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76. 

   На основу члана 6. Одлуке о студентским стипендијама (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 20/15), 

Комисија за стипендирање студената, на својој седници одржаној 15.11.2018. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

1. Расписује се Јавни конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа. 

2. Општина Ћићевац додељује стипендије за школску 2018/2019. годину, у циљу системског и 

организованог помагања студентима у школовању, у складу са чланом 4. Одлуке о студентским стипендијама 

(''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 20/15), под следећим УСЛОВИМА:   

- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) 

или другог степена (мастер академске студије), 

- да имају пребивалиште на територији општине Ћићевац, 

- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, 

- да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа  чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 

- да имају успех са просечном оценом од најмање 8,00 на претходној години студија, 

- студенти другог степена имају право на стипендију уколико нису у радном односу и имају 

успех са просечном оценом свих положених испита од најмање 8,00, на претходним студијама 

првог степена.  

Право на студентску стипендију, нема студент који је право на студентски кредит или студентску 

стипендију остварио по републичким прописима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду.   

Право на студентску стипендију имају и студенти последње (завршне) године факултета, при чему се 

последњом годином рачуна година са последњим семестром студија.   

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној фотокопији), 

којим се доказује испуњеност услова су: 

- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут 

уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс,  

- потврда факултета о висини просечне оцене на претходној години студија (по потреби и копија 

индекса- оцена о положеним испитима), 

- фотокопија личне карте (извод из читача) студента или уверење о пребивалишту, 

- доказ да студент на студијама другог степена није у радном односу- извод из евиденције 

незапослених лица Националне службе за запошљавање- издаје надлежни орган за тржиште рада у 

општини Ћићевац, 

- за студенте другог степена, потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита на 

студијама првог степена (по потреби и копија индекса). 

Подносилац пријаве се изјавом опредељује за остваривање права на једну од могућих стипендија- 

кредита (општинска или републичка). 

4. Пријаве на Јавни конкурс са потребном документацијом, подносе се непосредно или путем поште 

организационој јединици Општинске управе- Одсеку за друштвене делатности, опште и заједничке послове са 

назнаком ''За Комисију за стипендирање''. 

5. РОК за подношење пријава на Јавни конкурс је до 3.12.2018. године. 

6.   Комисија разматра пријаве и у року од 15 дана од дана закључења конкурса сачињава предлог 

Председнику општине о броју стипендија које треба одобрити, а које испуњавају услове из конкурса.  

 Предлог из претходног става овог члана, објављује се на огласној табли Општинске управе. 

      На предлог Комисије о броју стипендија које треба одобрити, може се изјавити приговор 

Општинском већу, у року од 8 дана од дана пријема обавештења о непостојању (неиспуњавању) услова за 

доделу стипендије. 

7. Стипендије се исплаћују током целе календарске (школске) године, осим за месец јули и август. 
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8. Права и обавезе између корисника и даваоца стипендије ближе се уређују Уговором о 

стипендирању који са корисником потписује Председник општине.  

9. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.  
 

КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА  

Бр. 67- 4/18-03 од 15.11.2018. године  
 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                            Александар Шулић, с.р.  
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

1. Расписује се Јавни конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа. 

2. Општина Ћићевац додељује стипендије за школску 2018/2019. годину, у циљу системског и 

организованог помагања студентима у школовању, у складу са чланом 4. Одлуке о студентским стипендијама 

(''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 20/15), под следећим УСЛОВИМА:   

- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) 

или другог степена (мастер академске студије), 

- да имају пребивалиште на територији општине Ћићевац, 

- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, 

- да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа  чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 

- да имају успех са просечном оценом од најмање 8,00 на претходној години студија, 

- студенти другог степена имају право на стипендију уколико нису у радном односу и имају 

успех са просечном оценом свих положених испита од најмање 8,00, на претходним студијама 

првог степена.  

Право на студентску стипендију, нема студент који је право на студентски кредит или студентску 

стипендију остварио по републичким прописима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду.   

