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150.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.
гласник РС“, бр. 68/15 и 85/15-одлука УС), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/15) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 8.
седници, одржаној 17.11.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 3. Одлуке о максималном броју запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе
за 2015. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 4/16), мења се и гласи:
„Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима у општини Ћићевац јесте:
Назив организационог облика
ОПШТИНСКА УПРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ЈКСП „РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ
ПУ „ДЕЧЈИ ВРТИЋ“
ЈП „ПУТЕВИ ЋИЋЕВАЦ“
ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ЋИЋЕВАЦ“
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ
ЈКП „ТРОМОРАВЉЕ“
ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СТАЛАЋ- ГРАД СТАЛАЋ
УКУПНО:

Максимални број запослених на неодређено време за
2015. годину
(у број су урачунати и директори јавних предузећа,
односно установа)
51
1
1
29
27
8
9
8
4
1
1
140

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-111/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
151.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађ.дин.износи, 125/2014- усклађ.дин.износи и 95/2015- усклађ.дин.износи), члана
11. и 38.б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002-одлука
СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др. закон), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на

Strana 2 – Broj 22
SLU@BENI LIST OP[TINE ]I]EVAC
17.11.2016. godine
имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 3. Статута
општине Ћићевац (''Службени лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина
општине Ћићевац, на 8. седници одржаној дана 17.11.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине
Ћићевац.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,40 %;
2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,20 %;
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,4%
40.000 динара + 0,30% на износ преко 10.000.000
динара
85.000 динара + 0,5 % на износ преко 25.000.000
динара
210.000 динара + 1,0% на износ преко 50.000.000
динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на имовину (''Службени лист
општине Ћићевац'', бр. 16/14).
Ову одлуку објавити на интернет страни општине Ћићевац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ћићевац'', а
примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 436-68/16-04 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
152.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана
3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 48/15
и 99/15), члана 33. став 1. тачка 15 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13- пречишћен
текст, 22/13 и 10/15) и члана 12. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/14), Скупштина општине Ћићевац, на 8. седници одржаној 17.11.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Ћићевац –
непосредном погодбом, за потребе проширења гробља у Ћићевцу.
Члан 2.
Општина Ћићевац прибавиће у јавну својину – непосредном погодбом, део кат. парцеле број 4183/2 КО
Ћићевац, површине 9,30 ари, уписане у л. н. бр. 2588, њива 1. класе.
Члан 3.
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Непокретност из члана 2. ове одлуке прибавиће се по цени не већој од тржишне вредности непокретности
коју ће проценити надлежни орган.
Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из члана 2. ове одлуке у име Општине Ћићевац закључиће
Председник општине.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-63/16-01 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
153.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 33. Статута општине Ћићевац
(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац, на 8.
седници, одржаној 17.11.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о оснивању ЈП „Путеви Ћићевац“
( „Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 21/16 - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
У члану 8. став 2. Одлуке о оснивању ЈП „Путеви Ћићевац“ („Сл. лист општине Ћићевац '', бр. 21/16 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) после алинеје 15 додаје се алинеја 16 која гласи:
„ – 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање“.
Алинеје 16 до 19 постају алинеје 17 до 20.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-31/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
154.
На основу члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“, бр. 24/12 и 48/15), члана 33. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/14), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној
17.11.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
1.

2.
3.

Овим решењем образује се Комисија за прибављање јавне својине непосредном погодбом, у следећем
саставу:
- за председника:
1) Марина Лукић
- за чланове:
2) Душан Ивковић
3) Драгана Јеремић
4) Весна Пантић
5) Нада Симић.
Задатак Комисије је да спроведе поступак непосредне погодбе ради прибављања у јавну својину дела
к.п. бр. 4183/2 КО Ћићевац.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-29/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

Strana

4 – Broj 22

SLU@BENI LIST OP[TINE ]I]EVAC

17.11.2016. godine

155.

На основу члана 135. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. став 1. тачка 9. Статута општине
Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13- пречишћени текст, 22/13 и 10/15), Скупштина
општине Ћићевац на 8. седници одржаној 17.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
1. Разрешава се др Зоран Миливојевић дужности вршиоца дужности директора Дома
здравља Ћићевац.
2. Именовани се разрешава дужности са даном доношења овог решења.
3. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-110/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
156.
На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. став 1. тачка 9 Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13 – пречишћени текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници
одржаној 17.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
1.
2.
3.

