
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1.
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', бр.

113/2017 и 50/2018) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр.
3/2019 ), Скупштина општине Ћићевац, на 7. седници одржаној 8. јануара 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији општине Ћићевац (''Сл. лист

општине Ћићевац'', бр. 11/18 и 4/20), члан 24. мења се и гласи:
“Члан 24.

Новчану  накнаду  у  износу  од  10.000,00  динара  остварују  родитељи,  који  имају  пребивалиште  на
територији  општине  Ћићевац  у  моменту рођења  детета,  за  свако  новорођено  дете  са  територије  општине
Ћићевац, које је рођено од  01. јануара текуће године.

Новчану  накнаду остварују  родитељи подношењем захтева  Центру за  социјални рад,  у  року од  6
месеци од  дана рођења  детета, уз  приложени извод из  МКР за  дете  и  фотокопију личне карте/потврде  о
пребивалишту, за подносиоца захтева.

Новчану  накнаду  у  износу  од  10.000,00  динара  месечно  остварују  све  породиље  које  имају
пребивалиште  на  територији  општине  Ћићевац  у  моменту рођења  детета,  које  нису у  радном односу,  до
навршене године дана детета.

Новчану  накнаду остварују  породиље подношењем  захтева  Центру за  социјални рад,  у  року од  6
месеци  од  дана  рођења  детета,  уз  приложени  извод  из  МКР  за  дете,  фотокопију  личне  карте/потврду  о
пребивалишту за подносиоца захтева и уверење Националне службе за запошљавање о незапослености.

Право на финансијску помоћ може да оствари и отац новорођенчета у случају да мајка није жива, ако
је напустила дете или ако је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету. Када отац детета
остварује  право на финансијску помоћ,  поред  доказа  из  претходног става  овог  члана,  подноси  и један од
следећих доказа: извод из МКУ за мајку породиљу, уверење Центра за социјални рад да је мајка напустила
дете,  решење да је  мајка  лишена родитељског права  или потврду надлежне установе о почетку и трајању
издржавања казне затвора за мајку“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 560-32/20- 03 од 8. јануара 2021. године

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

2.
На основу члана 12. став 1. тачка 11 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 91/2019), члана

1. и 2. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'',  бр. 15/2016  и 88/2019) и члана  40. став 1. тачка 6)
Статута општине Ћићевац  (''Сл.  лист општине Ћићевац'',  број 3/2019),  Скупштина општине Ћићевац на 7.
седници, одржаној 8. јануара 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА

ЋИЋЕВАЦ, ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
Овом одлуком додељује се искључиво право за обављање одређених комуналних делатности  јавним

предузећима чији је оснивач општина Ћићевац. 

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   1   Ћићевац,   8.1.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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Члан 2.
Додељује се ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац искључиво право на обављање следећих делатности: 
1)  снабдевање  водом  за  пиће,  које  обухвата  захватање,  пречишћавање,  прераду  и  испоруку  воде

водоводном мрежом, хлорисање воде, као и дистрибуцију воде преко јавних чесми и изворишта 
2)  пречишћавање  и одвођење  атмосферских и  отпадних вода,  које  обухвата  сакупљање,  одвођење,

пречишћавање и испуштање отпадних,  атмосферских и површинских вода са  површина јавне намене и из
канализационог система мреже 

3)  управљање комуналним отпадом, које обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман  и  безбедно  одлагање,  укључујући  управљање,  одржавање,  санирање  и  затварање  депонија,  као  и
селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, као и управљање секундарним
сировинама и пет амбалажом 

4) управљање пијацама, које обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно- прехрамбених и
других производа

5) одржавање чистоће, које обухвата одржавање чистоће на површинама јавне намене, као и чишћење
и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене,  прикупљање и одвожење
комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене,
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана и тоалета

6) управљање путевима
7) управљање гробљима и погребне услуге на територији МЗ Ћићевац
8) изградња, одржавање и репарација секундарне водоводне мреже
9)  услуге  маркентинга  -  које  обухватају  прикупљање  материјала,  снимање  и  припремање  видео

материјала,  затим монтажу  и  припрему емисије  „Хроника општине Ћићевац“,  обилажење локација  где  се
бележе сва актуелна дешавања у општини Ћићевац, уређење и ажурирање интернет страница и портала, израда
реклама итд.

