц. давања запосленима 100.000 100.000

142 415 Накнаде трошк. за запослене 126.000 126.000

143 421 Стални трошкови 720.000 720.000

144 423 Услуге по уговору 910.000 910.000

145 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000

146 425 Текуће поправке 350.000 350.000

147 426 Материјал 120.000 120.000

148 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 10.000

149 465 Остале дотације и трансфери 600.000 600.000

150 483 Новчане казне по решењу суда 10.000 0.000

151 512 Машине и опрема 180.000 180.000

152 513 Остале некретнине и опрема 180.000 180.000

Укупно за функц. класиф. 810 6.523.000 6.523.000

Приходи из буџета 01 6.523.000 6.523.000

Укупно за ПА 0004 (01) 6.523.000 6.523.000

5.04 810 ЈУ  Спортски  центар  Сталаћ-
Град Сталаћ

153 411 Плате, додаци и накн. запосл. 940.000 940.000

154 412 Социј.  доприн.  на  терет
послодавца

135.000 135.000
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155 414 Социјална давања запосленима 60.000 60.000

156 415 Накнаде трошкова за запослене 10.000 10.000

157 421 Стални трошкови 60.000 60.000

158 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

159 423 Услуге по уговору 1.460.000 1.460.000

160 424 Специјализоване услуге 10.000 10.000

161 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000

162 426 Материјал 50.000 50.000

163 465 Остале дотације и трансфери 85.000 85.000

164 482 Порези, таксе 20.000 20.000

165 483 Новчане казне по решењу суда 20.000 20.000

166 512 Машине и опрема 20.000 20.000

Укупно за функц. класиф. 810 3.380.000 3.380.000

Приходи из буџета (01) 3.380.000 3.380.000

Укупно за ПА 0004 (01) 3.380.000 3.380.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 (01) 3.380.000 3.380.000

ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра 2001    ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  И ОБРАЗОВАЊЕ

               ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И  
                                             ОБРАЗОВАЊА

5.05 911 Предшколско  васпитање  и
образовање

167 411 Плате,  додаци  и  накнаде
запосл.

23.320.000 23.320.000

168 412 Социјални  доприн.  на  терет
посл.

4.800.000 4.800.000

169 413 Накнаде у натури 50.000 50.000

170 414 Социјална давања запосл. 1.200.000 1.200.000

171 415 Накнаде за запослене 350.000 350.000

172 416 Награде  запосл.  и  ост.  пос.
расх.

320.000 320.000

173 421 Стални трошкови 4.085.000 55.000 4.140.000

174 422 Трошкови путовања 150.000 150.000

175 423 Услуге по уговору 1.720.000 280.000 2.000.000

176 424 Специјализоване услуге 650.000 500.000

177 425 Текуће поправке 250.000 250.000

178 426 Материјал 3.900.000 3.900.000

179 465 Остале дотације и трансфери 1.160.000 1.160.000

180 472 Накнаде за социјалну заштиту 20.000 20.000

181 482 Порези и таксе 60.000 60.000

182 483 Новчане  казне  и  пенали  по
решењу судова

50.000 50.000

183 512 Машине и опрема 100.000 100.000

Укупно за функц. класиф. 911 42.185.000 335.000 42.520.000

Укупно за ПА 0001 (01) 42.185.000 42.185.000
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Укупно за ПА 0001 (04) 335.000 335.000

Укупно за ПА 0001 42.185.000 335.000 42.520.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра 0602   ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

                         ПА  0002- ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА

5.06 160 Опште  јавне  услуге
некласификоване  на  другом
месту

184 421 Стални трошкови 1.444.000 1.444.000

185 423 Услуге по уговору 290.000 290.000

186 426 Материјал 516.000 516.000

187 482 Порези, таксе 50.000 50.000

188 483 Новчане казне и пенали 60.000 60.000

Укупно за функц. клас. 160 2.360.000 2.360.000

Приходи из буџета 01 2.360.000 2.360.000

Укупно за ПА 0002 (01) 2.360.000 2.360.000

Укупно за ПРОГРАМ 15(01) 2.360.000 2.360.000

УКУПНО  РАСХОДИ  И
ИЗДАЦИ

376.034.180 535.000 17.620.404 394.189.584

  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
Саставни део ове одлуке је табела са планом прихода и планом расхода.
Саставни део ове одлуке је списак директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Саставни део ове одлуке је образложење првог ребаланса буџета.

Члан 8.
Ову Одлуку објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''  и доставити министру  финансија.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400- 8/21-01 од 20. маја 2021. године

                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                                                                          Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
                                                                                                                        За период 01.01.2021.-31.12.2021.

Економ. 
класиф.

Приходи, примања и пренета неутрошена
средства

Средства
из буџета

01

Средства
из сопст.
извора 04

Средства
из осталих

извора
Укупно

1 2 3 4 5 6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 98.200.000 98.200.000
711111 Порез на зараде 80.000.000 80.000.000
711121 Порез на приходе од сам. дел. према приходу 100.000 100.000
711122 Порез на приходе од сам. дел. паушално 4.000.000 4.000.000
711123 Порез на приходе од сам. дел. самоопорезивање 5.900.000 5.900.000
711145 Порез на приходе од давања у  закуп покр. ствари 10.000 10.000
711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 5.000 5.000
711147 Порез на земљиште 185.000 185.000
711191 Порез на остале приходе 7.900.000 7.900.000
711193 Порез на приходе спортиста и спорт. стручњака 100.000 100.000
713 Порез на имовину 75.835.060 75.835.060
713121 Порез на имовину обвезника  који  не  воде 35.835.060 35.835.060
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посл. књиге

713122
Порез на имовину обвезника  који  воде
посл. књиге

35.000.000
35.000.000

713311 Порез на наслеђе и поклон 1.500.000 1.500.000

713421
Порез  на  пренос  апсолутних  права  на
непокретности

2.200.000
2.200.000

713423
Порез  на  пренос  аапсолутних  права  на  моторна
возила

1.300.000
1.300.000

714 Порез на добра и услуге 8.950.000 8.950.000
714431 Комунална такса закоришћење рекламних паноа 20.000 20.000
714513 Комунална такса за држање моторних возила 4.250.000 4.250.000

714549
Накнада  од  емисије  SO2,  NO2,  прашкастих
материја

750.000
750.000

714552 Боравишна такса 200.000 200.000

714562
Посебна накнада за заштиту и унапређивање жив.
сред.

3.500.000
3.500.000

714564 Накнада за постављање објеката 50.000 50.000
714565 Накнада за коришћење простора на јав. површини 150.000 150.00020
714572 Комунална такса за држање средстава за игру 30.000 30.000
716 Други порези 16.000.000 16.000.000

716111
Ком. такса  за  истицање  фирме  на  пословном
простору

16.000.000
16.000.000

733 Трансфери од других нивоа власти 131.449.120 3.025.464 134.474.584

733151
Ненаменски  трансфери  од  Републике  у  корист
нивоа општине

118.849.120
118.849.120

733154 Текући намененски трансфери 9.600.000 3.025.464 12.625.464

733251
Капитални  наменски  трансфери  Републике  у
корист нивоа општине

3.000.000
3.000.000

741 Приходи од имовине 2.450.000 2.450.000
741511 Накнаде за коришћење минералних сировина 2.000.000 2.000.000

741522
Средства остварена од давања у закуп пољоприв.
земљишта

100.000
100.000

741534 Накнада за коришћење  грађ .земљишта 300.000 300.000
741596 Накнада за коришћење дрвета 50.000 50.000
742 Приходи од продаје добара и услуга 9.000.000 535.000 9.535.000

742152
Приходи  од  давања  у  закуп  непокретности  у
државној својини које користе општине

200.000
200.000

742153
Приходи  од  давања  у  закуп  грађевинског
земљишта у корист нивоа општина

1.000.000
1.000.000

742155
Приходи  од  давања  у  закуп  непокретности  у
општинској својини које користе општине

1.800.000
1.800.000

742156
Приходи  остварени  по  основу  пружања  услуга
боравка  деце  у  предшколским  установама  у
корист нивоа општина

4.000.000
4.000.000

742251 Општинске административне таксе 50.000 50.000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљита 100.000 100.000

742255
Такса  за  озакоњење  објеката  у  корист  нивоа
општина

350.000
350.000

742351
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општине

1.500.000 535.000
2.035.000

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 5.750.000 5.750.000

743324
Приходи  од  новчаних  казни  за  саобраћајне
прекршаје

5.500.000
5.500.000

743351 Прих.  од новч.  казни за прекрш у корист нивоа
општина

50.000 50.000

743924 Приходи од увећања целокупног пореског  дуга 200.000 200.000
745 Мешовити и неодређени приходи 1.800.000 1.800.000
745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.800.000 1.800.000
772 Меморан. ставке  за  рефунд. расхода  из  претх.

године
2.000.000 2.000.000
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772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000 2.000.000
841 Примања од продаје земљишта 100.000 100.000

841151
Примања  од  продаје  земљишта  у  корист  нивоа
општина

7.100.000
7.100.000

911 Примања од домаћих задуживања 17.500.000 17.500.000
911451 Примања од задуж.од послов банака у земљи 17.500.000 17.500.000
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 14.594.940 14.594.940
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 376.034.180 535.000 17.620.404 394.189.584

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 376.034.180 535.000 17.620.404 394.189.584

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
                                                                                                                      За период: 01.01.2021.-31.12.2021.

Економ.
класиф.

О П И С
Средства из

буџета

Средства
из сопс.
извора

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 106.778.000 106.778.000
411 Плате, додаци и накнаде запослених 82.181.000 82.181.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.071.000 16.071.000
413 Накнаде у натури 50.000 50.000
414 Социјална давања запосленима 6.010.000 6.010.000
415 Накнадe трошкова за запослене 1.796.000 1.796.000
416 Награде запослен. и остали посебни расходи 670.000 670.000
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 123.215.000 475.000 1.125.464 124.815.464
421 Стални трошкови 18.089.000 85.000 18.174.000
422 Трошкови путовања 705.000 15.000 720.000
423 Услуге по уговору 73.801.000 295.000 615.384 74.711.384
424 Специјализоване услуге 3.580.000 20.000 3.600.000
425 Текуће поправке и одржавање 16.800.000 20.000 16.820.000
426 Материјал 10.240.000 40.000 510.080 10.790.080
44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШК. 1.360.000 1.360.000
441 Отплата домаћих камата 1.300.00 1.300.000
444 Пратећи трошкови задуживања 60.000 60.000
45 СУБВЕНЦИЈЕ 20.500.000 20.500.000
451 Субв.  јавним  нефин.  предузећ. и

организацијама
18.100.000

18.100.000

454 Субвенције приватним предузећима 2.400.000 2.400.000
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 35.539.000 1.900.000 37.439.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 19.414.000 19.414.000
464 Текуће дотације здрав.установама и НСЗ 8.900.000 1.900.000 10.800.000
465 Остале дотације и трансфери 7.225.000 7.225.000
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУР. И СОЦ.  ЗАШТИТА 19.210.060 8.714.940 27.925.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 19.210.060 8.714.940 27.925.000
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 12.489.000 20.000 12.509.000
481 Дотације невладиним организацијама 9.309.000 9.309.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 390.000 10.000 400.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.740.000 10.000 1.750.000
484 Нак.  штете  за  повр.  или  штету  нас.  услед

елем неп. 
1.000.000

1.000.000

485 Остале накнаде штете 50.000 50.000
49 РЕЗЕРВЕ 6.000.000 6.000.000
499 Средства резерве 6.000.000 6.000.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 42.443.120 40.000 5.880.000 48.363.120
511 Зграде и грађевински објекти 35.313.120 5.880.000 41.193.120
512 Машине и опрема 6.700.000 30.000 6.730.000
513 Остале некретнине и опрема 280.000 280.000
515 Остала основна средства 150.000 10.000 160.000
54 Земљиште 1.000.000 1.000.000
541 Земљиште 1.000.000 1.000.000



Strana    19        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           20.5  .2021  .  godine  

61 ОТПЛАТА  ГЛАВНИЦЕ 7.500.000 7.500.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.500.000 7.500.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 376.034.180 535.000 17.620.404 394.189.584

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
1. Скупштина општине,
2. Председник општине, 
3. Општинско веће,
4. Општински правобранилац,
5. Општинска управа.