Право на студентску стипендију имају и студенти последње (завршне) године факултета, при чему се 

последњом годином рачуна година са последњим семестром студија.   

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној фотокопији), 

којим се доказује испуњеност услова су: 

- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут 

уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс,  

- потврда факултета о висини просечне оцене на претходној години студија (по потреби и копија 

индекса- оцена о положеним испитима), 

- фотокопија личне карте (извод из читача) студента или уверење о пребивалишту, 

- доказ да студент на студијама другог степена није у радном односу- извод из евиденције 

незапослених лица Националне службе за запошљавање- издаје надлежни орган за тржиште рада у 

општини Ћићевац, 

- за студенте другог степена, потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита на 

студијама првог степена (по потреби и копија индекса). 

Подносилац пријаве се изјавом опредељује за остваривање права на једну од могућих стипендија- 

кредита (општинска или републичка). 

4. Пријаве на Јавни конкурс са потребном документацијом, подносе се непосредно или путем поште 

организационој јединици Општинске управе- Одсеку за друштвене делатности, опште и заједничке послове са 

назнаком  ''За  Комисију за стипендирање''. 

5. РОК за подношење пријава на Јавни конкурс је до 3.12.2018. године. 

6.   Комисија разматра пријаве и у року од 15 дана од дана закључења конкурса сачињава предлог 

Председнику општине о броју стипендија које треба одобрити, а које испуњавају услове из конкурса.  

 Предлог из претходног става овог члана, објављује се на огласној табли Општинске управе. 

 На предлог Комисије о броју стипендија које треба одобрити, може се изјавити приговор Општинском 

већу, у року од 8 дана од дана пријема обавештења о непостојању (неиспуњавању) услова за доделу 

стипендије. 

7. Стипендије се исплаћују током целе календарске (школске) године, осим за месец јули и август. 

8. Права и обавезе између корисника и даваоца стипендије ближе се уређују Уговором о 

стипендирању који са корисником потписује Председник општине.  
 

КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА  

Бр. 67- 4/18-03 од 15.11.2018. године  
 

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                            Александар Шулић, с.р.  
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АКТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

101. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ, на 137. седници, одржаној 1.11.2018. године, на основу 

члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- 

одлука УС, 55/14, 96/15- др. закон и 9/16- Одлука УС) и члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист 

општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), на Предлог Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији општине Ћићевац, донело је 
 

ОДЛУКУ  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

 САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ 
 

Члан 1. 

У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 

2018. годину у општини Ћићевац, бр. 228-2/18-02 од 26.1.2018. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 1/18), 

у глави III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, тачки 3. Планираних расхода, мења се и гласи:  

''3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за  

    послове безбедности саобраћаја у општини и техничко унапређење контроле и  

    регулисања саобраћаја на путевима на територији општине Ћићевац ..   1.177.797,97 дин. 

3.1. Лизинг (плаћање рате лизинга за путнички аутомобил,  

                     који је дат на коришћење ПС Ћићевац) ...................................      31.000,00 дин. 

3.2. Израда пројектне документације (са геодезијом) за постављање успоривача  

        саобраћаја у Карађорђевој ул. испред Комерцијалне банке и у главној  

        ул. у Мрзеници  ........................................................................................    500.000,00 дин. 

3.3. Куповина 2 лцд телевизора за потребе ПС Ћићевац .............................         71.000,00 дин. 

3.4. Видео надзор за унапређење безбедности саобраћаја   .........................       152.797,97 дин. 

3.5. Услуге ангажовања консултанстке куће за потребе општине Ћићевац 

       (која ће извршити обилазак, сагледати проблеме на терену и одредити  

       вредност радова за санацију приступних путева и улица  који се везују 

       за државни пут IБ реда бр. 23 и одвођење атмосферских вода у Сталаћу,  

       у ул. Др Илије Нагулића)                     .......................................................  423.000,00 дин.'' 
  

