
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

42.
На основу члана 29. став 1. тачка 6. и члана 80. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању

ванредним  ситуацијама  ("Сл.  гласник  РС", број  87/2018),  Уредбе  о  јединицима  цивилне  заштите,  намени
задацима, мобилизацији и начину употребе ("Сл. гласник РС", број 84/2020), члана 11. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Ћићевац ("Службени лист општине Ћићевац", број
34/20) и члана 64. став 1. тачка 13) Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", број  3/19),  a  на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ћићевац, Општинско веће општине Ћићевац на 38.
седници одржаној дана 2.6.2021. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ

ЈЕДИНИЦЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овом  одлуком  уређује  се  формирање,  организација,  опремање,  оспособљавање  и  функционисање

јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице за узбуњивање за општину Ћићевац.

Члан 2.
Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање

мера цивилне заштите.

Члан 3.
За територију општине Ћићевац формира се једна јединица цивилне заштите опште намене јачине

одељења са  укупно 10 припадника цивилне заштите, као и једна специјализована јединица за убуњивање са 13
припадника.

Члан 4.
Јединице цивилне заштите на територији општине Ћићевац попуњавају се на основу исказане потребе

општине  од  војних обвезника преко надлежног  територијалног  органа Министарства  одбране у  складу са
прописима.

Члан 5.
У јединице  цивилне заштите распоређују се здравствено способни мушкарци и жене старости од 16 до

60 година (мушкарци) односно од 16 до 55 година (жене) у складу са Законом.

Члан 6.
Здравствену  способност  припадника  јединица цивилне заштите утврђује  Дом здравља  Ћићевац  на

основу  критеријума  и  норми  за  утврђивање  здравствене  способности  грађана  за  учешће  у  органима  и
јединицама цивилне заштите.

Члан 7.
 Јединице цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима

која су неопходна за личну заштиту њених припадника и за спровођење мера и извршавања задатака цивилне
заштите.

Члан 8.
Припадници јединица цивилне  заштите обучавају се и оспособљавају за изршавање задатака заштите

и спасавања.
Обуку и оспособљавање организује и спроводи служба задужена за послове заштите и спасавања из

састава Општинске управе на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 9.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   12   Ћићевац,   14.6.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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Јединица  цивилне  заштите  опште  намене  може  се  ангажовати  у  свим  насељима  на  територијама
општине Ћићевац на основу наређења Општинског штаба за ванредне ситуације.

Јединицом цивилне заштите опште намене у току ангажовања у насељима руководе повереници и
заменици повереника цивилне заштите у тим насељима.

Ако  у  акцијама  заштите  и  спасавања  учествују  припадници  надлежне  службе,  акцијом  руководи
овлашћени старешина надлежне службе.

Члан 10.
Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединице цивилне заштите имају

право на здравствено осигурање и  накнаде прописане законом.
У извршавању  задатака  заштите и  спасавања  на  припаднике јединице  цивилне  заштите односе  се

општи прописи о безбедности и здрављу на раду као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља у складу
са законом.

Члан 11.
Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите води Општинска управа

општине Ћићевац.

Члан 12.
Попуну, опремање и обуку извршиће Општинска управа. 

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ћићевац".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број 217-30/21-01 од 2.6.2021. године       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                  Александар Шулић, с.р.

43.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”,  бр. 129/07, 83/14 –  др. закон,

101/16 –  др. закон и 47/18) и  члана 64. Статута општине Ћићевац  (“Сл. лист општине Ћићевац”,  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац, на 38. седници, одржаној 2.6.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Даје се сагласност  начелнику Општинске управе општине Ћићевац – Мирјани Станојевић Јовић,
дипл. правнику, да може закључити Уговор о пружању услуга са ЈП „Путеви Ћићевац“ за 2021. годину а у
циљу остваривања одређених заједничких интереса  у складу са Одлуком о додељивању искључивог права
јавним предузећима  којима  је  оснивач  општина  Ћићевац  за  обављање  комуналних  делатности  („Сл.  лист
општине Ћићевац“, бр. 1/21 и 8/21).

2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
3. Решење доставити: начелнику ОУ и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 06-46/21-02 од 2.6.2021. године

                                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                            Александар Шулић, с.р.