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
1. Народна библиотека,
2. Спортски центар, Ћићевац
3. ЈУ Спортски центар Сталаћ- Град Сталаћ
4. ПУ ''Чаролија',
5. МЗ Ћићевац,
6. МЗ Плочник,
7. МЗ Појате,
8. МЗ Лучина,
9. МЗ Сталаћ,
10. МЗ Град Сталаћ,
11. МЗ Мрзеница,
12. МЗ Трубарево,
13. МЗ Мојсиње, 
14. МЗ Браљина.

43.
На  основу  члана  9,  20,  23,  28,  42,  46,  47.  и  48.  Закона  о  планском  систему  Републике  Србије

(„Службени гласник Републике Србије“,  број 30/2018),  члана  32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3. Уредбе
о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 107/20) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19),
Скупштина општине Ћићевац на 10. седници  одржаној 20. маја, донела је

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2028. ГОДИНЕ

Члан 1.
Приступа се изради Плана развоја општине Ћићевац за период од 2021-2028. године (у даљем

тексту: План).

Члан 2.
Под  Планом,  у  смислу  ове  одлуке,  подразумева  се  дугорочни  документ  развојног  планирања,  за

период од седам година,  који усваја  Скупштина општине Ћићевац,  на предлог Општинског већа  општине
Ћићевац.

Циљ  израде  Плана  је  дефинисање  визије  развоја  општине  Ћићевац,  одређивање  потенцијалних
предности и развојних праваца општине и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета живота
грађана и подстицању убрзаног економског развоја. Планом се тежи ка одрживом, планском и рационалном
коришћењу природних ресурса, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђивање социјалног напретка
и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања и здравствене заштите, поштујући основна права и
једнаке могућности за све.

Члан 3.
План садржи следеће обавезне елементе:
1) увод;
2) преглед и анализу постојећег стања;
3) визију;
4) приоритетне циљеве развоја;
5) преглед и опис мера за остваривање приротетних циљева развоја и
6) начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

Члан 4.
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Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и
Европске  уније  и  Општине  Ћићевац,  кроз  сагледавање  европских,  националних  и  локалних  развојних
докумената и докумената јавних политика, и програма и пројеката који се реализују у општини Ћићевац.

Члан 5.
Кроз  процес  припреме  плана  промовисаће  се  интегрални  партиципативни  приступ  планирању

локалног  развоја,  међусекторска  сарадња  и  размена  информација,  укључивање  и  координација  јавног,
приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања.

Члан 6.
Ради  спровођења  ове  одлуке,  председник  општине  Ћићевац,  именоваће  посебним  решењем

Координациони тим чији је задатак да координира и надзире процес израде Плана, комуницира са Радним
групама за израду Плана, анализира радне документе, доноси закључке, препоруке и мишљења у вези истих,
учествује  у јавној  расправи  о  Нацрту плана и одлучује  о  финалној  верзији   Нацрта  плана,  коју доставља
Општинском већу на даљу надлежност.

Координационим тимом руководи председник општине Ћићевац.

Члан 7. 
У циљу спровођења ове одлуке и израде Плана, образоваће се три тематске радне групе: Радна група

за урбанизам, Радна група за привреду и локални економски развој и Радна група за друштвене делатности,
које ће чинити представници Општинске управе, јавних предузећа, јавних установа, организација цивилног
друшта, као и представнци приватног сектора.

Задатак радних група биће прикупљање података неопходних за израду Плана, дефинисање кључних
проблема, циљева, мера и активности за достизање тих циљева, провера институционог оквира за спровођење
Плана и разматрање могућих економских инструмената и извора финансирања. 

Радне групе посебним решењем именоваће председник општине Ћићевац, а на предлог институција
заступљених у радним групама.

Члан 8.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац“.

       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 016-12/21-01 од 20. маја 2021. године

                                ПРЕДСЕДНИК
                                                             Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

44.
На основу члана 6, 7, 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени

гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,
95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016- усклађени дин. изн., 104/2016- др. закон, 96/2017- усклађени
дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн., 95/2018-др. закон, 86/2019 – усклађ. дин. изн. и 126/2020 - усклађ. дин.
изн.), члана 6. став 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/21- др. закон), члана 32. став
1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 3) Статута општине Ћићевац (''Службени лист општине Ћићевац'',
број  3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на 10. седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 34/2020) у ТАКСЕНОЈ

ТАРИФИ, ТАРИФНИ БРОЈ 1, 1. За истицање фирме на пословном простору, став 4.  мења се и гласи:
„Правна лица су  разврстана на микро,  мала,  средња и велика правна лица у складу са  Законом о

рачуноводству.“
У ставовима од  6. до 8. и у ставу 10. после речи: „мала“ додаје се реч: „микро“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 434-2/21-01 од 20. маја 2021. године

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                            Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.



Strana    21        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           20.5  .2021  .  godine  

45.
На основу члана 20. и 32. а у вези члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.

129/07, 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 64) Статута општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), Скупштина општине Ћићевац на 10. седници одржаној 20. маја 2021.
године, донела је 

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА ОПШТИНЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком установљавају се јавна признања и награде општине Ћићевац, која се могу додељивати

предузећима,  установама,  физичким  лицима,  месним  заједницама,  удружењима  и  другим  органима  и
организацијама,  као посебан  вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима
стваралаштва од значаја за унапређивање, развој и афирмацију општине Ћићевац.

Члан 2.
Установљавају се следећа јавна признања и награде општине Ћићевац:
1) звање ''почасни грађанин'' општине Ћићевац,
2) повеља и новчана награда општине Ћићевац и 
3) новчане награде и захвалнице ученицима и наставницима.

Члан 3.
Сви појмови који су у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду, подразумевају мушки и

женски природни род.

Члан 4.
Одбор за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељеног

места (у даљем тексту: Одбор),  као стално радно тело скупштине, прикупља предлоге за јавна признања и
награде,  разматра  предлоге  и  исте  доставља  Општинском већу  које  доноси  Решење о  додељивању јавних
признања и награда.

Одбор израђује  и  Нацрт  одлуке  о  додељивању  звања  "почасни грађанин"  општине  Ћићевац,  који
доставља Општинском већу ради утврђивања Предлога одлуке.

Одлуку о додељивању звања "почасни грађанин" општине Ћићевац,  на предлог  Општинског већа,
доноси Скупштина општине, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Акти из става 1. и 3. овог члана објављују се у ‘‘Сл. листу општине Ћићевац‘‘ и на званичној интернет
страници општине. 

У  раду  Одбора  могу  учествовати,  без  права  одлучивања,  председник  општине  и  председник
Скупштине општине.    

Члан 5.
Јавна признања и награде додељиваће се поводом Дана општине Ћићевац 27. јуна, Дана државности

Србије 15. и 16. фебруара, као и при обележавању других празника, јубилеја и изузетних догађаја од значаја за
општину. 

Јавна признања и награде уручује Председник општине, а у његовом одсуству председник Скупштине
општине.

Члан 6.
Све стручне и административно- техничке послове за потребе доделе јавних признања и награда из ове

одлуке обављаће надлежнe организационе јединице Општинске управе.

ЗВАЊЕ "ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН" ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Члан 7.

Јавно признање "почасни грађанин" општине Ћићевац додељује се значајним личностима чији су рад и
достигнућа од посебног значаја за општину, које немају пребивалиште на територији општине Ћићевац, а које
су  својим радом и  залагањем  дале  изузетан  допринос  општем напретку и  развоју  општине  у  различитим
областима,  добробити  становника  општине,  афирмацији  општине  у  земљи  и  иностранству,  пружању
хуманитарне помоћи и за друга достигнућа која значе изузетан допринос развоју и општем напретку наше
општине или државе,  изградњи хуманих односа међу људима, развоју сарадње,  пријатељских, привредних,
културних односа између других општина и општине Ћићевац.

Добитници овог признања могу бити и страни држављани.
Право предлагања кандидата имају сва физичка и правна лица општине Ћићевац.
Звање "почасни грађанин" општине Ћићевац додељује се у облику повеље.
Повеља је димензије А3, израђена од квалитетног графичког или акварел папира, на којој је исписан

текст:
"ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ

додељује
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ЗВАЊЕ "ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН" ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
_____________________________________________________________________

(име и презиме)
у знак захвалности за неизмеран допринос развоју и афирмацији општине".
Повеља се уручује у футроли.

ПОВЕЉА И НОВЧАНА НАГРАДА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Члан 8.

Повеља се може доделити предузећима, установама, приватним предузетницима, младим талентима,
индивидуалним  пољопривредним  произвођачима,  грађанима,  месним  заједницама,  удружењима  и  другим
органима и организацијама за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва,
унапређења, развоја и афирмације општине Ћићевац. 

Повеља се додељује правним лицима, а  физичким лицима се уз повељу може доделити и новчана
награда 

Новчана награда се може доделити физичким лицима која су постигла нарочите успехе у раду, што
даје значајан допринос напретку, развоју и афирмацији општине. 

Члан 9.
Средства за новчане награде обезбеђују се у буџету општине.
У  оквиру  планираних  средстава  у  буџету,  висину  новчане  награде  за  сваку  годину  утврђује

Општинско веће. 
Новчана награда која се додељује подразумева њен нето износ.
О исплати новчаних награда стара се Одсек за буџет, финансије,  локалну пореску администрацију,

привреду и локални економски развој.

Члан 10.
При оцењивању резултата и достугнућа правних и физичких лица која су предложена за добијање

повеље и новчане награде општине, Одбор ће давати предност резултатима и достигнућима која су у функцији
афирмације општине Ћићевац у Републици Србији.

Члан 11.
Услови за доделу повеље и новчане награде су:
- да је предложено физичко лице држављанин Републике Србије и
- да предложено правно лице послује на територији општине или на други начин доприноси развоју

општине.

Члан 12.
Критеријуми за доделу повеље и новчане награде су: 
- у области привреде: рад или резултати изузетне вредности појединаца или правног лица којима је дат

значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у општини;
- у области уметности и културе: изузетно дело и резултати у свим областима уметности и културе;
- у области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединаца или правног лица, којима је дат

значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта;
-   у  области  социјалног  и  хуманитарног  рада:  рад  или  резултати  изузетне  вредности  у  области

социјалног и хуманитарног рада;
- у области медицине:  рад или резултати изузетне вредности појединаца или правног лица којима је

дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;
- у  области  образовања  и  стваралаштва  младих:  изузетни  резултати  образовно  васпитног  рада,

највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којим се сматрају самостални
радови  који  представљају  допринос  одређеној  области  науке,  оригинално  тумачење  неког  проблема,
делимично  или   потпуно  ново  решење  практичне  примене  одређених  научних  резултата,  или  уметничко
достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признање на такмичењима у земљи и
иностранству.

Члан 13.
Право  предлагања  кандидата  за  јавна  признања  и  награде  општине  Ћићевац  имају  сва  правна  и

физичка лица.

Члан 14.
Предлог кандидата за новчану награду и повеље доставља се у писаној форми са образложењем и

садржи податке о кандидату, с навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица,
податке о делу због којег се предлаже и резултате рада кандидата.

Уз предлог се доставља и фотокопија одговарајуће документације.

Члан 15.
Повеља је димензије А3 или А4, израђена од квалитетног графичког папира, на којој је исписан текст

да се додељује  поводом Дана општине Ћићевац 27. јуна, Дана државности Србије 15. и 16. фебруара или
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поводом обележавања других празника, јубилеја и изузетних догађаја од значаја за општину, а за изузетне
резултате и достигнућа у раду, као и област рада за коју се додељује.

Повеља се уручује у футроли.  
Физичком лицу се повеља може доделити и постхумно.

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА
Члан 16.

