
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

2. 
На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној  сaмоуправи („Сл. гласник РС“, бр.  129/2007,

83/2014 –  др. закон, 101/2016 - др.  закон, 47/2018  и 111/2021- др. закон), члана 40. став 1. тачка 1) Статута
општине  Ћићевац  („Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  3/19)  и  члана  207.  Пословника  Скупштине  општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/19), Скупштина општине Ћићевац на 18. седници одржаној дана
4. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се промени  Пословника Скупштине општине Ћићевац  („Сл. лист општине  Ћићевац“, бр.

8/19).

Члан 2.
Образује се Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Пословника Скупштине општине Ћићевац

(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) у саставу:
1. Душан Ивковић - председник,
2. Весна Пантић – члан,
3. Драгана Јеремић - члан.

Члан 3.
Задатак Комисије је да  изради нацрт Одлуке  о промени  Пословника Скупштине општине Ћићевац

(„Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  8/19),  у  складу  са  предлогом  одборничке  групе,  бр.  021-1/22-02  од
31.01.2022.  године и исти  достави Одбору за прописе и управу, представке и притужбе  ради утврђивања
Предлога одлуке о промени Пословника Скупштине општине Ћићевац.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021-1/22-02 од 4. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 101/2021-др. закон) и члана 40. Статута општине  Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина  општине  Ћићевац  на  18.  седници  одржаној  4.  фебруара  2022.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Усваја се допуна Програма гасификације насеља општине Ћићевац који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.
У свему осталом примењују се одредбе Одлуке Скупштине општине Ћићевац о усвајању Програма

гасификације насеља општине Ћићевац, бр. 352-64/21-03 од 29.11.2021. године. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLII -  Број   2   Ћићевац,   4.2.2022. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-64/21-03 од 4. фебруара 2022. године

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

4.  
На  основу  члана  18.  Закона  о  младима  (''Службени  гласник  РС'',  број  50/11),  члана  32.  Закона  о

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и
111/2021-  др.  закон)  и  члана  40.  став  1.  тачка  36)  Статута  општине  Ћићевац   (''Службени  лист  општине
Ћићевац'', број 3/19), Скупштина општине Ћићевац, на 18. седници одржаној дана 4.2. 2022. године донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Канцеларија за младе општине Ћићевац (у даљем тексту: Канцеларија).

Члан 2.
Седиште Канцеларије је у Ћићевцу, Ул. Карађорђева бр. 106.

Члан 3.
Циљеви Канцеларије су:
- афирмација младих и њихово укључивање у живот и рад друштвене заједнице,
- организовање друштвеног живота младих,
- укључивање младих у културни и спортски живот општине,
- афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције,
  сагледавања проблема младих и њихово решавање,
- помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији,
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за
  њихово финансирање,
- едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања,
- промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота,
- информисање младих,
- подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација, спортских
  и омладинских организација и клубова,
- промовисање значаја волонтерског рада.

Члан 4.
Задаци Канцеларије су:
- израда планских докумената,
- стварање услова и остваривање комуникације свих релевантних и одговорних   
  субјеката за развој младих на локалном и републичком нивоу,
- организовање креативних радионица из различитих области,
- пружање подршке омладинским организацијама на територији општине,
- проналажење нових могућности финансирања програма за младе,
- израда програма и пројекта које ће креирати и реализовати, у зависности од потреба
  младих у општини и
- други задаци у зависности од специфичних потреба младих у општини.

Члан 5.
Канцеларију  чине:
- Координатор Канцеларије и
- Савет за младе.

Члан 6.
Послове  на  остваривању  циљева  Канцеларије  обавља  координатор  Канцеларије,  којег  поставља

председник општине, посебним решењем.
Права и обавезе координатора Канцеларије, уредиће се посебним уговором.

Члан 7.
Ради обављања појединих послова, Канцеларија може ангажовати друга лица која пружају стручне и

саветодавне услуге.