Члан 2. 

Ову одлуку на предлог Савета усваја Општинско веће општине Ћићевац. 
 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 228- 2/18-02 од 1.11.2018. године 
        

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                         Златан Кркић, с.р. 
 

102. 

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

101/14- др. закон и 47/18), члана 62. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- 

пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 108. став 3. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине 

Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 14/14 и 20/15), Општинско веће општине Ћићевац, на 132. седници, 

одржаној 15.10.2018. године, разматрајући Одлуку Надзорног одбора ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац о ценама 

осталих комуналних услуга,  донело је 
 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Одлуку о ценама осталих комуналних услуга  

ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац   
  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама осталих комуналних  услуга Надзорног одбора ЈКСП 

''Развитак'' Ћићевац, бр. 1574 од 4.10.2018. године.  

2. Саставни део овог решења је Одлука о ценама осталих комуналних услуга из тачке 1. овог решења.  

3. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ  

Бр. 023-46/18-02 од 15.10.2018. године 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК 
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                                             Златан Кркић, с.р. 

103.                                    
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 62. Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 17/13-

пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац, на 138. седници, одржаној 8.11.2018. 

године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Овим решењем образује се Радно тело за спровођење пројекта пројектовања канализације за Општину 

Ћићевац у следећем саставу: 

1) Звездан Бабић, заменик председника Општине Ћићевац 

2) Бобан Арсенијевић, радник ЈП „Путеви Ћићевац“ 

3) Зоран Станковић, радник ЈКСП „Развитак“ Ћићевац 

2. Задатак Радног тела је да прати израду и спровођење пројекта пројектовања канализације за општину 

Ћићевац. 

3. Решење доставити: члановима радног тела и архиви. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр.  06-97/18-02 од 8.11.2018. године 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                       Златан Кркић, с.р.   
 

104.  
На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-Одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон), 

чланa 62. Статута општине Ћићевац  (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и 

чланa 36. став 4. Пословника о раду Општинског већа општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 

12/16), Општинско веће општине Ћићевац, на 135. седници, одржаној 29.10.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

1. Разрешавају се чланови Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 

Ћићевац, и то: 

1) Славољуб Симић, председник Савета, 

2) Звездан Бабић, члан Савета,  

3) Јовица Богдановић,члан Савета, 

4) Радослав Лукић, члан Савета, 

5) Драган Антић, члан Савета и 

6) Бојан Бошковић, члан Савета. 

2. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 112-68/18-02 од 29.10.2018. године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 

                               Златан Кркић, с.р. 
 

105. 

На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-Одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон), 

чланa 62. Статута општине Ћићевац  (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и 

чланa 36. став 4. Пословника о раду Општинског већа општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 

12/16), Општинско веће општине Ћићевац, на 135. седници, одржаној 29.10.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

1.  Овим решењем именују се чланови Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији 

општине Ћићевац (у даљем тексту: Савет), на период од четири године, и то: 

1) Славољуб Симић, за председника Савета, председник Скупштине општине, 

2) Звездан Бабић, за члана, заменик Председника општине,  
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3) Јовица Богдановић, за члана, дипл. инж. грађ., 

4) Радослав Лукић, за члана, командир Полицијске станице Ћићевац, 

5) Драган Антић, за члана, директор ОШ ''Доситеј Обрадовић'',  

6) Бојан Бошковић, за члана, ЈП ''Путеви'' Ћићевац, 

7) Невенка Првановић, за члана, шеф Одсека за буџет, финансије, јавне набавке и 

комунално-инспекцијске послове, 

8) Душан Ивковић, за члана, дипл. правник,  

9) Биљана Петковић, за члана,  дипл. економиста. 