Новчане награде и захвалнице додељују се ученицима и наставницима основних школа са територије
општине, и то:

- ученицима носиоцима дипломе ‘‘Вук Караџић‘‘, 
- ученицима ђацима генерације,
- ученицима основних школа са територије општине Ћићевац и њиховим наставницима за постигнуте

резултате на појединачним и екипним републичким и окружним школским такмичењима чији је организатор
Министарство просвете.

Новчане  награде  и  захвалнице  додељују  се  према  подацима  које  достављају  основне  школе-
списковима ученика и наставника у којима се наводе постигнути резултати.

Решење о додели новчаних награда и захвалница ученицима и наставницима основних школа доноси
Општинско веће, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине. 

Члан 17.
Даном ступања  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи Одлука о  додељивању  признања  и  награда

општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/06 и 5/09).

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘‘Сл. листу општине Ћићевац‘‘.

                                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
                                                    Бр. 17-1/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

46.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,

104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), а у вези Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности  непосредном  погодбом  и  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  односно  прибављања  и
уступања  искоришћавања  других имовинских права,  као и у  поступцима  јавног  надметања  и прикупљања
писмених понуда (“Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 15. и члана 40. став 1. тачка 24) Статута општине
Ћићевац  (“Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  3/2019)  и  члана  26–43.  Одлуке  о  прибављању  и  располагању
стварима у јавној својини општине Ћићевац (“Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2014 и 2/2017), Скупштина
општине Ћићевац на 10. седници, одржаној 20. маја 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ  

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак давања у закуп пословног простора  у јавној својини  општине

Ћићевац путем јавног надметања. 

Члан 2.
Предмет јавног надметања је следећи пословни простор: локал у улици Моравској б.б, на к.п. бр. 2491

КО Град Сталаћ, уписан у листу непокретности бр. 1424 КО Град Сталаћ као јавна својина општине Ћићевац.
Пословни простор се налази у 3 зони и састоји од 3 просторије: 
                                 - продајни простор, површине 20,3м2

                                                         _ магацински простор, површине 6,25м2 

                                                         _ мокри чвор, површине 2,75м2 

            укупне површине 29,3м2.

Члан 3.
Почетна цена закупнине пословног простора утврђује се у износу од 100,00 динара /м2  месечно.

Члан 4. 
Пословни простор из чл. 2 ове одлуке се даје у закуп на одређено време, на временски период од 5

година. 

Члан 5.
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Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од
једне месечне закупнине од почетне цене за предметну непокретност–2.930,00 динара на уплатни рачун 840-
742155843-80 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које
користе органи општине и индиректни корисници њиховог буџета, по моделу 97 са позивом на број 02-032.

Члан 6.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине у поступку јавног

надметања.

Члан 7. 
Појединачне фазе поступка спровешће се у складу са одредбама законских прописа.

Члан 8.
Уговор о закупу непокретности у јавној својини из члана 2. ове одлуке у име Општине закључиће

Председник општине.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 464-13/21-02 од 20. маја 2021. године 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

47.
На основу члана 61. став 1. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број

25/13 и 40/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Ћићевац (“Службени лист општине
Ћићевац“,  број  3/19),  Скупштина општине  Ћићевац,  на  10.  седници одржаној  дана 20.  маја  2021.  године,
донела је

О Д Л У К У 
о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу стамбених зграда,
породичних кућа и станова у поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима општина

Ћићевац учествује у финансирању активности одржавања

Члан 1.
Овом  одлуком  уређује  се  поступак  бесповратног  суфинансирања  активности  инвестиционог

одржавања  и  унапређења  својстава  стамбених  зграда,  породичних  кућа  и  станова   које  општина  може
суфинансирати у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и критеријуми за
учешће у јавним позивима за суфинансирање ових активности.

Члан 2.
Одрживи развој становања у складу са Законом о становању и одржавању зграда представља јавни

интерес. 
У циљу остваривања јавног интереса општина Ћићевац Одлуком о буџету за сваку буџетску годину

опредељује  средства  за  бесповратно  суфинансирање  активности  инвестиционог  одржавања  и  унапређења
својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова  у складу са овом одлуком.

Учешће  општине  Ћићевац  у  суфинансирању  активности  из  става  2.  овог  члана  може  износити
максимално 50%.

Члан 3.
У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету општине Ћићевац могу се финансирати

следеће активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених зграда, породичних кућа и
станова:

 санација кровова и равних кровова  у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и
здравље људи и безбедност зграде;

 инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност (већег броја)
грађана;

 замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи;
 унапређење енергетских својстава  стамбених зграда,  породичних кућа и станова  ради смањења

негативних утицаја на животну средину (услед нерационалне потрошње и емисије штетних гасова);
 замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
 постављање термичке изолације зидова, крова таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на

тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору и
 друге активности којима се спречава  настанак штетних последица по здравље и живот грађана,

животну средину, привреду и имовину веће вредности.
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Члан 4.
    Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног позива. 

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси председник општине.
Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног позива:
 документацију која се подноси уз пријаву;
 рок за подношење пријаве;
 право учешћа на јавном позиву; 
 време отварања пристиглих пријава;
 начин и роковe плаћања;
 укупну процењену вредност пројекта;
 износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета општине, а у складу

са чланом 2. став 3. ове одлуке;
 критеријуме за рангирање;
 рок за објављивање ранг листе;
 рок за објављивање коначне одлуке о пројектима који ће бити суфинасирани и
 извештај о утрошеном новцу.
Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно се подноси следећа документација:
 препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и о власништву на објекту;
 доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта;
3) решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу отклањања   непосредне

опасности по живот, здравље и безбедност људи – за стамбене зграде и породичне куће;
4) решење о регистрацији стамбене заједнице, уколико се ради о стамбеној заједници;
5) одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став 1. овог члана;
6)  извод из програма одржавања  зграде у коме су  наведене активности инвестиционог одржавања

предвиђене за текућу годину (за стамбене заједнице);
7) техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи

и
8) друга документација од значаја за спровођење пројекта.

Члан 5.
Пријаву може поднети  управник стамбене заједнице, власници породичних кућа и станова односно

власници посебних делова преко стамбених заједница преко органа управљања општина.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине, огласној табли Општинске управе и у

локалним медијима.

Члан 6.
Поступак  јавног  позива  спроводи  Комисија  за  избор  пројеката  за  бесповратно  суфинансирање

активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова  (у
даљем тексту: Комисија). 

Председник општине именује Комисију за спровођење конкурса, у следећем саставу:
1. два инжињера архитектуре или грађевинaрства (ВСС);
2. један дипл. индустријски менаџер (ВСС)
3. један економиста (ВСС) и
4. један члан Општинског већа.
Задатак Комисије је да:
- донесе Пословник о раду Комисије, 
- припреми текст јавног позива и да га достави Општинској управи ради објављивања сагласно члану

4. ове одлуке, 
- прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је благовремена и уредна, 
- сачини писани извештај о стручној оцени пристиглих пријава, 
- изврши рангирање приспелих пријава и 
-  сачини  ранг  листу  пројеката  и  исту  достави  свим  учесницима  јавног  позива  и  надлежној

организационој  јединици  Општинске  управе  општине  Ћићевац  ради  објављивања  на  интернет  страници
општине Ћићевац и председнику општине Ћићевац.

Члан 7.
Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине Ћићевац

или препорученом поштом на адресу Ул. Карађорђева 106, 37 210 Ћићевац са назнаком „Пријава за избор
пројеката  за  бесповратно  суфинансирање  активности  инвестиционог  одржавања  и  унапређења  својстава
стамбених зграда, породичних кућа и станова“.

Образац  пријаве  може  се  преузети  са  сајта  општине  Ћићевац  или  на  шалтеру  Општинске  управе
општине Ћићевац.
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Рок  за  подношење  пријаве  је  30  дана  од  дана  објављивања  јавног  позива  на  интернет  страници
општине Ћићевац.

Члан 8.
Комисија  у  року  од  5  дана  од  дана  истека  рока  за  подношење  пријава  врши  отварање поднетих

пријава. 
Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријаве, сматраће се неблаговременим и исте

неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није достављена комплетна документација, сматраће
се неуредним пријавама и исте неће бити рангиране.

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је дужна да сачини
ранг  листу  пројеката  и  исту  достави  свим учесницима  јавног  позива,  надлежној  организационој  јединици
Општинске  управе  општине  Ћићевац  ради  објављивања  на  интернет  страници  општине  Ћићевац  и
председнику општине Ћићевац.

Подносиоци  пријава,  у  року  од  три  дана  од  дана  објављивања  ранг  листе  на  интернет  страници
општине Ћићевац имају право увида у документацију коју су доставили остали учесници јавног позива, као и у
поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од стране Комисије.

Члан 9.
Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове одлуке врши се

применом општих и посебних критеријума.
Општи критеријуми су:
 хитност интервенције – максималан број бодова је 35;
 степен  унапређења  својства  стамбених  зграда,  породичних  кућа  и  станова  –  максималан  број

бодова је 20;
 намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о културним добрима

максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено-пословне објекте максималан број бодова је 10, а
за остале објекте максималан број бодова је 5);

 да  ли  су  раније  коришћена  средства  буџета  општине  Ћићевац  и  ако  јесу  да  ли  су  обавезе
предвиђене уговором у свему испоштоване (ако средства нису коришћена максималан број бодова је 10, а ако
су средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему испуњене максималан број бодова је 5);

 раније  интервенције  на  згради  (за  зграде  које  су  радове  инвестиционог  и  текућег  одржавања
предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде које су наведене радове предузимале од
1991. па до 2000. године максималан број бодова је 15, за зграде које су наведене радове предузимале од 2001.
па до 2010. године максималан број бодова је 10 и за зграде које су наведене радове изводиле после 2011.
године максималан број бодова је 5).

Посебни критеријуми се дефинишу у зависности од пројекта.
Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100. 
Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог члана.
У случају да два или више пројеката буду вредновани са истим бројем бодова, предност у додели

средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности, а за случај да су пројекти добили исти
број бодова по основу хитности, предност има пројекат који је добио више бодова по основу одлуке Комисије
и начина бодовања.

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове прописане
овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету општине Ћићевац.

Члан 10.
Председник општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности

инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова.
Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно:
1. адресу на којој се зграда налази;
2. назив пројекта (нпр. санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по

здравље људи и безбедност зграде);
3. укупну вредност пројекта (динара);
4. износ средстава који се финансира из буџета ( динара);
5. укупан број освојених бодова () и
6. друге податке на основу којих се вршило рангирање.
Решење из  става  1.  овог  члана  доставља  се  свим подносиоцима  пријава  и  објављује  на  интернет

страници општине Ћићевац.
На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу општине

Ћићевац у року од 15 дана од дана пријема решења.

Члан 11.
На основу правноснажног  решења председник општине закључује  тројни  уговор између општине,

подносиоца пријаве и извођача радова. 
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Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.
Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде нарочито садржи: 
1. предмет уговора; 
2. рок у ком се пројекат реализује;
3. укупну вредност пројекта; 
4. износ средстава која се финансирају из буџета општине и буџета републике; 
5. износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве; 
6. начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве;
7. начин и рокове плаћања и 
8. начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи.
Надзор над извршавањем уговорених обавеза врши Општинска управа општине Ћићевац.

Члан 12.
Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи Општинска управа у складу са Законом о

јавним набавкама.
Надзор над извршавањем уговорених радова врши овлашћено лице општине, које испуњава услове у

складу са Законом о планирању и изградњи, за вршење послова стручног надзора.