Члан 3.
Додељује се ЈП „Путеви Ћићевац“ искључиво право на обављање следећих делатности:
1) обезбеђивањe јавног осветљења,  које обухвата одржавање,  адаптацију и унапређење објеката и

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
2) одржавањe улица, путева и некатегорисаних путева у насељеним местима општине Ћићевац
3) одржавање  јавних  зелених  површина  у  циљу уређења  текућег  и  инвестиционог  одржавања  и

санација ових површина, одржавање гробља осим МЗ Ћићевац
4) управљањe јавним паркиралиштима у циљу стварања и одржавања услова за коришћење јавних

саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање  моторних возила,  као и
уклањање и премештање паркираних возила

5) бетонирање улица 
6) извођење  грађевинских  и  инфраструктурних  радова  на  сређивању  индустријских зона

предвиђених Просторним планом
7) декорација града
8) одржавање и инсталирање парковских мобилијара и аутобуских стајалишта
9) одржавање водотокова II реда и атмосферских канала.
Искључиво  право  обављања  делатности  на  одржавању  улица,  путева  и  некатегорисаних  путева  у

зимском периоду, због обима и комплексности послова и потребне механизације, додељује се заједнички ЈП
„Путеви Ћићевац“ и ЈКСП ''Развитак'' Ћићевац.    

Члан 4.
Додељивање обављања комуналних делатности из члана 2. и 3. ове одлуке, врши се за период од једне

године, почев од 01.01.2021. године.
Изузетно,  по  истеку рока  из  става  1.  овог  члана,  вршиоци комуналних  делатности  настављају  да

обављају  комуналне делатности  до  окончања  поступка додељивања,  у  складу са  законом,  али не дуже од
годину дана.   

Члан 5.
О додељивању обављања комуналних делатности, закључиће се уговори о пружању услуга, којима ће

се регулисати међусобна права и обавезе, као и остала питања од значаја за обављање комуналних делатности.
Општинско веће  општине Ћићевац  даје  сагласност  надлежном органу општине да  у име општине

Ћићевац закључи уговор о пружању услуга са јавним предузећем. 

Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додељивању искључивог права јавним

предузећима којима је оснивач општина Ћићевац, на обављање комуналних делатности  број 355-20/19-02 од
19.02.2019. године.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-1/21-02 од 8. јануара 2021. године

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

3.     
На основу члана 20. и 32. Закона  о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''. бр. 129/2007, 83/2014- др.

закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 25/2019) и
члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац
на 7. седници одржаној 8. јануара 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

                                    
Члан 1.

У циљу обезбеђења и спровођења друштвене бриге за здравље и здравствене заштите од интереса за
грађане општине Ћићевац, обезбеђују се средства у буџету општине Ћићевац за 2021. годину.

Члан 2.
Ради стварања услова за бољу доступност и приступачност здравствене заштите на својој територији,

ради постизања вишег стандарда у обезбеђивању здравствене заштите,  Општина Ћићевац  предузима мере у
виду финансирања следећег пројекта: ''Здравствена нега одраслог становништва'', за период 1.1.2021. године до
31.12.2021. године.

 
Члан 3.

Износ средстава потребних за реализацију пројекта:
1) ''Здравствена нега одраслог становништва'' за пројектну 2021. годину је 6.109.656,00 динара.

 
Члан 4.

Ближа права и обавезе између оснивача и Дома здравља регулисаће се споразумом који је саставни део
ове одлуке.     

Даје се сагласност председници општине, да закључи споразум из претходног става овог члана.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансирању пројеката Дома здравља

Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/19). 