2. Задаци Савета су: 

- остваривање сарадње са одговарајућим телима за безбедност саобраћаја у Републици, са саветима и 

комисијама за безбедност саобраћаја суседних градова и општина, са органима и организацијама из области 

безбедности саобраћаја, као и усклађивање послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Ћићевац; 

- извршавање редовних ревизија стања безбедности саобраћаја на путевима на територији општине, 

прикупљање информација од кључних институција и јавности које се могу искористити при дефинисању 

кључних проблема који утичу на безбедност саобраћаја; 

-  утврђивање Предлога годишњег програма коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја, у складу са законом и израда Локалне стратегије; 

- усвајање предлога и закључака о начину трошења финансијских средстава од наплаћених казни за 

саобраћајне прекршаје; 

- иницирање и праћење превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине; 

- унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима, кроз васпитање учесника у саобраћају и 

развијање саобраћајно- превентивног рада у Предшколској установи, школама и другим специјализованим 

организацијама у општини; 

- организовање саобраћајно- васпитних манифестација и подстицање издавања саобраћајно- 

превентивних публикација, филмова и сл; 

-  давање мишљења и предлога о мерама за техничко уређење саобраћаја на путевима на територији 

општине и побољшање безбедности свих учесника у саобраћају;  

-  информисање грађана путем средстава јавног информисања; 

- размена информација са Полицијском станицом Ћићевац, кроз благовремено извештавање о појавама 

и догађајима; 

- обављање и других послова од интереса за безбедност саобраћаја на територији општине Ћићевац. 

3. За потребе обављања послова из тачке 2. овог Решења, Савет може предложити Општинском већу 

ангажовање стручних радних група. 

4. Административне послове за потребе Савета обављаће Биљана Петковић. 

5. Месечна накнада чланова за рад у Савету износи 5.000,00 динара.  

6. Решење доставити Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално-инспекцијске послове 

и архиви. 

7. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 112-  69/18-02 од 29.10.2018. године 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 

                           Златан Кркић, с.р. 
 

106. 
На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-

др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 6. став 2. Одлуке о приступању доношења Статута општине 

Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 11/18), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ на 139. 

седници, одржаној 16.11.2018. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
   

1. УТРЂУЈЕ СЕ  Предлог статута општине Ћићевац.  

2. Утврђени Предлог статута општине Ћићевац, у складу са чланом 41. Закона о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 47/18), Скупштина општине доставиће 

министарству надлежном за локaлну самоуправу, ради прибављања мишљења. 

3. Закључак објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 110-4/18-02 од 16.11.2018. године 
 

                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                          Златан Кркић, с.р. 
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АКТИ 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 
 

2. 

ЈКСП „РАЗВИТАК“  

ЋИЋЕВАЦ 

Број 1574 

Датум 4.10.2018. године 
 

На основу члана 35. Статута ЈКСП “Развитак“ Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.10/2013) и 

члана 108. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, 

бр.14/14), Надзорни одбор ЈКСП “Развитак“ Ћићевац, на 12. седници одржаној 3.10.2018. године, донео је 
 

ОДЛУКУ  

о изменама цена осталих комуналних услуга 
 

Члан 1. 

Овим одлуком Надзорни одбор ЈКСП “Развитак“ Ћићевац, одређује цене осталих комуналних услуга у 

следећим износима:  
 

1. МАЊИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТАКСЕ И 

ТРАНСПОРТНЕ  УСЛУГЕ  
 

A) Ф И З И Ч К А    Л И Ц А 
 

Ред 

бр. 

ВРСТА  УСЛУГЕ Јед. 

мере 

ЦЕНА 

БЕЗ 

ПДВ 

СТОПА 

ПДВ ИЗНОС 

1. 
Рад водоинсталатера (у цену није урачуната цена 

водоводног материјала). 

  час 
1.000,00 

20% 
200,00 1.200,00 

2. 

Рад помоћног радника на интервенцијама на 

водоводној мрежи. (у цену није урачуната цена 

водоводног материјала). 