Члан 8.
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Стручне (рачуноводствене) и административне послове за потребе Канцеларије обављаће координатор
Канцеларије, у сарадњи са запосленима у  Општинској управи општине  Ћићевац, а под надзором начелника
Општинске управе.

Члан 9.
Средства за рад Канцеларије  обезбеђују се у буџету општине, као и из других расположивих извора

финансирања.
О  свом  раду  Канцеларија  подноси  годишњи  извештај о  раду  Канцеларије   Скупштини  општине

Ћићевац.

Члан 10.
Ова  одлука  ступа  на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  листу  општине

Ћићевац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 560-1/22-02 од 4.2. 2022. године

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

5.
На основу члана 29. став 1. тачка 11) а у вези члана 43. став 1. тачка 12) Закона о смањењу ризика од

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 15. Уредбе о саставу,
начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), члана 32. став 1.
тачка 6)  Закона о локалној  самоуправи („Сл.  гласник РС“,  бр.129/07, 83/14-др. закон, 47/18 и 111/2021-др.
закон) и 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр 3/19), Скупштина општине Ћићевац,
на 18. седници одржаној 4.2.2022. године, усвојила је

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. Разматрање Предлога извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину и
достављање Скупштини општине на усвајање, упознавање са системом за интегрисано управљање ванредним
ситуацијама

Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује : МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: I полугодиште
2. Разматрање обучености повереника и заменика повереника цивилне заштите
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује : МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: I полугодиште
3. Разматрање и усвајање Извештаја о превентивним и оперативним мерама и предвиђеним радовима

на заштити од поплава на водама  II  реда, као и стање израђености Оперативног плана одбране од поплава
локалне самоуправе за 2022. годину.

Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује : Локална самоуправа и друге институције из надлежности управљања   водама  II реда
Рок: I полугодиште
4.  Разматрање  и  усвајање  Анализе  достигнутог  нивоа  попуњености,  опремљености  и  обучености

формираних јединица ЦЗ, на територији општине Ћићевац
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује : МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: I полугодиште
5. Разматрање Извештаја о пожарима на депонијама у 2021. години,
Предузимање превентивних мера заштите од  шумских пожара и пожара на отвореном простору
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује : МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: I полугодиште
6. Разматрање Извештаја о стању у јавним комуналним системима за водоснабдевање и спремности

наше локалне самоуправе у случају поремећаја водоснабдевања услед суше
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује: Локална самоуправа , ЈКСП „Развитак“ , Завод за јавно здравље Крушевац
Рок: I полугодиште
7. Стање система за јавно узбуњивање, израда студије чујности
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
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Сарађује: МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: II полугодиште
8. Давање мишљења на План заштите и спасавања
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује: МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: II полугодиште
9.  Разматрање  и  усвајање  информација  о  стању  спремности  ЈП  „Путеви“  Ћићевац  за  одржавање

локалне путне инфраструктуре , за предстојећи зимски период  2022-2023. године
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује: Локална самоуправа, ЈП „Путеви“ Ћићевац
Рок: II полугодиште
10. Разматрање Предлога годишњег плана рада Општинског штаба за ВС за 2022. годину
Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације општине Ћићевац
Сарађује: Скупштина општине Ћићевац, МУП- СВС- Одељење за ВС  у Крушевцу
Рок: II полугодиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
БРОЈ: 217-6/22-01 од 4.2.2022. године

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

6. 
На основу члана 29. став 1. тачка 11) а у вези члана 43. став 1. тачка 12) Закона о смањењу ризика од

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 15. Уредбе о саставу,
начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), члана 32. став 1.
тачка 6)  Закона о локалној  самоуправи („Сл.  гласник РС“,  бр.129/07, 83/14-др. закон ,47/18 и 111/2021-др.
закон) и члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр 3/19), Скупштина општине
Ћићевац, на 18. седници одржаној 4.2.2022. године, усвојила је

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

У 2021. годину ушли смо настављајући борбу са вирусом ковид-19, на снази је и даље била ванредна
ситуација, настављена је примена заштитних мера против актуелног вируса, на основу одлуке Републичког
кризног штаба од 11.01.2021, активности Штаба биле су интензивне.