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у ''Сл.  листу општине Ћићевац''  а

примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-83/20-04 од 8. јануара 2021. године

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

4.           
На основу члана 66. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 6 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине
Ћићевац“, број 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 7. седници одржаној дана 8. јануара 2021. године,
донела је 

О Д Л У К У  
О ГАШЕЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА И СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком гаси се буџетски фонд за заштиту животне средине општине Ћићевац и ставља се ван

снаге  Одлука  о  буџетском  фонду  за  заштиту  животне  средине  општине  Ћићевац  број  401-235/09-04  од
30.11.2009. године („Сл. лист општине Ћићевац“, број 10/2009).
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Ћићевац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 401-3/21-02 од 8. јануара 2021. године

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

5. 
На основу члана 46. став 1. а у вези члана 52. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,

бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 13 Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на  7. седници одржаној  8. јануара 2021.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“ 

1. Бојану Бошковићу, вршиоцу дужности директора ЈП „Путеви Ћићевац“ констатује се престанак
мандата са даном 16. јануаром 2021. године, због истека периода на који је именован.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-2/21-02 од 8. јануара 2021. године 

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

6. 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32.

став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 13 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.
3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на 7. седници одржаној 8. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“

1.  Именује се Драган Првуловић  из  Ћићевца за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Ћићевац“
почев од 17. јануара 2021. године, до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса.

2.  Вршилац дужности директора ЈП „Путеви Ћићевац“ има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор овог предузећа.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-2/21-02 од 8. јануара 2021. године  

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

7.   
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.

закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон), члана 77. став 1. тачка 3 Закона о
запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 32. Закона
о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана
40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на  7.
седници одржаној 8. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА „СПОРТСКОГ ЦЕНТРА“ СТАЛАЋ-ГРАД СТАЛАЋ

1. Ивана Марковић,  директор  „Спортског  центра“  Сталаћ-Град  Сталаћ, разрешава  се  дужности
директора са 3.1.2021. године, на лични захтев.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ                                                                  
Бр. 023-43/20-02 од 8. јануара 2021. године

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
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8.
На основу члана 75. став 1. Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017,

95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',
бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 7. седници одржаној 8. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

„СПОРТСКОГ ЦЕНТРА“ СТАЛАЋ-ГРАД СТАЛАЋ

1.  Милена Стаменковић  из  Град  Сталаћа именује  се  за  вршиоца дужности  директора  „Спортског
центра“ Сталаћ-Град Сталаћ до именовања директора у складу са чланом 74. Закона о запосленима у јавним
службама, а најдуже на годину дана.

2. Мандат именоване почиње 4. јануара 2021. године.
3. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ            
Бр. 112-3/21-02 од 8. јануара 2021. године

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

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1.
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19)
и  члана 7. Одлуке о социјалној заштити општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/17, 22/17, 11/18
и 11/19), Општинско веће општине Ћићевац на својој 17. седници одржаној 05.01.2021. године донело је 

ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о начину организовања добровољног рада

1. У  Правилнику о начину организовања добровољног рада („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 22/17)
мења се члан 4. став 2, тако да гласи:

 „Накнада за један сат добровољног радног ангажовања износи 183,93 динара, што је минимална цена
рада“.
              2. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.

3.  Овај  правилник  доставити  начелнику  ОУ,  Одсеку за  буџет,  финансије,  локалну  пореску
администрацију, привреду и локални економски развој, Центру за социјални рад и архиви.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр.  553-404/20- 02 од 05.01.2021. године

                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                 Александар Шулић, с.р.

                   ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           ___________________________________
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  1.    Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији
         општине Ћићевац........................................................................................................................ 1
  2.    Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач 
         општина Ћићевац, за обављање комуналних делатности...................................................... 1
  3.    Одлука о финансирању пројекта Дома здравља Ћићевац................................................... 3
  4.    Одлука о гашењу буџетског фонда и стављању ван снаге Одлуке о буџетском фонду за
         заштиту животне средине општине Ћићевац.......................................................................... 3
  5.    Решење о прстанку мандата в.д. директора ЈП "Путеви Ћићевац"....................................... 4
  6.    Решење о именовању в.д. директора ЈП "Путеви Ћићевац".................................................. 4
  7.    Решење о разрешењу директора "Спортског центра" Сталаћ-Град Сталаћ......................... 4
  8.    Решење о именовању в.д. директора "Спортског центра" Сталаћ-Град Сталаћ.................. 5

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                1.    Правилник о измени Правилника о начину организовања добровољног рада.................... 5
   ______________________________________________________________________________________________

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