 

час 833,33 

 

20% 166,67 1.000,00 

3. 
Рад помоћног радника на пословима чишћења и 

одржавања приватних површина 

 

час 
833,33 

 

20% 
166,67 1.000,00 

4. 
Рад помоћног радника на пословима утовара и 

истовара грађевинског материјала и отпада 

 

час 
833,33 

 

20% 
166,67 1.000,00 

5. 

Рад помоћног радника на пословима одржавања 

зеленила (кошење траве, сакупљање траве, лишћа, 

грана, надземних и подземних делова биљака и другог 

растиња). 

 

час 
833,33 

 

20% 
166,67 1.000,00 

6. 
Издавање сагласности на добијање грађевинске 

дозволе за прикључења на водоводну мрежу 

 

ком. 
4.166,65 

 

20% 
833,35 5.000,00 

7. 
Издавање сагласности на добијање грађевинске 

дозволе за прикључења на канализациону мрежу 

 

ком. 
4.166,65 

 

20% 
833,35 5.000,00 

8. Израда прикључка на канализациону мрежу   ком. 22.500,00 20% 4.500,00 27.000,00 

9. 

 

Израда прикључка на водоводну мрежу  

  

Ф  3/4“ ком. 23.333,24 20% 4.666,76 28.000,00 

Ф  1“ ком. 26.666,56 20% 5.333,44 32.000,00 

Ф 5/4“ -2“ ком. 30.000,00 20% 6.000,00 36.000,00 

10. 

Израда привременог прикључка на водоводну или 

канализациону мрежу са роком коришћења до једне 

године 

 

ком. 10.000,00 

 

20% 2.000,00 12.000,00 

  11. 

Рад фекалне аутоцистерне    

(6м3) 
 

 

Ћићевац тура 2.000,00 10% 200,00 2.200,00 

Лучина,Појате,Сталаћ

Мрзеница,Г. Сталаћ 

тура 
2.272,72 

10% 
227,28 2.500,00 

Плочник и Браљина тура 2.727,27 10% 272,73 3.000,00 

Остала насељена 

места на основу 

удаљености-  400 дин 

по км 

 

км      

400,00 

 

    10% 
40,00 440,00 

12.  До Ф 110мм/час ком. 2.083,33 20% 416,67 2.500,00 
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Ручно отпушавање 

канализације и водоводне 

мреже 

Од 110мм до 

250мм/час 

ком. 
2.333,33 

20% 
466,67 2.800,00 

Преко 250мм/час ком. 3.333,32 20% 666,68 4.000,00 

13. 

Машинско отпушавање 

канализације и водоводне 

мреже уз помоћ аутоцистерне 

Ф 250мм ком. 9.090,90 10% 909,10 10.000,00 

Преко Ф 250мм ком. 11.363,63 10% 1.136,37 12.500,00 

14. Рад камионета 

Ћићевац тура 2.000,00 10% 200,00 2.200,00 

Лучина,Појате,Сталаћ

,Мрзеница,Г.Сталаћ 

тура 
2.272,72 

10% 
227,28 2.500,00 

Плочник и Браљина тура 2.727,27 10% 272,73 3.000,00 

Остала насељена 

места на основу 

удаљености-  400 дин 

по км 

 

км      

400,00 

 

    10% 
40,00 440,00 

15. Рад мини багера час 2.500,00 20% 500,00 3.000,00 

16 Ванредно изношење смећа тура 2.000,00 10% 200,00 2.200,00 

17. 
Услуга замене постојећег водомера сувим водомером  

(јед.мере комад) 

Ф3/4“ 

и 1/2“ 
2.500,00 

 

20% 
500,00 3.000,00 

Ф5/4“ 

и 1“ 
3.208,32 

 

20% 
641,68 3.850,00 

Ф 6/4“ 4.041,65 20% 808,35 4.850,00 

Ф 2“ 10.416,63 20% 2.083,37 12.500,00 
 

 

Б) П Р А В Н А    Л И Ц А 
 

Ред 

бр. 

ВРСТА  УСЛУГЕ Јед. 