Средином јануара хитно су организовани  пунктови за масовну имунизацију становништва (на основу
акта Министарства здравља о Плану и организацији пунктова за масовну имунизацију становништва), а као
секундарни пункт  одређена  је  амбуланта  у  Сталаћу.  Одређена  су  и  одговорна  лица,  како  за  организацију
пункта тако и за организацију медицинских послова на самом пункту. Општинској управи наложено је да из
буџета издвоји одговарајућа средства како би пунктови добили фрижидер са замрзивачем за чување вакцина,
као и одговарајући агрегат .

У истом периоду, средином јануара, услед обилних падавина и отапања снега, дошло је до подизања
нивоа воде у кориту реке Јужне Мораве. Претила је опасност да будe поплављенo неколико домаћинстава  у
Трубареву,  Мојсињу  и  Браљини.  Део локалног  пута  Трубарево-  Браљина  био  је  искључен  за  саобраћај,
надлежне службе биле су на терену и пратиле кретање нивоа воде, о чему су редовно обавештавале Штаб за
ванредне ситуације, како би на време предузео одговарајуће мере. На срећу, до поплаве домаћинстава није
дошло.

Првом половином марта појавила се епидемија афричке куге свиња, на основу Препоруке Окружног
штаба за ванредне ситуације одређује се лице за контакт са Републичком ветеринарском инспекцијом и почиње
примена мера за борбу против наведене болести свиња. Епидемиолошка ситуација значајно се поправила после
две недеље.

У првом кварталу године утврђeна  је  на  седници Штаба,  Одлука о  образовању јединице цивилне
заштите опште намене и специјализоване јединице за узбуњивање и препоручено је Општинском већу њено
доношење.

На основу Извештаја Завода за јавно здравље, на дан 17.5.2021. године, о смиривању епидемиолошке
ситуације  и  Закључка  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације,  председница  општине укида  ванредну
ситуацију везану за борбу са ковид- 19, али већ 1.4.2021. год. чека нас нови ударац: хаварија на регионалном
водоводу, на месту извођења радова на изградњи аутопута Појате -Прељина. Обуставља се снабдевање водом
пет  насељених мета  општине  Ћићевац.  Да  проблем буде  још већи  тих  дана  крећу  и  обилне  атмосферске
падавине које, поред осталог, значајно ометају радове на замени хаварисане цеви. Ванредна ситуација укинута
је  14.4.2021.  године,  после  великог  залагања  локалне  власти  да  се  радови  на  санирању  хаварисаног  дела
водовода што пре заврше, поред свих отежавајућих околности.

Али, то није била и последња ванредна ситуација у претходној години.
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Већ 17.7.2021. год. крећу обилне кише и 19.7.2021. године имамо поплаву на територији целе општине.
Највише су угрожена домаћинства насељених места Лучине и Ћићевца где је поплављено око педесет кућа,
помоћних и економских објеката.  Значајно су оштећене зграда вртића („Чаролија“),  зграда општине (први
спрат),  балон  сала  у  Сталаћу,  котларница  Основне  школе  у  Ћићевцу.  Локална  путна  инфраструктура  је
значајно  угрожена  због  великих  наноса  шљунка,  песка  и  блата,  које  је  нанела  водена  бујица  снажног
интензитета.

На  основу  Закључка  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  председница  општине  поново
проглашава ванредну ситуацију на територији целе општине.

Оснива се  Општинска комисија  за процену штете  од поплаве која  креће у обилазак  поплављених
домаћинстава и процењивање настале штете. Комисија је начинила списак најугроженијих домаћинстава и
њима је додељена надокнада дела штете настале у поплави. Санација штете трајала је дуже од четрдесет дана.
Ванредна ситуација укинута је 3.9.2021.