Члан 13.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине

Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-16/21-01 од 20. маја 2021. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

48.
     На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности  непосредном  погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и  поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и
члана 40. став 1.  тачка 24) Статута општине Ћићевац (“Сл. лист општине Ћићевац“,  бр. 3/19),  Скупштина
општине Ћићевац, на 10. седници одржаној 20. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању и именовању чланова Комисије за издавање пословног простора у закуп 

1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора
у јавној својини општине Ћићевац, у следећем саставу:     

    1) Маријана Јовановић,  председник Комисије,
     - .Драган Миленковић, заменик председника,
    2) Марина Лукић, члан,
     -  Нада Симић, заменик члана,
    3) Марија Медаровић, члан,
     -  Александра Петковић, заменик члана,
    4) Весна Ј. Пантић, члан 
     -  Душан Ивковић, заменик члана,
    5) Ненад Мацић, члан,
     -  Горан Мацић, заменик члана.
  2.  Мандат чланова комисије траје 4 (четири) године.
 3.  Стручне и административне послове за комисију обавља имовинско– правна служба Одсека за

урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе.
 4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
 5. Решење доставити члановима Комисије и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-41/21-02 од 20. маја 2021. године  

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

49.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и

95/2018), члана 40. став 1. тачка 47) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члана 108. став 2. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,
бр. 14/14 и 20/15), Скупштина општине Ћићевац, на 10. седници одржаној 20. маја 2021. године, донела је



Strana    28        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           20.5  .2021  .  godine  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП "Путеви Ћићевац" Ћићевац

1. Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП „Путеви Ћићевац“, бр. 92-7/21, коју је
донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године.

2. Саставни део овог решења је Одлука о усвајању ценовника услуга ЈП „Путеви Ћићевац“.
3. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-24/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

50.
На основу члана 124. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 40. став

1. тачка 14) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац
на 10. седници одржaној 20. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ

1.  Констатује  се  престанак  мандата  директора  Центра  за  социјални  рад  за  општине  Варварин  и
Ћићевац, Мирољуба Стојадиновића, због истека периода на који је именован.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-42/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                         Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

51.
На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 40. став 1.

тачка 14) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и члана 8. став 1. Одлуке о
оснивању  Центра  за  социјални  рад  за  општине  Варварин  и  Ћићевац  бр.  022-6/92-01  („Сл.  лист  општине
Ћићевац“, бр. 8/96, 14/05 и 11/11), Скупштина општине Ћићевац на 10. седници одржаној 20. маја 2021. године,
а по прибављеној сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 119-01-
129/2021-09 од 13.5.2021. године и по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Варварин и Ћићевац бр. 06-198/21-2 од 2.4.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ

1. Мирољуб Стојадиновић, дипл. правник из Ћићевца, именује се за директора Центра за социјални
рад за општине Варварин и Ћићевац, на период од четири године.

2. Именовани ће ступити на дужност даном доношења овог решења.
3. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-22/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                        Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

52.  
На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07,

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 56) а у вези члана 77. став 1. тачка 9) Статута
општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19) и члана 58. Одлуке о Општинској управи општине
Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 21/20), Скупштина општине Ћићевац, разматрајући Извештај о раду
Општинске управе општине Ћићевац за 2020. годину, на 10. седници одржаној 20. маја 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај о раду Општинске управе општине Ћићевац за 2020. годину.
2. Закључак објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
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Бр. 021-5/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                 Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

53.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17- др. закон) и члана  40. Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање број: 06-34/21-01
од 29.04.2021. године, Скупштина општине Ћићевац на 20. седници одржаној 20. маја 2021. године, донела је  

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
О ИЗМЕНАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

У Локалном акционом плану запошљавања општине Ћићевац за 2021. годину („Сл.  лист општине
Ћићевац“,  бр.  8/21),  у  поглављу  4.  ПРЕГЛЕД  ПЛАНИРАНИХ  МЕРА  АКТИВНЕ  ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА  у  подтачки  4.2.  Програми  и  мере  активне  политике  запошљавања,  тачка  1.  Подршка
самозапошљавању став 7. брише се. 

У истом поглављу,  истој подтачки 4.2.  Програми и мере активне политике запошљавања,  тачка 2.
Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица у ставу 1.  алинеја 3.
брише се.

У истом поглављу у подтачки 4.2. Програми и мере активне политике запошљавања, тачка 3. Јавни
радови, став 3. мења се и гласи:

„У јавне радове укључују се незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
2. Роми;
3. лица без завршене средње школе;
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци;
5. особе са инвалидитетом.„
У истом поглављу у подтачки 4.2. Програми и мере активне политике запошљавања, тачка 3. Јавни 

радови, став 5. брише се.
Након  доношења  Локалног  акционог  плана  о  изменама  Локалног  акционог  плана  запошљавања

општине Ћићевац за 2021. годину од стране Скупштине општине исти ће се објавити у „Сл. листу општине
Ћићевац“.

Локални акцион план о изменама Локалног акционог плана запошљавања општине Ћићевац за 2021.
годину доставити:

- Одсеку за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, привреду и локални економски развој;
- Националној служби за запошљавање, филијала Ћићевац.

СКУПШИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 101-2/21-02 од 20. маја 2021. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.

54.                                       
На основу члана 13. Законa о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник

РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилникa о измени правилника о обрасцу и садржини
програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу
извештаја о спровођењу мера пољопивредне политике и политике руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр.
87/2019), Статутa општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 3/19) и Одлукe о буџету општине
Ћићевац  за  2021.  годину ("Сл. лист" , бр. 34/20),  по  прибављеном  Решењу  о  давању  претходне
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-02871/2021-09 од
15.04.2021. године,  Скупштина општине Ћићевац, на 10. седници одржаној 20. маја 2021. године,
донела је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

        1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: 1.1.1. Географске и административне
карактеристике Општина Ћићевац налази се у централној Србији, у североисточном делу Расинског
округа, на десној обали Велике Мораве. Општинска територија обухвата површину од 124 км². Према
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попису из 2011. године општина има 9.476 становника у 10 насељених места. Највеће насеље у општини
је Ћићевац које је уједно административни, привредни и културни центар општине. Ћићевац се налази
источно од реке Велике Мораве, односно 3 километра удаљен североисточно од ушћа Западне и Јужне
Мораве, а јужно од Јовановачке реке, која представља природну границу пружања насеља према северу.
Ћићевац лежи у терцијарној равници басена Варварин – Ћићевац - Ражањ на међународној железничкој
прузи Београд – Ниш. Ћићевац је са ауто-путем повезан регионалним путем првога реда Краљево –
Крушевац – Појате, који пролази кроз средину насеља. Општина Ћићевац спада у недовољно развијене
општине када је реч о привредним ресурсима и привредном развоју. Кључно место заузимају
пољопривреда и трговина, док за развој индустрије и туризма постоје велики, али до сада недовољно
искоришћени потенцијали. Међутим, Ћићевац има повољне климатске улове, висок   проценат
квалитетног обрадивог земљишта, на коме се остварују високи приноси пре свега поврћа и житарица,
повољан географски положај и добру саобраћајну повезаност са тржним центрима у региону. Подручје
општине Ћићевац лежи на терену чија се апсолутна надморска висина креће од 133  до 325 метара..
Рељеф овог подручја одликује се благо нагнутим теренима, који се од стрмих падина на источној страни,
постепено спуштају ка алувијалној равни Велике Мораве са западне стране. Највећим делом ћићевачки
урбани корпус лежи на  равничарском терену на висини од 140 до 150 метара, благо нагнутом према
западу и има повољне услове осунчавања, терене са јужном експозицијом је мало и углавном су доста
стрми, самим тим и ненасељени, као и терени са југоисточном и југозападном експозицијом. Општина
Ћићевац налази се на коридору X, државном путу I  реда  Е-75. Одличан  саобраћајно  –  географски
положај омогућава добре везе са свим регионима у Републици Србији и суседним државама. Важне
саобраћајнице: Аутопут Београд – Ниш – Софија – Истанбул Ауто пут Београд – Ниш – Солун – Атина
Будући Западно-моравски коридор аутопута Е-761. Поред друмског саобраћаја, који је примарни, на
територији Општине је заступљен и железнички саобраћај. Највећи железнички чвор   налази   се   у
Сталаћу, крак Сталаћ – Краљево – Пожега – Бар, као и железнички коридор Београд – Ниш –
Скопље- Солун и крак Ниш – Софија – Истанбул. Удаљеност од важних центара у Србији и Европи:
Ћићевац – Београд / 170 км Ћићевац – Ниш/ 70 км Ћићевац – Крушевац/ 19 км Ћићевац – Солун/ 462 км
Ћићевац – Атина/ 1043 км.
Природни услови и животна средина:  По величини територије  и  броју  становника  општина  Ћићевац
спада у најмање општине у Србији, а по морфолошкој структури рељефа у мање сложене. Највећи део
територије Ћићевца лежи на надморској висини од 140 до  150 метара. Рељеф општине Ћићевац је
равничарско-брежуљкастог типа и одликује  се благо заталасаним теренима, који се од стрмих коса и
падина у јужном и источном делу постепено спуштају ка равном алувијалном тлу. Терен се простире
појасу од 131 до око 500 метара надморске висине. Велики део општине лоциран је у алувијалној равни
Велике Мораве која протиче њеним западним делом, док се са   источне  стране  пружају   огранци
Буковика. У јужном делу општине епигенетски се усекла река Јужна Морава у шкриљцима
Сталаћких брда (Мојсињске и Послонске планине) градећи Сталаћку клисуру у дужини од 25  километара
и дубини 350 метара. У геолошком смислу издвајају се две зоне и то: северна-северозападна, чији терен
сачињавају глиновити, песковити, лапоровити терени, са израженим језерским седиментима и
пролувијумом, јужно од тока Јовановачке реке; централна, јужна, западна и југозападна зона, чији терен
углавном чине кристаласти шкриљци високог степена метаморфизма (мигматити, ембресити, гнајсеви).
Општина Ћићевац лежи највећим делом на смоници, која се убраја у средње плодна земљишта.
Северно и источно од насеља Ћићевац велики комплекс земљишта представљају алувијални наноси, а
јужно се пружа земљиште прве категорије плодности док се у земљиште друге категорије убрајају делови
са вишом надморском висином, као и делови изложени ерозији вода због великог нагиба терена. С
тим у вези постоје веома повољни услови за развој пољопривреде. Клима је умерено-континентална, али
је услед незаштићености већим планинским масивима изложена другим климатским утицајима долином
река Велике и Јужне Мораве. Средња годишња температура ваздуха (станица у Ћуприји) је 11.9°С, а
најхладнији месец је јануар, док су најтоплији јул и август. Температурне суме овог подручја повољне
су за гајење разних пољопривредних култура, а за вегетациони период се узима трајање од марта до
новембра. Битни за обављање пољопривредне производње су још и број мразних дана, који је  овде
највећи у јануару и фебруару, док се ређе јављају у раним пролећним и касним јесењим месецима, али је
битан и број тропских дана који су ограничени углавном на летњи период. Што се тиче   количине
падавина која  се овде излучи, 620-644m годишње, она није довољна па се влага пољопривредним
културама надокнађује наводњавањем. Највише падавина се излучи у мају и јуну када су
пољопривредним културама неопходне,  а најмање у марту, мада је  и септембар, као месец у коме се
обавља већина пољопривредних радова, релативно сув. Основне карактеристике су топла и сува лета,
хладне зиме са снегом, док су пролеће и јесен умерено топли са већом количином падавина у односу на
зиму и лето. Територија општине Ћићевац има добро развијену хидрографску мрежу. Поред Западне и
Велике Мораве које чине западну границу општине, Јужне Мораве која тече јужном границом њеног
подручја, северну границу општине чини Јовановачка река. Велика Морава   настаје   спајањем  река
Западне и Јужне Мораве код Града Сталаћа. Главни ток представља река Велика Морава и њене
саставнице: реке Јужна и Западна Морава. Њене саставнице носе велике количине еродираног материјала,
који се таложи у горњем току Велике Мораве, због чега она  мења свој ток, меандрира и често се излива
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плавећи околни терен и наносећи велике штете. Због тога је и неопходна регулација, која  је  и
извршена на већем делу водотока, ради сакупљања сувишних вода и наводњавања. Њена највећа притока
на подручју општине је Јовановачка река која располаже знатном количином воде у влажном периоду, у
пролеће и јесен. У свом горњем току протиче кроз обешумљен водонепропустан терен, што омогућава
јако сливање, али је у доњем току карактерише јаче упијање воде у неогеним седиментима. Ова река
има  карактеристике  бујичарских  токова  у  одређеном  делу  године,  који  су  нарочито  изражени  у
алувијалној равни, па је извршена регулација и њеног тока. У Сталаћким брдима усечено је неколико
долина мањих потока, од којих су неки повремени токови који се образују после јачих киша  и  због
великог пада њихових токова врше. Подземне воде су посебно угрожене у алувијалној равни Мораве,
где је могућност инфилтрирања загађујућих материја у плитке издани на високом нивоу, посебно ако се
има у виду хидрауличка повезаност површинских и подземних вода (ниво подземних вода у директној је
зависности од нивоа површинских водотокова). Запажа се да је за овај тип издани карактеристична
повећана концентрација гвожђа и мангана, те да у условима забаривања и замочварирања на појединим
деловима терена долази до промене боје и мириса нарочито у плићој издани. Општина Ћићевац је богата
шумама, посебно у јужним деловима Општине. Највише су заступљени храст, буква и граб.
Процентуално највеће учешће имају приватне, док су државне шуме највише заступљене у Мојсињу.
Шумама у приватној својини газдује се у складу са Општим основама и програмима газдовања. Нове
површине под шумама ће се формирати у складу са важећим законима из области шумарства,
пољопривреде, водопривреде и саобраћаја. За ветрозаштитне и пољозаштитне појасе обавезна је израда
пројектне документације (типови појаса, ширина, међусобни односи и врсте). Коришћење шума вршиће
се осим у својој основној привредној намени и у оквиру рекреативно-туристичких, научно-
истраживачких и других активности у складу са принципима  заштите животне  средине, природних и
културних добара (посебно у оквиру Предела изузетних одлика "Мојсињске планине и Сталаћка клисура
Јужне Мораве").

Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови: Број становника на територији општине Ћићевац према попису
из 2002.  године износиo je  10.755,  а  према попису из  2011.  године 9.476.Нешто већи  број  чини
становништво у сеоским насељима 4.809, док број становника у насељеном месту Ћићевац износи 4.667.
Највећи број радно способног становништва се бави пољопривредом, трговином, угоститељством и
прерађивачком индустријом. Дневне миграције становништва у општини Ћићевац дешавају се најчешће
између различитих општинских насеља и административног центра општине или између суседних
општина. Просечна густина насељености у општини Ћићевац износи око 86 становника по квадратном
километру, што је готово у рангу просека густине насељености на територији Републике Србије (85
становника/км²). Најмања густина насељености је у југоисточном, брдовитом делу Општине (атари
насеља Браљина, Мојсиње и Трубарево), а највећа у централном и северном делу, услед концентрације
привредних капацитета и главних саобраћајних праваца. Старосна структура становништва У односу на
попис становништва 2002. године, због исказаног тренда опадања наталитета општина представља
карактеристично депопулацијско подручје у Србији у којем се пораст становништва не бележи ни у
општинском центру (карактеристика већина општина централне Србије). То је последица, пре свега,
одлива становништа („емигрантни тип општине“) и негативног природног прираштаја.  У општинском
центру Ћићевцу живи готово половина становништва Општине (47%).
Диверзификација  руралне  економије:  Пољопривредну  производњу  на  територији  Општине  Ћићевац
(посебно руралних подручја) карактерише велика уситњеност катастарских парцела,  застарела
механизација и опрема, старење популације која се бави пољопривредом због миграција  младих  у
градове, едукација становништва на ниском нивоу, неорганизована и нерентабилна пољопривредна
производња, ниске цене пољопривредних производа, ниски приноси и лошији квалитет ( од оног какав
захтева тржиште ЕУ) због неодговарајућег сортимента и агротехнике. Учешће пољопривредног
становништва у укупном становништву општине износи око 70%. Становништво се бави
пољопривредом веома често као допунском делатношћу. На територији општине регистровано је 67
активних привредних друштва и 237 активних предузетника. Укупан број званично запослених лица је
1411. и то претежно у прерађивачкој индустрији, трговини, угоститељству и транспортним привредним
друштвима. На евиденцији НСЗ у Ћићевцу, закључно са децембром 2020. године, има 815 лица, од
тога 471 жене. У стварању националног дохотка општине Ћићевац највеће учешће има прерађивачка
индустрија (35% - према подацима Завода за статистику Републике Србије 2005.год.), пољопривреда
(32%) и трговина (13%). Према подацима пописа из 2011. године највећи проценат популације Општине
има средње образовање. За средњим образовањем следе завршено основно образовање, непотпуно
основно образовање, више и високо образовање и најзад и лица без личне спреме. Образовна структура
становништва је веома лоша.
Рурална  инфраструктура:  У  складу  са  могућностима  локална  самоуправа  улаже  одређена  средства  у
развој инфраструктуре на територији општине Ћићевац. Сваке године се санира известан број локалних
путева, градских и сеоских улица, а уређују се и пољски путеви у циљу што бољег функционисања у
сеоским срединама. Дужина категорисане путне мреже износи 69,68 км, са  учешћем  путева  са
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савременим коловозом. Општински путеви заступљени су са 56,41% (39,3 км). Општинска путна мрежа,
која има улогу повезивања насеља са центром Општине и са путном мрежом вишег ранга, по квалитету
коловозног застора није на задовољавајућем нивоу, са 80% асфалтираних деоница и лошим стањем, или
непостојањем вертикалне и хоризонталне сигнализације. Систем водоснабдевања организован је на два
начина. Први представља централна мрежа спроведена на територији Ћићевца, Лучине, Сталаћа, Града
Сталаћа и Мрзенице. Количине воде, око 45 л/с, добијене преко ове мреже, дужине око 35 км, нису
довољне, а квалитет такође не задовољава. Извориште ''Моравиште'' се налази на десној обали Велике
Мораве и састоји се од три бунара. Одржавање и експлоатација водовода поверена је ЈКСП ''Развитак'' у
Ћићевцу. Други начин водоснабдевања Ћићевца представља 19 чесама, а о квалитету њихове воде брине
''Завод за заштиту здравља'' у Крушевцу. Вода са јавних чесми спроведена је са четири каптаже: Топлик,
Селиште, Крушак и Радошевац. За насеља без водовода Појате, Горња  Лучина  и  Плочник  постоји
пројекат водовода, док насеља Браљина, Мојсиње и Трубарево немају организовано водоснабдевање нити
пројектну документацију. Дужина канализационе мреже износи 5 км.  Што се тиче енергетске
инфраструктуре она је на задовољавајућем нивоу и одговара захтевима индустрије и домаћинстава.
Фиксна телефонија је у фази смањења броја корисника, због смањења броја становника а и због све
заступљеније мобилне телефоније. Приступ интернету има већина домаћинстава.

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно земљиште: Пољопривредна делатност представља једну од водећих привредних грана
Општине. Од укупне површине Општине (12.370 ha) пољопривредне површине износе 6.547 hа. Од тога
површина обрадивог земљишта износи 5.890 hа, пашњаka 727 hа, шуме 3.335 hа и остало земљиште
2.417 hа. У Општини је 2002. године било 605 пољопривредних становника, што је  свега  5.62%  од
укупног  броја  становника.  Регистровано је  385 активних пољопривредника,  што је  63.63% у укупном
пољопривредном становништву и само 8.51% у укупном активном становништву Општине. Од укупно
оствареног дохотка у Општини у пољопривреди се оствари 31.29%.
Вишегодишњи засади: Општина Ћићевац има добре  климатске  и  земљишне  услове  за  развој воћарства
и виноградарства. Воћарство је заступљено углавном у екстензивном облику око сеоских дворишта.
Виногради се простиру на благим косама, у средишњем делу Општине, где већ прелазе   у плодну
алувијалну раван. Гаје се на 439 ha, тј. на 5.61% пољопривредних површина. Посебно су заступљени у
атарима насеља Град Сталаћ, Сталаћ, Лучина, Радошевац, Ћићевац и Плочник, па у овом делу треба
даље инсистирати на специјализацији пољопривреде у виноградарској производњи,  уз улагања  (нови
засади,  крчење  старих  винограда,  и  др.)  како  би  се  искористио  природни  потенцијал  и наставила
традиција. У последње време становништво овог краја је почело да улаже у воћарство и виноградарство.
Сточни фонд: Биланс сточарске производње показује висок несклад између постојећег стања и реалних
могућности ресурса (скроман сточни фонд и поред добрих климатски услова и великих површина под
пашњацима и ливадама, као и велики број празних објеката намењених сточарској прозводњи).
Доминантна сточарска грана јесте свињарство,  али последњих година овчарство и козарство постају
заступљенији, док се број говеда смањује. Према попису из 2012. године општина Ћићевац броји: 8754
грла свиња, 1.033 грла говеда,  2235 грла оваца,  546.211 грла живине.  Једино је  пчеларство доживело
просперитет последњих година и по последњем попису из 2012. број газдинстава која имају кошнице са
пчелама износи 125, а број пчелињих друштава је 2877.
Механизација, опрема и објекти: Подаци са последњег пописа (2012) указују на велики степен
застарелости пољопривредне механизације, нпр.  просечна старост трактора је између 18-20 година.
Куповна моћ пољопривредних произвођача је мала због ниских цена пољопривредних производа.
Познато је да застарела механизација умањује приносе, а тиме смањује рентабилност производње.
Поједини пољопривредни произвођачи одлучују се за набавку половне механизације, али то се показало
као лоша инвестиција и не утиче значајно на повећање приноса.
Радна снага: Газдинство је производна и друштвена јединица у примарном сектору привреде на коме се
врши економска репродукција.  Породична  газдинства  обухватају пољопривредна
газдинства, непољопривредна, мешовита и газдинства без прихода. Пољопривредна газдинства су она у
којима сви приходи потичу од индивидуалних пољопривредника на газдинству.  Непољопривредна
газдинства су она у којима приходи потичу од члана или чланова газдинства који обављају
непољопривредна  занимања или неко пољопривредно занимање али ван свог  газдинства,  или приход
потиче од пензије, од друге имовине, социјалне помоћи или неке друге врсте сталних примања. Мешовита
газдинства су она у којима се истовремено остварују приходи који карактеришу пољопривредна   и
приходи који карактеришу непољопривредна газдинства.  Газдинства без прихода су она у којима је
непознат извор прихода или приход потиче од издржавалаца који нису правна лица. Пољопривредном
производњом на газдинству бави се 3429 чланова газдинства, при чему је 57,68% мушкараца и 42,31%
зена. Просечан број чланова домаћинстава у свим породичним газдинствима на подручју општине
Ћићевац је 2,2. Што се тиче активности које се у току године обављају на газдинству оне нису стриктно
подељене на мушке и женске, већ их и жене и мушкарци обављају скоро подједнако.
Структура  пољопривредних  газдинстава:  Општина  Ћићевац броји  1485  газдинстава.  Од тог  броја  10
газдинстава нема пољопривредно земљиште. До 1 ha има 304 газдинства, од 1-2 hа има 428 газдинстава,
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424 газдинства имају од 2-5 ha, а од 5-10 ha има 118 газдинстава (попис 2012). Број газдинстава која
имају бар једно грло стоке је 1226 (попис 2012). До 4 условна грла (УГ) има 1312 газдинстава, од 5-9 УГ
има  132  газдинства,  10-14  УГ има  26  газдинстава,  15-  19  УГ има  1  газдинство,  од  20-49  УГ  има  7
газдинстава, од 50-99 УГ има 5 газдинстава, од 100-499 УГ има 1 газдинство и више од 500 УГ има
1 газдинство.
Производња пољопривредних производа: Доминантна приозводња у општини Ћићевац је биљна
производња и то ратарска, па следи повртарска а затим виноградарска и воћарска.  Али и сточарска
производња заузима значајно место. Од биљних култура највише се узгаја кукуруз,  око 1150 ha
пољопривредног земљишта је под овом културом, под пшеницом 753 ha а под јечмом 342 ha. Крмним
биљем засејан је 431 ha, а под повртарарским културама је 48 ha. Приноси кукуруза се обично крећу
између 5 – 6,5 т/ha, а пшенице и јечма око 3,5 – 4,5 т/ha. Паприком је засађено 20 ha а под парадајзом
је 3 ha. Под воћњацима је 90 ha, од тога је плантажних 25 ha (за укупно 526 газдинстава), према подацима
пописа 2012.  године,  док  се под  виноградима  (попис 2012.)  води  125  ha,  од  чега  је  засађено стоним
сортама 22 ha. Јагодом су засађена 2 ha, под бостаном је 4 ha. На подручју наше општине још увек није
сертификована органска производња.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: У претходном периоду постојале су две задруге,
ЗЗ  Ћићевац  и  Задруга  Сталаћ.  Кад  је  ступио  на  снагу  Закон  о  враћању  конфискованог  земљишта
власницима, ове задруге остале су без доста земљишта и наступили су проблеми у пословању. Тренутно
ни једна није у АПР-у. Што се тиче удружења, активна су удружење пољопривредника  „Заједно“ из
Лучине, удружење голубара из Појата, удружење свињара из Град Сталаћа.
Трансфер знања и информација: Пољопривредни  произвођачи  су  веома  заинтересовани  за  обуке  и
предавања која организује ПССС Крушевац, као и за све врсте обука организованих од стране
истраживачких установа, привредних субјеката и агенција. Стручна служба се труди да едукацију
пољопривредника обавља у време зимског периода, када је  мањи интензитет радова у пољопривреди,
организујући предавања за која пољопривредници покажу највише интересовања. Најчешће су то
предавања на теме: 1. Гајење јагоде, малине, купине, јабуке, шљиве и заштита 2. расађивање повртарских
култура 3. заштита повртарских култура 4. исхрана преживара, посебно у зимском периоду 5. гајење
говеда, оваца и коза 6. ратарске културе краће вегетације 7. изградња и реконструкција објеката у
сточарству.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере

(апсолутни
износ у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику
(%) (нпр. 30%,

50%, 80%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1 Регреси 100.1 800.000,00 2.000,00 100 30.000,00 0,00

УКУПНО 800.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив 
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере

(апсолутни
износ у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику
(%) (нпр. 30%,

50%, 80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере Шифра
мере

Планирани буџет за
текућу годину без

пренетих обавеза (у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику
(%) (нпр. 30%,

50%, 80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1
Инвестиције у

физичку имовину
пољопривредних

газдинстава

101 5.200.000,00 70 50.000,00 0,00

УКУПНО 5.200.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји
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Редни 
број

Назив 
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу

годину без
пренетих

обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере

(апсолутни износ
у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу

годину без
пренетих

обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере

(апсолутни износ
у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза)

6.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања 800.000,00
Планирана средства за кредитну подршку 0,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 5.200.000,00
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе 0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Мере подршке су намењене регистрованим
пољопривредним газдинствима са територије општине Ћићевац, у висини од 100% за регресе и 70% за
Инвестиције  у  физичку  имовину.  Очекује  се  да  ће  планиране  мере  подршке  које  су намењене
пољопривредним удружењима и индивидуалним пољопривредним произвођачима довести до подизања
квалитета живота у сеоским срединама, повећања продуктивности и ефикасности рада и запошљавања на
пољопривредним газдинствима, као и даљем подстицању удруживања.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја: ЈЛС своје потенцијалне кориснике о мерама подршке информише
путем: 1. огласне табле у холу Општинске управе 2. путем интернет презентације општине 3. локалне
телевизије и радиа 4. у месним канцеларијама.
Мониторинг и евалуација: За мониторниг и евалуацију Програма задужена је Комисија за расподелу и
контролу управљања средствима буџета за развој пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац.

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1.  Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.
гласни РС", бр. 10/13, 142/14, 103/2015 и 101/2016) јединица локалне самоуправе може да утврђује мере
које се односе  на  директна  плаћања  за  регресе  за  репродуктивни  материјал,  и  то  за  вештачко
осемењавање. Ова мера је у складу са Националном стратегијом пољопривреде и руралног развоја РС за
период  2014-2024. године.  Ова  мера  је  у  складу са  Националном и  локалном аграрном политиком и
представља подршку локалним пољопривредним газдинствима у постизању циља развоја сточарства и
повећању  сточног фонда.
2.1.2. Циљеви мере: Реализација мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине:
- подизање конкуретности производње и стварање тржишно одрживог произвођача - обезбеђивање услова
за уравнотежен развој говедарства - јачање вертикалне интеграције у производњу млека и меса - подизање
стандарда  живота  у  руралној  средини  и  пољопривредних  произвођача  кроз повећање стабилности
дохотка пољопривредног газдинства.
2.1.3.  Веза мере са националним програмима за рурални развој  и пољопривреду:  Мера је у складу са
Националним програмом за пољопривреду. Корисници средстава ће поднети изјаву да нису користили
средства из других извора.
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2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно поднети бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи  критеријуми за  кориснике: Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом на територији општине Ћићевац и потврду надлежног органа о
измиреним обавезама на име локалних јавних прихода.
2.1.7. Специфични критеријуми: Једно пољопривредног газдинство може поднети само један захтев за
регрес за сва грла која се осемене на газдинству, а максимално за 15 грла за прво вештачко осемењавање.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра инвестиције Назив инвестиције
100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.1.10.  Интензитет помоћи: 100% од укупних трошкова, максимално 2.000 динара  по  грлу  односно
максимално 30.000 по кориснику.
2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број подржаних газдинстава за регрес

2.1.12. Административна процедура: Средства регреса додељиваће се путем конкурса који ће детаљније
дефинисати критеријуме за корисника. Конкурс ће трајати од дана објављивања до утрошка средстава а
најкасније до 01.12.2021. године. Општинска управа Ћићевац  вршиће  пријем  захтева   у складу са
конкурсним условима и критеријумима. Потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну
пријаву. Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из   буџета   општине Ћићевац  за
финансирање пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац (у даљем тексту Комисија) у поступку
одобравања подстицајних срадстава моћи ће да проверава све наводе у конкурсној
документацији,утврди и провери тачност приложене документације. Захтеви ће се разматрати по
редоследу приспећа. Одлуку о додели регреса доноси Комисија. Одобрена средства регреса
уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства, а начин реализације и
обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се уговором.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2.2.1.  Образложење:  Техничко-технолошка  опремљеност  пољопривредног  сектора  захтева  значајније
инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и
јачање производног ланца. Мера инвестиције у материјална средства пољопривредних газдинстава
подржава мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава   и   процеса
производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу
са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске   ефикасности,   веће   оријентисаности  ка
тржишту и дугорочне одрживости. Иако ова газдинства карактерише специјализована производња,
кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа, високи трошкови производње и немогућност утицаја
на цене у ланцу исхране, техничка опремљеност газдинства, односно застарела механизација, низак
степен образовања и стручне оспособљености итд. Постоји потреба да се овом мером утиче на повећање
приноса и побољшање агро-технологије.
2.2.2.  Циљеви мере: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење
техничко-технолошке опремљености, повећање производних површина и повећање наводњаваних
површина.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и  пољопривреду: Ова мера је у складу са
Националним програмом за рурални развој.
2.2.4.  Крајњи корисници: Крајњи корисници ових подстицајних средстава су индивидуални
пољопривредни произвођачи.
2.2.5. Економска одрживост: Није потребан бизнис план.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Право на коришћење средстава има регистровано газдинство са
територије општине Ћићевац у активном статусу и потврда надлежног органа о измиреним обавезама по
основу локалних прихода.
2.2.7. Специфични критеријуми: У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви
корисници треба да: 1. У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих
биљних култура 2. Имају: мање од 2 ha јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ha  другог воћа,
односно 0,1 до 50 ha, односно 0.2 до 100  hа винове лозе. 3. У случају подизања нових или обнављања
постојећих производних и матичних засада воћака и винове лозе имају на крају инвестиције: 0,1 до 50 hа
јагодичастог воћа и хмеља, 0,3 до 100 hа другог воћа, 0,2 до 100 hа винове лозе. 4. Имају мање од 0,5
h а пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору. 5. За инвестиције



Strana    36        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           20.5  .2021  .  godine  

везане за производњу грожђа буду уписани у виноградарски регистар 6. За инвестиције везане за
производњу садног материјала буди уписани у регистар произвођача садног материјала. У сектору
производње осталих усева прихватљиви корисници треба да: 1.  У РПГ имају уписано пољопривредно
земљиште под производњом одговарајућих биљних култура 2. Имају до 50  hа под осталим усевима,
односно до 100 ha под осталим усевима за инвестицију усмерену за набавку машине и опеме за
наводњавање. У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5 до 500 кошница
пријављених у Централној бази података о обележавању животиња у управи за ветерину. У сектору
производње млека прихватљиви корисници треба да: 1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о
врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају); 2) имају у свом власништву,
односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства, 1-19 млечних  крава;   3)   у
случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, имају у свом   власништву,   односно   у
власништву члана регистрованог пољопривредног  газдинства максимално до 100 млечних крава; 4)  у
случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције имају у свом
власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства: 3 - 100 крава
млечних раса. У сектору производње меса прихватљиви корисници треба да: 1) у РПГ имају пријављен
сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају); 2) у Регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се
уређује регистрација, односно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају
регистроване, односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од
150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од
1.000-3.999 бројлера у турнусу; 3) у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла,
на крају  инвестиције  имају  у  свом  власништву,  односно  у  власништву  члана  регистрованог
пољопривредног газдинства: 5 -100 крава товних раса, или 10-300 грла оваца/коза, или 10-400 грла
свиња.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и
инсталације

101.2.5
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење 
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 
кабасту ст

101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада 
воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 
производњу

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта

101.5.4 Машине за сетву

101.5.5 Машине за садњу
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8 Машине за транспорт

101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

2.2.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1 не
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2.2.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја зависи од висине захева пољопривредног произвођача а 
максимално 50.000 динара, односно 70% од висине захтева.
2.2.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља

1 Број пољопривредниг газдинстава која су модернизовала производњу

2 Број корисника средстава

2.2.12Административна процедура: Подстицајна средства додељиваће се путем конкурса који ће
детаљније дефинисати критеријуме за корисника подстицаја. Конкурс ће трајати од дана објављивања до
утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2021. године. Општинска управа   Ћићевац  вршиће   пријем
захтева у складу са конкурсним условима и критеријумима. Потенцијални корисници могу поднети само
једну конкурсну пријаву, која се може односити само на  једну  програмску  односно  подпрограмску
област. Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из буџета општине Ћићевац за
финансирање пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац (у даљем тексту: Комисија) у поступку
одобравања подстицајних срадстава моћи ће да проверава све наводе у   конкурсној   документацији,
утврди и провери тачност приложене документације изласком на терен и да по потреби тражи доставу
додатне документације. Захтеви ће се разматрати по редоследу приспећа.За сваку инвестицију Комисија
задржава право да истражи тржиште и одреди минималну и максималну цену инвестиције која ће бити
примењена приликом обрачуна одобравања подстицајних средстава. Одлуку о додели подстицајних
средстава доноси Комисија. Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на наменски рачун
регистрованог пољопривредног газдинства а начин реализације и обавезе корисника којима се одобре
средства прецизираће се уговором.