мере 

ЦЕНА 

БЕЗ 

ПДВ 

СТОПА 

ПДВ ИЗНОС 

1. 
Рад водоинсталатера (у цену није урачуната цена 

водоводног материјала). 

  час 
1.000,00 

20% 
200,00 1.200,00 

2. 

Рад помоћног радника на интервенцијама на водоводној 

мрежи. (у цену није урачуната цена водоводног 

материјала). 

 

час 833,33 

 

20% 166,67 1.000,00 

3. 
Рад помоћног радника на пословима утовара и истовара 

грађевинског материјала и отпада 

час 
833,33 

20% 
166,67 1.000,00 

4. 

Услуга одржавања чистоће (чишћење и прање улица и 

других јавних површина) на основу исказане потребе 

од  другог лица у смислу одржавања јавних површина и 

комуналних објеката на територији Општине Ћићевац 

 

 

час 
1.000,00 

 

10% 
100,00 1.100,00 

5. 

Услуга одржавања јавног зеленила на јавним 

површинама (кошење траве, сакупљање траве, лишћа, 

грана, надземних и подземних делова биљака и другог 

растиња),  на основу исказане потребе од  другог лица у 

смислу одржавања јавних површина и комуналних 

објеката на територији Општине Ћићевац 

 

 

час 
1,000,00 

 

 

10% 
100,00 1.100,00 

6. 

Услуга сакупљања смећа и других природних и 

вештачких отпадака, осим индустријског отпада и 

опасних материја, њихово одвожење и одлагање на 

основу исказане потребе од другог лица у смислу 

одржавања јавних површина и комуналних објеката на 

територији Општине Ћићевац 

 

 

час 
1.000,00 

  

 

10% 
100,00 1.100,00 

7. 

Услуга уклањања отпада из посуда за отпатке на јавним 

површинама, као и смећа и другог отпада са улица и 

других јавних површина на основу исказане потребе од  

другог лица у смислу одржавања јавних површина и 

комуналних објеката на територији Општине Ћићевац 

 

 

  час 1.000,00 

   

 

10% 100,00 1.100,00 

8. 

Услуга чишћења дивљих сметилишта и депоновање 

смећа са сметилишта у граду и рубних подручја и 

одржавање депоније за шут  на основу исказане потребе 

од  другог лица у смислу одржавања јавних површина и 

комуналних објеката на територији Општине Ћићевац 

 

 

 

час 

1.000,00 

 

 

 

10% 

100,00 1.100,00 
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9. 

Услуга одржавања изворишта и система јавних чесми 

по месним заједницама на основу исказане потребе од  

другог лица у смислу одржавања јавних површина и 

комуналних објеката на територији Општине Ћићевац 

 

 

час 
1.000,00 

 

 

10% 
100,00 1.100,00 

10. 

Услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и 

отпадних вода на јавним површинама аутоцистерном 

(чишћење септичких јама, канализације и одводних 

канала на јавним површинама)  

 

тура 
3.636,36 

 

10% 
363,64 4.000,00 

 

11. 

Услугa хлорисања воде на извориштима и системима 

чесми и бунара на јавним површинама (једнодневна 

услуга по изворишту, систему или бунару). 

(440 дин.x бр.дана x бр.изворишта) 

 

 

дневно 

    

400,00 

 

 

10% 
   40,00     440,00 

12. 

Услуга чишћења снега на јавним површинама (ручно) 

на основу исказане потребе од  другог лица у смислу 

одржавања јавних површина и комуналних објеката на 

територији Општине Ћићевац 

 

 

час 
1.000,00 

 

10% 
100,00 1.100,00 

13. 