У 2021. години одржано је 29 (двадесет девет) ванредних седница Општинског штаба на којима су
донета 42 закључка, 2 препоруке, 4 наредбе и 4 одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 217-5/22-01 од 4.2.2022. године

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

7.
На основу члана 46. став 1. 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 , 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, на 18. седници одржаној 4.2. 2022. године,
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈКСП „РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ

1. Вељку  Миљковићу, директору ЈКСП „Развитак“ Ћићевац престаје мандат директора са 3.2.2022.
године, због подношења оставке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-7/22-02 од 4.2. 2022. године 

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

8.
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,  47/2018 и  111/2021-  др.  закон)  и  члана 40.  став  1.  тачка  13)  Статута  општине  Ћићевац  („Сл.  лист
општине  Ћићевац“,  бр.  3/2019),  Скупштина  општине  Ћићевац,  на  18.  седници  одржаној  4.2.2022.  године,
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКСП “РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ

1.  Именује  се  Александар  Петковић из  Ћићевца,  Ул.  Шумадијска  бр.  12,  за  вршиоца  дужности
директора ЈКСП „Развитак“ Ћићевац“ почев од 4. фебруара 2022. године, на период не дуже од једне године.

2. Вршилац дужности директора ЈКСП „Развитак“ Ћићевац“ има сва права, обавезе и овлашћења која
има директор јавног предузећа.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-11/22-02 од 4.2 2022. године  

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
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9.   
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.  закон,

101/2016-др.  закон, 47/18  и  111/2021-  др.  закон),  члана  16.  став  2.  и  члана  17.  став  3. Закона  о  јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр.  3/19),  Скупштина општине Ћићевац на  18. седници одржаној 4. фебруара
2022. године,  донелa je

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПУТЕВИ  ЋИЋЕВАЦ“

I  КОНСТАТУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК мандата председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Ћићевац“ због
подношења оставке, и то:

- Александар Петковић.
II Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-9/22-02 од 4. фебруара 2022. године

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

10.   
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.  закон,

101/2016- др.  закон, 47/18  и  111/2021-  др.  закон),  члана  16.  став  2.  и  члана  17.  став  3. Закона  о  јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр.  3/19), Скупштина општине Ћићевац на 18. седници одржаној  4. фебруара
2022. године, донелa je

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“

I ИМЕНУЈЕ СЕ председник  Надзорног одбора ЈП „Путеви Ћићевац“,  до истека мандата именованих
чланова, и то:

- Вељко Миљковић из Ћићевца.
II Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-13/22 -02 од 4. фебруара 2022. године

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

11.   
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,

101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 56) Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 18. седници одржаној 4. фебруара 2022.
године,  разматрајући  План  и  Програм  рада  Центра  за  социјални рад  за  општине Варварин  и  Ћићевац  са
седиштем у Ћићевцу за 2022. годину, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Даје  се  сагласност  на  План  и  Програм  рада  Центра  за  социјални  рад  за  општине  Варварин  и
Ћићевац са седиштем у Ћићевцу за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор под бр. 06-1/22-2 на седници
одржаној 10. јануара 2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-1/22-02 од 4. фебруара 2022. године

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

12.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,

101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 56) Статута општине Ћићевац („Сл.
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лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 18. седници одржаној 4. фебруара 2022.
године, разматрајући Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2022. годину, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2022. годину, који је усвојио
Управни одбор под бр. 16 на седници одржаној 20. јануара 2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-3/22-02 од 4. фебруара 2022. године

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

13.
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана  40. став 1. тачка  66) Статута општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 18. седници одржаној 4.
фебруара 2022. године, разматрајући Извештај о раду Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2021. годину, донела
је 

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке „Ћићевац“ за 2021. годину, који је усвојио Управни
одбор под бр. 14 на седници одржаној 19.1.2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-2/22-02 од 4. фебруара 2022. године

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
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___________________________________________________________________________
Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106                
Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