Др Зоран Миливојевић, специјалиста медицине рада, именује се за директора Дома здравља
Ћићевац на период од четири године.
Именовани ће ступити на дужност наредног дана од дана доношења решења.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-108/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

157.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и
члана 33. став 1. тачка 23. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст,
22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 17.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1.
2.

Даје се сагласност на одлуку Управног одбора Дома здравља Ћићевац, бр. 1371 од 4.11.2016. године о
издавању у закуп пословног простора.
Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 361-9/16-02 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.

158.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 8. седници одржаној 17.11.2016. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
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Усваја се Извештај о извршењу буџетa општине Ћићевац за период 1.1.-30.9.2016. године.
Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-52/16-04 од 17.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић, с.р.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

60.
На основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Председник општине Ћићевац доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И УПИС ИМОВИНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Овим решењем разрешава се Радна група за попис и упис имовине јединице локалне самоуправе
формиране Решењем председника општине, бр. 464-3/14-01 од 25.2.2014. године.
Овим решењем формира се Комисија за попис и упис јединице локалне самоуправе у саставу:
- Рајко Вулић, за председника;
- Марина Лукић, члан, дипл. правник;
- Ивана Шулић, члан, дипл. правник;
- Душан Ивковић, члан, дипл. правник;
- Нада Симић, члан, дипл. правник;
- Слађан Кркић, за члана;
- Мирољуб Брајковић, за члана.
Задатак Комисије за попис и упис имовине је да у сарадњи са надлежним органима општине и јавним
предузећима чији је основач општина, координира дефинисање плана активности, утврди принципе и
динамику рада радне групе, донесе Правилник о попису непокретности и упису права јавне својине у
корист општине Ћићевац у јавну књигу о непокретностима и правима на њима, утврди посебан износ
финансијских средстава потребних за спровођење поступка, да утврди категорије непокретности које ће
бити предмет пописа на основу функционалних намена и формирање документације за упис права јавне
својине у регистар непокретности.
Комисија почиње са радом 1.10.2016. године.
Председнику комисије припада месечна накнада у износу до 25.000,00 динара, а члановима који нису
запослени у ЈЛС припада месечна накнада у износу до 15.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-24/16-01 од 10.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

61.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ПРЕДШКОЛСКИМ, ОСНОВНОШКОЛСКИМ,
СРЕДЊОШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
1.
2.

3.

Образује се Комисија за сарадњу са предшколским, основношколским, средњошколским и
високошколским установама.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Драган Антић, за председника;
- Данијела Живковић, за члана.
Задатак Комисије за сарадњу са предшколским, основношколским, средњошколским и високошколским
установама је сарадња са образовним институцијама из тачке 1. овог решења на нивоу општине и са
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Министарством просвете, науке и технолошког развоја и давање смерница Председнику општине у вези
са радом истих.
Комисија почиње са радом 1.10.2016. године.
Председнику комисије припада месечна накнада у износу до 10.000,00 динара а члановима комисије у
износу до 5.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 610-11/16-01 од 18.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

62.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Образује се Комисија за екологију и комуналне делатности општине Ћићевац.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Марија Јовановић, за председника;
- Јована Кусовац, за члана;
- Милена Кркић, за члана.
Задатак Комисије је да у области екологије и комуналне делатности ради на усклађивању позитивних
прописа и општих аката локалне самоуправе, мониторинг над стањем екологије и комуналних послова у
месним заједницама општине Ћићевац, евидентирање проблема и предлагање решења и праћења
реализације и извештаја комисије.
Комисија почиње са радом 1.10.2016. године.
Председнику комисије припада месечна накнада у износу до 25.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 355-174/16-01 од 18.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

63.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ЦРКВАМА И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА МОЈСИЊСКА СВЕТА ГОРА
1.
2.

3.

4.