44.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-44/21-01
25.5.2021. године
Ћићевац

На основу  46.  став  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  129/07,  83/14-др.  закон,
101/16-др. закон и 47/18),  члана 64. став 1.  тачка  16) и 19) Статута општине Ћићевац („Сл.  лист општине
Ћићевац“, бр. 3/19) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
за  општину Ћићевац  за  2021.  годину ("Сл.  лист  општине Ћићевац",  бр. 11/21),  Општинско веће  општине
Ћићевац на 36. седници одржаној дана 25.5.2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА 
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ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. Овим решењем  именује се Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из буџета
општине Ћићевац за финансирање пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац,  и то:

1. Марија Кузмановић, председник
2. Александар Стојановић, члан
3. Милан Станковић, члан

2. Задатак Комисије је да у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину Ћићевац за 2021. годину  спроведе поступак јавног конкурса, размотри
пријаве по редоследу приспећа, утврди и провери тачност приложене документације и донесе Одлуку о додели
подстицајних средстава. 

3.  Комисија је  у  обавези да  изврши контролу предметне инвестиције  изласком на терен и сачини
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја.

4. Општинска управа се обавезује да по потреби ангажује дипломираног правника који ће Комисији
пружити стручну помоћ.

5. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
6. Решење доставити: начелнику ОУ, именованима и архиви.

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                         Др Мирјана Кркић, с.р.

45.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др. закон,

101/16- др. закон и 47/18) и  члана 64. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр.  3/19),  а у
вези Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе
Ћићевац за 2021. годину, на који је Агенција за безбедност саобраћаја дала позитивно мишљење ИСА број:
П1114/2021-4 од 14.04.2021. године,  Општинско веће општине Ћићевац, на  38. седници, одржаној  2.6.2021.
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

1.  Овим решењем расписује  се  Јавни позива за  доделу дечијих ауто  седишта у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима општине Ћићевац за 2021. годину (у даљем тексту: Јавни позив).

2. Налаже се Општинској управи да спроведе поступак истраживања тржишта за набавку дечијих ауто
седишта по овом Јавном позиву.

3.  Укупан број дечијих ауто седишта за путничка возила која ће бити додељена је 50 комада. Ауто
седишта су следећих техничких карактеристика:

– седишта су за децу од 9- 36 кг;
– поседују сертификат ЕЦЕ Р44 за седишта за децу;
– поседују хомологацију за седишта за децу са бројем атеста у складу са 
    стандардом ЕЦЕ Р44 (на полеђини седишта);
– седишта за децу из групе 1, 2 и 3.
4. Јавни позив са пријавним формуларом је саставни део овог решења и исти ће бити објављен на

званичној интернет страници општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/ и на огласној табли Општинске управе.
5. Рок за подношење пријава на Јавни позив је од 2.6.2021. године до 16.6.2021. године.
6.  Решење доставити:  начелнику Општинске управе,  Одсеку за буџет,  финансије,  локалну пореску

администрацију, привреду и локални економски развој и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 228- 4/21-02 од 2.6.2021. године

                                                                                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                             Александар Шулић, с.р.

46.    
На  основу  члана  25.  став  1.  Закона  о  јавном  информисању и  медијима  („Сл.  гласник  РС“,  бр.

83/14,58/15  и  12/16-  аутентично  тумачење),  члана  24.  став  1.  Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за
остваривање јавног интереса у области информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 64. Статута
општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), а на предлог Стручне комисије за оцену пројеката
поднетих на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног
информисања на територији општине Ћићевац, бр. 642-2/21-01 од 2.6.2021. године, Општинско веће општине
Ћићевац на 40. седници одржаној 14.6.2021. године, донело  је

http://www.cicevac.rs/
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РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ

ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Овим решењем утврђује се расподела средстава, опредељених Одлуком о буџету општине Ћићевац за

2021.  годину („Сл.  лист општине Ћићевац“,  бр.  34/20), а  по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2021.
години („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 7/21 и 8/21), којим је предвиђен износ од 1.140.000,00 динара на
следећи начин:

Ред.бр. Подносилац пријаве Укупна вредност
пројекта у дин.

Износ додељених
средстава

1 РТК, Крушевац 1.223.000,00 450.000,00
2 Агенција'' Канал 12-037'', Крушевац 1.099.000,00 100.000,00
3 РТВ „Канал М'', Параћин 1.198.600,00 140.000,00
4 “Add production d.o.o “Крушевац    600.000,00 300.000,00
5 НИП „Победа“ доо, Крушевац    255.000,00 150.000,00

II
На основу овог  решења,  са  сваким учесником конкурса  који је  добио средства  за суфинансирање

пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања  за  2021.  годину,  наведеним  у
претходној тачки, биће закључен Уговор.