Услуга чишћења снега на јавним површинама –мини 

багером или камионом на основу исказане потребе од  

другог лица у смислу одржавања јавних површина и 

комуналних објеката на територији Општине Ћићевац  

 

 

час 
3.000,00 

 

 

10% 
300,00 3.300,00 

14. 
Издавање сагласности на добијање грађевинске дозволе 

за прикључења на водоводну мрежу 

 

ком. 
4.166,65 

 

20% 
833,35 5.000,00 

15. 
Издавање сагласности на добијање грађевинске дозволе 

за прикључења на канализациону  мрежу 

 

ком. 
4.166,65 

 

20% 
833,35 5.000,00 

16. 
Израда прикљ.на канализ. мрежу уз пост.пред. и 

прописане услове  

ком. 
37.500,00 

20% 
7.500,00 45.000,00 

17. 

Израда прикључка на вод.мрежу  

уз пост.предв. и прописивање 

услова (стамбени простор)  

Ф 3/4“ ком. 29.166,55 20% 5.833,45 35.000,00 

Ф 1“ ком. 33.333,20 20% 6.666,80 40.000,00 

Ф 5/4“-2“ ком. 37.499,85 20% 7.500,15 45.000,00 

18. 

Израда привременог прикључка на водоводну или 

канализациону мрежу са роком коришћења до једне 

године 

 

ком. 10.000,00 

 

20% 2.000,00 12.000,00 

  19. 

 

 

 

Рад фекалне 

аутоцистерне  (6м3) 

 

 

 

Ћићевац тура 3.636,36 10% 363,64 4.000,00 

Лучина,Појате,Стала

ћ,Мрзеница,Г.Сталаћ 

тура 
4.545,45 

10% 
454,55 5.000,00 

Плочник и Браљина тура 5.000,00 10% 500,00 5.500,00 

 Остала насељена 

места на основу 

удаљености-  500 дин 

по км+пдв 

 

км 
500,00 

 

10% 
50,00 550,00 

20. 

Ручно отпушавање 

канализације или водоводне 

мреже 

До Ф 110мм/час ком. 2.250,00 20% 450,00 2.700,00 

Од 110мм до 

250мм/час 

ком. 
2.583,32 

20% 
516,68 3.100,00 

Преко 250мм/час ком. 3.708,32 20% 741,68 4.450,00 

21. 

Машинско отпушавање 

канализације или водоводне 

мреже уз помоћ аутоцистерне   

Ф 250мм ком. 10.318,17 10% 1.031,83 11.350,00 

Преко Ф 250мм ком. 13.090,90 10% 1.309,10 14.400,00 

22. Рад камионета 

Ћићевац тура 3.636,36 10% 363,64 4.000,00 

Лучина,Појате,Стала

ћ,Мрзеница,Г.Сталаћ 

тура 
4.545,45 

10% 
454,55 5.000,00 

Плочник и Браљина тура   5.000,00 10% 500,00 5.500,00 

 Остала насељена 

места на основу 

удаљености-  500 дин 

по км+пдв 

 

км 
500,00 

    10% 

50,00 550,00 

23. Рад мини багера час 3.125,00 20% 625,00 3.750,00 

24. Ванредно изношење смећа тура 5.000,00 10% 500,00 5.500,00 

 

25. 

Услуга замене постојећег водомера сувим водомером 

(јед.мере комад) 

Ф3/4“ 

и 1/2“ 
  2.500,00 

 

    20% 

 

500,00 

  

3.000,00 
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Ф5/4“ 

и  1“ 
3.208,32 

 

20% 
641,68 3.850,00 

Ф 6/4“ 4.041,65 20% 808,35 4.850,00 

Ф 2“ 10.416,63 20% 2.083,37 12.500,00 
 

Напомена:  Подносилац је дужан да приложи копију плана катарстарске парцеле за коју тражи сагласност за 

прикључак или одговарајући уговор оверен од суда о купопродаји, поклону, наслеђу. 
 

2. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

Р.бр. 
ВРСТА  УСЛУГЕ ЦЕНА без 

ПДВ-а 
Стопа ПДВ ИЗНОС 

1. 

Закуп гробних места на 

градском гробљу у 

Ћићевцу у случају смрти 

Једно гробно место 19.090,89 10% 1.909,11  

Два гробна места 22.727,00 10% 2.273,00 25.000,00 

2. 

