СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XL - Број 14 Ћићевац, 4.8.2020. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
26.

На основу члана 46. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 51. став 1. тачка 1) и члана 53.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.
гласник РС'', бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 64. став 1. тачка 12) Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац на
својој 229. седници одржаној дана 04.08.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка рада на положају
вршиоцу дужности начелника Општинске управе
1. Утврђује се престанак рада на положају Нади Симић, вршиоцу дужности начелника

Општинске управе општине Ћићевац, због протека времена на који је постављена.
2. Престанак рада на положају, утврђује се са даном 04.08.2020. године.

Поука о правном леку:
Против овог решења није допуштена жалба, али се може покренути управни спор.
Решење доставити: именованој, исплатној служби Општинске управе и архиви.
Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 121-231/20-02 од 04.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
27.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 10/10) и члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,
бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на 226. седници одржаној 02. 07. 2020. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
2. Комисија се састоји од председника и четири чланова, и то:
- за председника
1. Марина Лукић, дипл. правник, радник Општинске управе
- за чланове
2. Драган Мацић, геодетски инжењер, радник СКН
3. Зорица Стаменковић, струковни економиста, радник Општинске управе
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4. Тања Миливојевић, пољопривредни техничар, радник Општинске управе
5. Милић Радосављевић, дипл. инжењер рударства за експлоатацију течних и
гасовитих минералних сировина, радник Општинске управе
Председник и чланови именују се за период од четири године.
3. Задатак Комисије из тачке 2. овог решења је прикупљање пријава за јавну
лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику
општине.
4. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
5. Решење доставити Одсеку за привреду, ЛЕР и ЛПА, именованима и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-30/20-02 од 02.07.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
___________________________________________________________________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Годишња претплата износи 2.000,00 динара
Наруџбе слати на Општинску управу
УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Издавач: Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник: Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