Образује се Комисија за сарадњу са црквама и изградњу инфраструктуре и праћење пројеката Мојсињска
Света Гора.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Дејан Бишевац, за председника;
- Милош Ивановић, за члана;
- Петковић Саша, за члана;
- Филип Стаменковић, члан.
Задатак Комисије за сарадњу са црквама и изградњу инфраструктуре и праћење пројеката Мојсињска
Света Гора je да утврди приоритете, помогне око финансирања и учествује у изради пројеката за
Мојсињску Свету гору.
Комисија почиње са радом 1.10.2016. године.
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5. Председнику и члановима комисије припада месечна накнада у износу до 25.000,00 динара за
председника комисије, а за чланове у износу до 15.000,00 динара.
6. Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
7. Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 016-50/16-01 од 18.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
64.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ, ПОБОЉШАЊЕ САДРЖАЈА КУЛТУРНИХ
ДЕШАВАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈА НОВИХ САДРЖАЈА, МЕЂУДРЖАВНЕ САРАДЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ИНФОРМИСАЊА И ПРОЈЕКАТА ИЗ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Образује се Комисија за унапређење културе, побољшање садржаја културних дешавања, организација
нових садржаја, међудржавне сарадње и унапређења информисања и пројеката из културе и медија.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Драган Симић, за председника;
- Тања Карић, за члана;
- Слађана Урошевић, за члана.
Задатак Комисије за унапређење културе, побољшање садржаја културних дешавања, организација нових
садржаја, међудржавне сарадње и унапређења информисања и пројеката из културе и медија је да прати
културна дешавања, даје предлоге за нове садржаје у области културе и да на тај начин подстиче
међуопштинску и међудржавну сарадњу и прати пројекте из области медија и информисања.
Комисија почиње са радом 1.10.2016. године.
Председнику и члановима комисије припада месечна накнада у износу до 10.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 644-6/16-01 од 18.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

65.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АКЦИЈУ
„ОЧИСТИМО ЋИЋЕВАЦ-ЈЕСЕН 2016“
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Образује се Комисија за акцију „Очистимо Ћићевац – јесен 2016“.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Станојевић Славољуб, за председника;
- Станојевић Љубиша, за члана;
- Кркић Сретен, за члана;
- Алић Радослав, за члана.
Задатак Комисије је да се бави чишћењем општине Ћићевац.
Комисија почиње са радом 3.10.2016. године.
Члановима комисије припада месечна накнада у износу до 15.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и чланови комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и
извештају за тај месец, до максимума из тачке 5.
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7. Решење доставити председнику комисије и члановима комисије.
8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-61/16-01 од 24.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
66.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АКЦИЈУ
„ОЧИСТИМО ЋИЋЕВАЦ-ЈЕСЕН 2016“
1.

2.
3.

У решењу о образовању Комисије за акцију „Очистимо Ћићевац-јесен 2016“, бр. 352-61 /16-01 од
24.10.2016. године, у тачки 2. додаје се алинеја 5. која гласи:
- Ружица Прибановић, за члана.
Лице из претходне тачке овог решења ће почети са радом 27.10.2016. године.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-61/16-01 од 26.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

67.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АКЦИЈУ
„ОЧИСТИМО ЋИЋЕВАЦ-ЈЕСЕН 2016“
1.

2.
3.

У решењу о образовању Комисије за акцију „Очистимо Ћићевац-јесен 2016“, бр. 352-61 /16-01 од
24.10.2016. године, у тачки 2. додају се алинеје 6. и 7. које гласе:
- Јована Николић, за члана и
- Љиљана Стојановић, за члана.
Лица из претходне тачке овог решења ће почети са радом 1.11.2016. године.
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-61/16-01 од 01.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.

68.
Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА СПОРТСКИМ УСТАНОВАМА, КЛУБОВИМА,
УДРУЖЕЊИМА И ОПШТИНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
И САРАДЊУ СА МИНИСТАРСТВОМ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.
2.

3.

Образује се Комисија за сарадњу са спортским установама, клубовима, удружењима и Општинским
спортским савезом на територији општине Ћићевац и сарадњу са Министартсвом омладине и спорта РС.
Комисија се образује у следећем саставу:
- Марина Милетић, за председника;
- Александра Раичевић, за члана.
Задатак Комисије за сарадњу са спортским установама, клубовима, удружењима и Општинским
спортским савезом на територији општине Ћићевац и сарадњу са Министартсвом омладине и спорта РС је
да прати остварење пројеката које финансира општина Ћићевац, да унапређује спорт на територији
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општине Ћићевац и шире, да прати прописе које доноси Министарство омладине и спорта Републике
Србије, да координира са Општинским спортским савезом Општине Ћићевац и општином Ћићевац.
Комисија почиње са радом 9.11.2016. године.
Председнику комисије припада месечна накнада у износу до 25.000,00 динара а члану комисије у износу
до 15.000,00 динара.
Председник општине задржава право да на основу месечног рада у комисији и извештају који председник
и члан комисије доставе председнику општине, одлучи о висини месечне накнаде према раду и извештају
за тај месец, до максимума из тачке 5.
Решење доставити председнику комисије и члану комисије.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 66-6/16-01 од 9.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________
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