III
Ово  решење  доставиће  се  свим  учесницима  путем  поште,  објавиће  се  на  званичној  интернет

презентацији општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/ и у „Службеном листу општине Ћићевац“.

Поука о правном средству
       Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 642-3/21- 01 од 14.06.2021. године

                 
                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.

47.   
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Позивају се родитељи који имају пребивалиште на територије општине Ћићевац и чија су деца рођена
у периоду од  1.1.2020. године до 31.12.2020. године, да поднесу захтев за доделу ауто седишта за децу за
путничка возила и присуствују обуци за употребу истих.

Ауто седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:
– седишта су за децу од 9-36 кг;
– поседују сертификат ЕЦЕ Р44 за седишта за децу;
– поседују хомологацију за седишта за децу са бројем атеста у складу са стандардом ЕЦЕ Р44 
   (на полеђини седишта);
– седишта за децу из групе 1, 2 и 3.
Критеријуми за доделу ауто седишта су следећа:
– Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Ћићевац;
– Датум рођења детета (од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године).
– Присуство на обуци за правилну употребу дечијих ауто седишта која ће бити одржана на дан поделе

истих, 25.6.2021. године у сали Скупштине општине Ћићевац, са почетком у 12.00 часова.
Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:
- Попуњен пријавни формулар,
- Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Ћићевац (очитана лична карта или

уверење о пребивалишту);              
- Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).
Средства  за  реализацију  Јавног  позива  опредељена су  у  буџету општине  Ћићевац,  дефинисана  су

Програмом  коришћења  средстава  намењених  унапређењу  безбедности  саобраћаја  на  путевима  општине
Ћићевац у 2021. години, а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији
општине Ћићевац.

http://www.cicevac.rs/
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Рок за подношење пријава на Јавни позив је од 2.6.2021. године до 16.6.2021. године. Неблаговремене
пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети на писарници Општине Ћићевац сваког радног дана у времену од
07:00-15:00  часова,  а  биће  објављен  и  на  званичној  интернет  презентацији  општине  Ћићевац
http://www.cicevac.rs/.

Пријаве се могу доставити лично на писарници Општинске управе општине Ћићевац или поштом на
адресу Општинска управа општине Ћићевац, ул. Карађорђева бр. 106, 37210 Ћићевац, са назнаком „За доделу
дечијих ауто– седишта“.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ћићевац http://www.cicevac.rs/  и на
огласној табли.

Општинско веће образоваће Комисију која ће разматрати поднете пријаве, донети одлуку о додели
ауто седишта и сачинити записник о свом раду. 

Ауто седишта ће бити додељена подносиоцима пријава који испуњавају услове Јавног позива у петак
25.6.2021. године у сали Скупштине општине Ћићевац са почетком у 12.00 часова.

Седишта  ће  се  делити  по редоследу  пријава  док  трају  залихе,  укупан  број  седишта  који  ће  бити
подељен је 50 комада.

Ближе информације о јавном позиву можете добити у Општинској управи  општине Ћићевац на тел.
037/811- 260.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
                      Бр. 228- 4/21-02 од 2.6.2021. године

                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                            Александар Шулић, с.р.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОДЕЛУ 

ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Име и презиме 
Адреса становања
Број личне карте
Датум рођења детета
Контакт телефон

Приложена документација:

1. Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији  општине Ћићевац:
    - очитана лична карта или 
    - потврда о пребивалишту
2. Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија). 

У Ћићевцу,__________2021. године.
               ________________________

Потпис подносиоца захтева
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
___________________________________

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                                                   Страна

42. Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване
                    јединице за узбуњивање на територији општине Ћићевац....................................................... 1

43. Решење о давању сагласности начелнику Општинске управе општине Ћићевац да може
                    закључити Уговор о пружању услуга са ЈП "Путеви Ћићевац"............................................... 2

44. Решење о именовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима из 
                    буџета општине Ћићевац за финансирање пољопривреде и руралног развоја општине 
                    Ћићевац........................................................................................................................................... 2

45. Решење о расписивању јавног позива за доделу дечијих ауто седишта у циљу унапређења
                    безбедности саобраћаја на путевима општине Ћићевац за 2021. годину................................. 3

http://www.cicevac.rs/
http://www.cicevac.rs/
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46. Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни
                    интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац за 2021. год...... 3

47. Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта у циљу унапређења безбедности саобраћаја
                    на путевима општине Ћићевац за 2021. годину....................................................................... 4
 _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106                
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