Закуп гробних места на 

градском гробљу у 

Ћићевцу за живота 

Једно гробно место 27.272,40 10% 2.727,60 30.000,00 

Два гробна места 33.636,00 10% 3.364,00 37.000,00 

Три гробна места 45.454,00 10% 4.546,00 50.000,00 

Четири гробна 

места 
54.545,00 10% 5.455,00 60.000,00 

3. Укоп покојника – ископ гробног места 5.454,55 10% 545,45 6.000,00 

4. 
Коришћење капеле на 

гробљу  

     

24 часова 1.090,90 10% 109,10 1200,00 

5. Коришћење гробарске куће за парастосе 1.500,00 10% 150,00 1.650,00 

6. Такса за уношење и постављање споменика 1.136,35 10% 113,65 1.250,00 

7. Месечна такса за одржавање гробља у Ћићевцу 100,00 10% 10,00 110,00 
 

Напомена: Лице може да закупи највише два гробна места у случају смрти члана породице или ближњег, 

остала гробна места наплаћују се по цени закупа за живота. 
 

3. ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ 
 

Р.бр. 
ВРСТА  УСЛУГЕ ЦЕНА без 

ПДВ-а 
Стопа ПДВ ИЗНОС 

1. 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНА И МЛЕЧНА 

ПИЈАЦА 

 

Дневна карта 118,18 10% 11,82 130,00 

Мала посуда 45,45 10% 4,55 50,00 

Средња посуда 72,73 10% 7,27 80,00 

Већа посуда 90,91 10% 9,09 100,00 

Месечни закуп тезги 1.181,82 10% 118,18 1.300,00 

Тромесечни закуп тезги 1.727,27 10% 172,73 1.900,00 

Месечни закуп места 1м 290,91 10% 29,09 320,00 

Тромесечни закуп места 2м 1.636,36 10% 163,64 1.800,00 

2. 

 

 

РОБНА ПИЈАЦА 

Дневна квита тезга 136,36 10% 13,64 150,00 

Дневна квита место 109,09 10% 10,91 120,00 

Тромесечни закуп тезге 1.727,27 10% 172,73 1900,00 

Месечни закуп места 290,91 10% 29,09 320,00 

3. 
 

СТОЧНА ПИЈАЦА 

Улаз – по ком. 36,36 10% 3,64 40,00 

Вага – мерење по ком. 36,36 10% 3,64 40,00 
 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлукa о ценама осталих комуналних услуга НО ЈКСП 

“Развитак“ Ћићевац бр. 2111-1/2015 од 30.11.2015. године. 
 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“ и доставити на сагласност Општинском већу општине 

Ћићевац. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП “РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 1574 од 4.10.2018. године 
                                                                                     

                                      Председник Надзорног одбора 

                                                                                                                                                       Васић Марко, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Страна 

 

 

76.   Решење о расписивању јавног конкурса за доделу студентских стипендија за школску 

        2018/2019. годину...........................................................................................................       1 

 

 

АКТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

101.   Одлука о првој измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање 

          унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2018. годину у општини Ћићевац       3 

102.  Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама осталих комуналних услуга 

         ЈКСП „Развитак“ Ћићевац......................................................................................... ...........       3 

103.  Решење о образовању Радног тела за спровођење пројекта пројектовања 

         канализације за општину Ћићевац................................................................................        4  

104.  Решење о разрешењу чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

         територији општине Ћићевац........................................................................................        4 

105.  Решење о именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима  

         општине Ћићевац...........................................................................................................       4  

106.  Закључак о утврђивању Предлога статута општине Ћићевац....................................                    5 

 

 

АКТИ 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 

 

 

2. Одлука о ценама осталих комуналних услуга........................................................      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106 

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

 

 

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Годишња претплата износи 2.000,00 динара 

Наруџбе слати на Општинску управу 

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 