III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај

Аутономна покрајина / рзс*
Регион Регион Шумадије и Западне Србије рзс*
Област Расинска област рзс*
Град или општина општина рзс*
Површина 124 рзс*

Број насеља 10 рзс*

Број катастарских општина 12 рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)

0

Демографски показатељи

Број становника 9476 рзс**

Број домаћинстава 2971 рзс*

Густина насељености (број 
становника/површина, km2)

72

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 - 100)

(9476/10055)x100-100= -5,75 рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС / рзс**

Становништво млађе од 15 година (%) 12.8% рзс**

Становништво старије од 65 година (%) 22% рзс**

Просечна старост 45 рзс*

Индекс старења 174 рзс*

Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем (%)

мушкарци 13% жене 28% рзс*

Основно образовање (%) мушкарци 26% жене 28% рзс*
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Средње образовање (%) мушкарци 52% жене 37% рзс*
Више и високо образовање (%) мушкарци 8% жене 8% рзс*

Пољопривредно становништво у укупном 
броју становника (%)

75% Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
планински)

Равничарско-брежуљкасти Интерни

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа

Смоница и песковита глина Интерни

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска ...)

Умерено-континентална Интерни

Просечна количина падавина (mm) 647 мм Интерни
Средња годишња температура (оС) 11,9 Интерни
Хидрографија (површинске и подземне воде) Јужна, Западна и Велика Морава Интерни
Површина под шумом (hа) 2.598 ха рзс*
Површина под шумом у укупној површини 
АП/ЈЛС (%)

21% рзс*

Пошумљене површине у претходној години 
(hа)

/ рзс*

Посечена дрвна маса (m3) / рзс*
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА

ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава: 1485 рзс***

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ):

899 Управа за трезор

- породична пољопривредна газдинства (%) 99.66%

- правна лица и предузетници (%) 0.34%

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ 
(hа)

3.566,8 рзс***

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 28,7

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде 
и пашњаци, остало (18) (ha, %)

2.905, 90, 125, 385, 61 ха рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 
биље, остало(19) (ha, %)

2.351, 48, 431, 48 ха рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству (ha)

1.01 до 3 ха рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом (ha)

Није вршена комасација Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања (ha)

Није вршено удруживање Интерни

Број пољопривредних газдинстава која 
наводњавају КПЗ

/ рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha) / Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha) 147 рзс***

Површина пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији АП (20) 
(ha)

/
Интерни

Површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која се даје у закуп (ha):

457ха 6а 9м2 Интерни

- физичка лица (%) 18а:30ха Интерни

- правна лица (%) Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 
пчела (број)

(1033+8754+2174+546211+2877)=5610
49

рзс***
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Трактори, комбајни, прикључне машине 
(број)

1957,62,3728 рзс***

Пољопривредни објекти (број) 5003 рзс***
чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) (4+2+1+83)=90 рзс***
Употреба минералног ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља (ha, број ПГ)

МЂ-2149 ha (1300 ПГ); СТ-478 
ha (729 ПГ); СЗБ-1967 ha (1254 
ПГ)

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених 
на газдинству:

1485 рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
предузетника) (ha)

78 рзс***

Годишње радне јединице (број) 1480 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника (број)

5 Интерни

Производња пољопривредних производа 
(количина):
- биљна производња (t) 1 рзс***
- сточарска производња (t, lit, ком.) 2 Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева (km) 64км рзс*
Поште и телефонски претплатници (број) / рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну 
мрежу (број)

2845 рзс*

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу (број)

152 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ. m3) / рзс*
Пречишћене отпадне воде (хиљ. m3) / рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном 
енергијом (број)

/ Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број) 5 рзс*

Број становника на једног лекара 715 рзс*

Број корисника социјалне заштите 545 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (број)

1 рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности(30) (број)

6 рзс***

Туристи и просечан број ноћења 
туриста на територији АП/ЈЛС (број)

/ рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна 
служба (да/не)

0 Интерни

Пољопривредна газдинства 
укључена у саветодавни систем 
(број)

0 ПССС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 320-7/21-04 од 20. маја 2021. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
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АКТИ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

3.  
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),

члана 22. и 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 29. став
1. тачка 9) Одлуке о оснивању ЈП „Путеви Ћићевац-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ("Сл. лист општине Ћићевац", бр.
21/16 и 22/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута ЈП „Путеви Ћићевац“ ("Сл. лист општине Ћићевац", бр.
1/17), Надзорни одбор ЈП “Путеви Ћићевац“, на 64. седници, одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП "ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ" ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком усваја се ценовник услуга ЈП "Путеви Ћићевац" у следећем тексту:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА
(Цене без ПДВ-а)

Шифра позиције               Опис позиције                                                                       Једин.            Једин.
                                                                                                                                            мере              цена

1.                               Рад  оперативе

.1.1.                         Ручно чишћење јаркова у слоју до 10 цм.
                 Цена обухвата:превоз радника, чишћење јарка,
                 планирање дна јарка, ручни утовар у камион и
                 превоз на депонију. Обрачун по м1 чишћења.

                           -превоз на 10 км                                                                         м1                 220,00
                -превоз на  20 км                                                                        м1               270,00

.1.2.                        Ручно чишћење ригола и канала од отпадака и
                 наноса. Цена обухвата: превоз радника, ручно чи-
                 шћење ригола и каналета метлом, са сакупљањем
                 отпада и наноса у вреће, утовар у камион и превоз
                 на депонију:     
                -на 10 км                                                                                     м1               160,00                 
                -на 20 км                                                                                     м1                215,00                

.1.3.                        Машински ископ одводних јаркова и корекција. Це-
                 на обухвата: ископ земље ровокопачем 80%, са ру-
                 чним дотеривањем 20%, утовар у камион и превоз
                 на депонију. Обрачун по м3 ископа.
                 -на 10 км                                                                                     м3           1.300,00                  
                 -на 20 км                                                                                     м3           1.900,00                  

.1.4.                         Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих про-
                 пуста. Цена обухвата: превоз радника, одстрањивање
                 свих наноса и отпада из пропуста са ручним утоваром
                 у камион и превозом на депонију. Обрачун по м3

                 превеженог материјала.    
                 –на 10 км                                                                                     м3          2.500,00                 
                 - на 20 км                                                                                     м3          3.000,00                  

.1.5.                        Рушење старих бетонских ригола. Цена обухвата: руше-
                 ње бетона пикамером, ручни утовар у возило, превоз
                 шута и радника. Обрачун по м1 рушења.                                м1             350,00                  

.1.6.                        Набавка и постављање нове бетонске риголе б=75цм.
                Цена обухвата: справљање бетона МБ20, превоз, раза-
                стирање шљунка, уграђивање бетона и постављање 
                ригола. Обрачун по м1 са набавком ригола.                              м1         1.950,00        

.1.6.1.                     Постављање нове бетонске риголе б=75цм. Цена обу-
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   хвата: справљање бетона МБ20, превоз, уграђивање
   шљунка и бетона и постављање ригола. Обрачун по м1

   без набавке ригола.                                                                      м1          850,00

.1.7.                     Рушење монтажних ивичњака 18/24 на бетонској под-
                лози. Цена обухвата: рушење ивичњака и подлоге пика-
                мером, ручни утовар у возило, превоз шута и радника.
                Обрачун по м1 рушења.                                                               м1            400,00

               1.8.                    Полагање монтажних сивих ивичњака 18/24 у средњем 
                                         појасу на подлогу од бетона МБ-15 са фуговањем спојева
                                         цементним малтером 1:2. Цена обухвата: справљање, превоз
                                         и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака 
                                         са фуговањем. Набавка и превоз ивичњака нису (јесу) 
                                         обухваћени ценом. 

                           Обрачун по м1 уградње.                                                               м1          900,00 (1.462,00)

    1.9.                    Облагање одводних јаркова монтажним бетонским 
                каналетама на слоју песка д=10цм, са фуговањем 
                цем. Малтером 1:2. Цена обухвата: превоз радника,
                набавка песка, цемента и малтера 1:2 и полагање 
                каналета на подлогу од песка са фуговањем спојева.
                набавка и превоз каналета трапезног светлог отвора

                               дим. 100/66/36цм су обухваћени ценом. Обрачун по:               м1         3.050,00           

1.10.                      Набавка, транспорт и уградња армираних (не арми-   
                                          раних) бетонских цеви са ископом и затрпавањем:

1.10.1.                   Ф300(400)                                                                                       м1      4.400,00 (3500,00)

1.10.2.                   Ф500                                                                                                м1      5.000,00 (3700,00)

1.10.3.                   Ф800                                                                                                м1      8.500,00    ( - )

1.10.4.                   Ф1000                                                                                              м1        11.000,00    ( - )

1.11.                      Канали на прилазним улицама. Набавка материјала 
                       и израда АБ канала у једностраној оплати, МБ-30. 
                       Дно канала је дебљине 10цм, а зидови 15цм. Арматура-
                       -двострука мрежа ознаке Q-188 је урачуната у цену 
                       ове позиције, као и оплата. Набавка материјала, израда
                       и допремање решетке од челичних кутијастих профила
                       30/40/3мм. Решетка је састављена од сегмента 1,0-1,5м. 
                       Испуна решетка је у раму од истих профила, варених
                       под углом од 90 или 45, на осовинском размаку од 10цм.
                       У подужном правцу повезати испуну подужним 
                       флаховима у три реда дименз. а/д=25/5мм. У позицију 
                       урачунати уградњу Л профила дим. 40/40/4мм за 
                       ојачање ивица бетонског канала.

                Обрачун по м1 канала, заједно са решетком.   

                  1.11.1.         – ширина канала 50цм                                                                     м1        21.140,00

                  1.11.2.          - ширина канала 40цм                                                                    м1        16.913,00

                  1.11.3.          – ширина канала 30цм                                                                   м1        12.685,00

                  1.11.4.          -  ширина канала 25цм                                                                   м1        10.570,00

                  1.11.5.          -  ширина канала 95цм   (због вел. шир. цеви:80/40/6)               м1         61.310,00

                  1.11.6.          -  ширина канала 80цм                       - / -                                      м1        51.630,00

                  1.11.7.          – ширина канала 70цм                       - / -                                      м1        45.175,00

                 1.12               Набавка материјала, израда и допремање решетке од 
                                       челичних кутијастих профила 40/30/3 мм. Решетка је 
                                       састављена од сегмената 1-2м. Испуна решетке је у 
                                       раму од истих профила, варених под углом од 90-45
                                       степени, на осовинском размаку од 10цм. У подужном
                                       правцу повезати испуну подужним флаховима у три
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                                       реда, димензије а/д=25/5мм.
                                       Обрачун по м1 металне решетке:

                 1.12.1           - ширина решетке 50цм                                                                  м1        16.411,00

                 1.12.2          - ширина решетке 40цм                                                                   м1        13.130,00

                 1.12.3          - ширина решетке  30цм                                                                  м1           9.850,00

                 1.12.4          - ширина решетке  25цм                                                                  м1           8.205,00

                 1.12.5          - ширина решетке  95цм ( због вел шир. цеви:80/40/6мм)           м1        27.540,00

                 1.12.6          - ширина решетке  80цм                   -/-                                           м1         23.200,00

                 1.12.7          - ширина решетке 70цм                     -/-                                          м1         20.300,00

                    2.                РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

                    2.1.              Кошење траве на путном земљишту. Цена обухвата
                                        кошење траве косачицом прикљученом на трактор.
                                        Обрачун по м2 кошења.                                                                 м2                6,00

                    2.2               Кошење траве на јавним површинама. Цена обухва-
                                         та: Ручно кошење траве тримерима, превоз радника
                                         и косилица. Обрачун се врши по м2 кошења,                         м2                  3,00

                    2.2.1.          Кошење тримером, сакупљање и извожење траве                    м2                 6,30 

                    2.2.2.          Кошење траве на јавним површинама. Цена обухва-
                                       та: Кошење траве малим трактор-косачицом, превоз
                                       трактор-косачице и радника. Обрачун се врши по м2

                                       покошене површине.                                                                    м2                  1,50

                    2.3               Сакупљање покошене траве са путног земљишта и 
                                        јавних површина. Цена обухвата ручни утовар траве
                                        камион и превоз на депонију до 10км. Обрачун по м2..           м2                 3,00             

                    2.4.              Ручно сечење густог шибља са утоваром и превозом
                                        до 10 км и превозом радника. Обрачун по м2..                          м2               50,00               

                    2.5.              Ручно сечење дрвећа са кресањем грана пресека 
                                        10-20 цм са утоваром и превозом до 10 км и превозом
                                         радника. Обрачун по ком. исеченог дрвета.                           ком            700,00              

                    2.6.               Машинско сечење дрвећа пресека 10-20 цм са утова-
                                         варом, превозом до 10 км и превозом радника.
                                         Обрачун по комаду исеченог дрвета.                                      ком            800,00          

                    2.7.              Вађење пањева скипом са утоваром и превозом до 
                                        10км. Обрачун по комаду извађеног пања.                             ком            400,00         

  3.                МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ НА ИНТЕРВЕНЦИЈАМА

                    3.1.0.           Камион носивости до 6 т: ефективан рад.                               час          3.500,00

                    3.1.1.                                                      –дежурство                                      час             500,00     

                    3.2.0.           Трактор са приколицом носивости до 3 т

                    3.2.1.                                                         –ефективан рад,                            час          1.800,00     

                    3.2.2.                                                         –дежурство,                                   час             400,00        

                    3.3.0.           Комбинирка ЦАТ 428-Д (утоваривач и багер)

                    3.3.1.                                                          –ефективан рад,                           час          4.200,00       

                    3.3.2.                                                          –дежурство,                                  час          1.000,00      

                    3.4.              Рад булдозера на одржавању некатегорисаних 
                                        путева                                                                                           час          7.200,00

         4.                РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ТРОТОАРА

                    4.1.             Ангажовање радника

                    4.1.1.          Радник на пословима зимског одржавања                               час              500,00       
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                    4.2.             Ангажовање механизације на пословима зим. одржавања

                    4.2.1.          Камион кипер до 6т носивости са раоником л=3,0м
                                       -ефективан рад,                                                                            час           3.500,00    
                                       -дежурство камиона,                                                                   час              500,00

                    4.2.2.         Трактор са хидрауличним раоником л=2,0м
                                       -ефективан рад,                                                                            час           2.500,00   
                                       -дежурство машине,                                                                    час              550,00  

                   4.2.3.          Посипање соли (трактор са циклоном)
                                       -ефективан рад,                                                                            час           2.000,00   
                                       -дежурство машине,                                                                    час              500,00     

                   4.2.4.          Комбинирка ЦАТ 428-Д са раоником л=2,8м
                                       -ефективан рад,                                                                            час           5.000,00    
                                       -дежурство машине,                                                                    час           1.000,00   

                   4.3              КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

                                       1. Обрађивање ивица ударних рупа у правилан облик са
                                       ручним ископом материјала до потребне дубине.                                                
                                       2.Набавка, транспорт и уградња шљунка са збијањем.                                                

                     3.Ручни утовар и одвоз материјала из ископа на депони-
                     ју до 5км.
                     4.Набавка, транспорт и уградња бетона са фином заврш-
                     ном обрадом површина. Обрачун по м2 рупа.                             м2           2.000,00      

                  4.4               РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
                                      НА МЕСТИМА ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦИЈА

                                      1.Набавка, транспорт и насипање природног шљунка
                                      2.Машинско планирање и разастирање шљунка у слоју
                                      д=10-15цм. Обрачун по м2: 
                                                                    са набавком материјала,                                   м2               200,00

                                                                                    без набавке материјала,                                    м2               100,00

                 4.5.                БЕТОНИРАЊЕ УЛИЦА

                                        1. Обележавање трасе,
                                        2. Машински ископ земље просечне дубине до 30цм,
                                        3. Утовар и одвоз материјала из ископа на депон. до 5км
                                        4. Набавка и транспорт шљунка ф-ко градилиште,
                                        5. Насипање шљунка, разастирање и фино планирање до 

                                            потребне висине,                                                                        
             6.Набијање шљунка до потребне збијености постељице,
             7. Трасирање и постављање оплате по траси са нивелиса-
                  њем висине по пројекту,
              8. Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже захте-
                 ване пројектом,
              9. Бетонирање површина са остављањем дилатација и фи-
                 ном обрадом завршних површина,
             10.Насипање банкина шљунком са планирањем материјала
                 Обрачун по м2.                                                                             м2          2.500,00

     5.              ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
                                     И ОПРЕМЕ НА ПУТУ

                    5.1.            Набавка и уградња саобраћајног знака пречника до 90цм.
                                      Цена обухвата набавку стуба, знака, монтирање, ископ
                                      рупе, бетонирање стопе од бетона МБ-20. Обрачун по                ком       7.500,00            

                    5.2.            Уградња саобраћајног знака пречника до 90цм. Цена обу-
                                      хвата набавку стуба, монтирање, ископ рупе, бетонирање
                                      стопе од бетона МБ-20. Обрачун по комаду.                                 ком       3.500,00    

                    5.3            Обележавање средишних и ивичних линија на коловозу 
                                      где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно 
                                      урадити премеравање и тачкање пре обележавања.
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                                      Цена обухвата: набавку боје, разређивача и перли, машине
                                      за обележавање и радника од пункта до места обележавања,
                                      припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије
                                      Обрачун по м1 обележавања.                                                             м1               8,00         

                    5.4.           Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.
                                      Цена обухвата: набавку боје, разређивача, перли, шаблона и
                                      радника од пункта до места обележавања, припрему боје и
                                      обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компре-
                                      сора. Обрачун по м2 обележене површине.                                     м2            230,00  

                    5.5.           Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне ограде за во-
                                      зила и осталих ограда. Цена обухвата: набавку разређивача,
                                      уљане боје и шмиргл папира, чишћење површине од рђе и
                                      наношење основне боје и 2 пута уљане боје. Обрачун по             м1            800,00

                    5.6.           Уградња паркинг стубића. Постављање металних стубића (за
                                      обезбеђивање пешачке зоне) типловањем на постојећем
                                      тротоару. У цену је урачунат материјал за рад без стубића.
                                      Обрачун по комаду уградње.                                                           ком          500,00

                   5.7.             Израда металног заштитног (паркинг) стубића висине 60цм.
                                      Обрачун по комаду израде.                                                              ком       1.600,00 

                      6.            ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

       6.1.          Електро-монтерски радови- замена сијалица. Цена обухвата
                       набавку и замену сијалица. Обрачун по комаду замене.

                   6.1.1.         Штедљива сијалица 34W Е27                                                           ком          700,00

                   6.1.2.         Штедљива сијалица 15W Е27                                                           ком          500,00     

                   6.1.3.         Лед сијалица Е27-15W                                                                      ком          500,00     

                   6.1.4.         Лед сијалица Е27-10W                                                                      ком          200,00     

                   6.1.4.1.      Замена сијалица на стубовима јавног осветлења (од 70-250,
                                     штедних 25-45W и лед 15-35W). Обрачун по ком. замене.           ком          310,00        

                   6.1.4.2.      Замена сијалица на цевастим стубовима јавног осветлења
                                     (70-250W, штедних 25-45W и лед 15-35W).                                    ком          364,00    

                   6.1.4.3.      Замена сијаличних грла Е27 и Е40                                                   ком          345,00

                   6.1.4.4.      Замена пригушница                                                                            ком         345,00

                   6.1.4.5.      Замена заштитног стакла (без стакла)-са стаклом,                         ком        (170,00)
                                                                                                                                                                  500,00 

                   6.1.4.6.      Замена струјних клема Ал-Цу и Фидос (без матер.)-са мат          ком        (190,00)
                                                                                                                                                                  280,00  

                   6.1.4.7.      Замена инсталација у светиљци (без)- са материјалом,                 ком        (300,00)
                                                                                                                                                                  350,00

                   6.1.4.8.      Монтажа светиљке, рефлектора                                                       ком         550,00

                   6.1.4.9.      Замена инсталације у канделаберу (без)- са материјалом             ком        (150,00)
                                                                                                                                                                  400,00

                   6.1.5.        Уградња нових комплет светиљки, ТИП лед 30W са носачем      ком       5.000,00         

                   6.1.6.        Постављање нових поља за уличну расвету. Цена обухвата
                                     набавку каблова и монтажу истих, дужина поља 30м.                  поље     2.990,00

                   6.2.           Монтирање целокупне новогодишње уличне расвете.                   пауш   60.000,00

                   6.3.           Демонтирање целокупне новогодиш. уличне расвете.                   пауш   40.000,00

                   6.4.           Набавка и уградња НН стубова: дрвени                                           ком       5.500,00

                   6.4.1.                                                               бетонски                                        ком       9.700,00

                   6.5.           МАТЕРИЈАЛ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ БЕЗ УГРАДЊЕ
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                   6.5.1.       Живина сијалица 250                                                                           ком      1.925,00

                   6.5.2.       Живина сијалица 100                                                                           ком      1.875,00

                   6.5.3.       Пригушница на 150                                                                              ком     1.875,00

                   6.5.4.       Пригушница на 250                                                                              ком     1.517,00

                   6.5.5.       Порцеланско сијалично грло                                                               ком        135,00

                   6.5.6.       Бакелитно сијалично грло                                                                   ком        135,00

                   6.5.7.       Сијалично грло за плафоњерку                                                           ком       393,00

. 7.                АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА

                                       7.1.           Ангажовање стручних услуга вишег сарадника на посло-
 вима грађевинарства.                                                                         час         850,00           

     7.2.            Ангажовање стручних услуга електричара,                                    час         700,00         

.    7.3.            Ангажовање услуга из области браварских радова,                       час        700,00          

.    7.4.            Ангажовање теренског радника (одржавање јавних по-
          вршина, чишћење и осталих помоћних радова...)                           час        450,00          

.    7.5.            Ангажовање радника на пословима анкетирања из по-
          слова  делатности фирме.                                                                   час        300,00         

                   8.              АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

                   8.1.          Одржавање постојећих стајалишта обухвата: набавку
                      лексана д=10мм, сечење по мери оштећених делова и
                      монтажа истог са пратећим репроматеријалом.
                         Обрачун по м2.                                                                                     м2     2.200,00

          9.               ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР          

                                   Цена обухвата: набавку дрвених фосни д=48мм, расе-
                                   цање на жељену димензију, финална обрада истих,
                                   фарбање уљаном бојом у два премаза и монтажа на
                                   лицу места.

                 9.1.           Парковске клупе

                 9.1.1.        –димензије 280/8/4,8цм                                                                         ком        530,00

                 9.1.2.        –димензије 280/5/4,8цм                                                                         ком        430,00

                 9.2.           Парковска (парапет) седишта дим. 55/8/2цм,                                     ком        280,00

                 9.3.           Степениште (газиште) тобогана дим 87/25/4,8цм                              ком        600,00
                                                                                                                                                 (м2         2.760,00)

                 9.4.           Странице степеништа тобогана дим 255/25/4,8цм                             ком     1.680,00
                                                                                                                                                 (м2         2.690,00)

                 9.5.           Израда крова тобогана од теголе на дашчаној подлози                       
                                   Цена обухвата: набавка даске д=24мм, кројење, бојење
                                   и монтирање, набавка и постављање теголе у траж. боји.              м2         2.175,00

                 9.6.           Остали радови са дрветом. Обрачун по м3 израде.                           м3        66.000,00

На приказани износ јединичних цена од 01.11.2018. године ЈП „Путеви Ћићевац“ Ћићевац примењује
законски прописан износ ПДВ од 20%.

Члан 2.
         Захтев  за  давање  сагласности  на  одлуку  доставити  Општинском  већу  општине  Ћићевац  ради
спровођења јавне расправе  и достављања предлога Скупштини општине Ћићевац,  у складу са  чланом 28.
Закона о комуналним делатностима. 

Члан 3.
   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Ценовник услуга ЈП "Путеви Ћићевац" ("Сл. лист

општине Ћићевац", бр. 19/18 и 5/19).
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Члан 4. 
    Ова  одлука ступа  на  снагу  по  давању  сагласности  од  стране Скупштине општине  Ћићевац  и

објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП “ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“ 
Бр. 92-7/21 од 26. фебруара 2021. године

                                                                                                                                                председник Н.О.
                                                                                                                                   Александар Петковић, с.р.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
___________________________________
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Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
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