
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

10.
На основу члана  4.  Правилника о раду савета  за координацију послова безбедности саобраћаја  на

путевима (''Сл.  гласник РС'',  бр.  8/20) и тачке  III став  4.  и  5.  Решења о образовању Савета  за безбедност
саобраћаја на путевима на територији  општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр.  22/20),  Савет за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ћићевац, на 4. седници, одржаној 24.2.2021. године,
донео је 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ КООРДИНАТОРА ЗА САРАДЊУ СА 

АГЕНЦИЈОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

1. Разрешава се Милена Стаменковић, члан Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Ћићевац, са места координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја.

2. Одлуку доставити Агенцији за безбедност саобраћаја и архиви.
3. Одлуку објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Бр. 112-25/21-02 од 24.2.2021. године

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                               Александар Шулић, с.р.

11.
На основу члана  4.  Правилника о раду савета  за координацију послова безбедности саобраћаја  на

путевима (''Сл.  гласник РС'',  бр.  8/20)  и  тачке  III став  4.  и  5.  Решења о  образовању Савета  за безбедност
саобраћаја на путевима на територији  општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр.  22/20),  Савет за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ћићевац, на 4. седници, одржаној 24.2.2021. године,
донео је 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА САРАДЊУ СА 

АГЕНЦИЈОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

1.  ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Максимовић, члан Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Ћићевац, за координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја.

2. Именовани ће обављати послове сарадње и комуникације са Агенцијом и извештавања Агенције о
раду савета.

3. Одлуку доставити Агенцији за безбедност саобраћаја и архиви.
4. Одлуку објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Бр. 112-26/21-02 од 24.2.2021. године

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                 Александар Шулић, с.р.

12.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 84/16- др. закон,

101/16 и 47/18), члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 18. Одлуке

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   6   Ћићевац,   24.2.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.
11/18 и 4/20), Општинско веће општине Ћићевац на 20. седници одржаној дана 11.2.2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ У ПУ „ЧАРОЛИЈА“ ЋИЋЕВАЦ

1.  Овим решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања за 2021. годину у
Предшколској установи „Чаролија“ Ћићевац за све облике васпитно- образовног рада у износу од 4.000,00
динара по детету, коју би плаћали крајњи корисници за боравак деце у 2021. години, а на основу образложеног
предлога Управног одбора ПУ „Чаролија“ Ћићевац, бр. 1576 од 2.12.2020. године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-38/20-02 од 11.2.2021. године 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                              Др Мирјана Кркић, с.р.

13.
На  основу члана  38.  став  1.  Закона  о  слободном приступу информацијама  од  јавног  значаја  ("Сл.

гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 46. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС",  бр. 129/07,  83/14- др.  закон,  101/16- др.  закон и 47/18) и члана 64.  став 1.  тачка 19) Статута
општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на 20. седници,
одржаној 11.2.2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

I  Одређује се Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, начелник Општинске управе општине
Ћићевац, за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
упућеним Општинском већу,  као органу локалне самоуправе, односно органу јавне власти (у даљем тексту:
Овлашћено лице).

II Овлашћено лице:
- Прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који

садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем,
пружа тражиоцу неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом;

- Предузима мере за унапређење праксе поступања са носачем информација, праксе одржавања носача
информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

III  Ово решење објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-19/21-02 од 11.2.2021. године

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                        Др Мирјана Кркић, с.р.

14.
На  основу члана  38.  став  1.  Закона  о  слободном приступу информацијама  од  јавног  значаја  ("Сл.

гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 44. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС",  бр. 129/07,  83/14- др.  закон,  101/16- др.  закон и 47/18) и члана 60.  став 1.  тачка 26) Статута
општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 3/19), Председник општине Ћићевац, донео је

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

I  Одређује се Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, начелник Општинске управе општине
Ћићевац, за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
упућеним Председнику општине Ћићевац,  као органу локалне самоуправе,  односно органу јавне власти (у
даљем тексту: Овлашћено лице).

II Овлашћено лице:
- Прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који

садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем,
пружа тражиоцу неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом;



Strana    3        –  Broj       6                 SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC             24  .  2  .2021  .  godine  

- Предузима мере за унапређење праксе поступања са носачем информација, праксе одржавања носача
информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

III  Ово решење објавити у "Сл. листу општине Ћићевац".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-20/21-04 од 18.02.2021. године

                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                               Др Мирјана Кркић, с.р.

15.
На основу  члана 17-28.  Закона о јавном информисању и медијима („Сл.  гласник РС“,  бр. 83/2014,

58/2015 и 12/2016-аутентично  тумачење),  Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног
интереса  у области јавног информисања („Сл.  гласник РС“,  бр.  16/2016  и 8/2017),  Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 64.
Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', број  3/19) и Одлуке о буџету општине Ћићевац за
2021. годину (''Сл. лист општине Ћићевац'', број  34/20), Општинско веће општине Ћићевац на 19. седници
одржаној 8.2.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2021. ГОДИНИ

1.  Овим решењем покреће  се  поступак  расписивања  Јавног  конкурса за  суфинансирање  пројеката
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на  територији општине  Ћићевац  у 2021.
години.

2. Суфинансирање пројеката из тачке 1. овог решења, вршиће се из средстава опредељених Одлуком о
буџету општине Ћићевац за 2021. годину, ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 0004 –
ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, у оквиру
функције 830  -  Услуге  емитовања  и  штампања,  позицијa 116, економска класификација 423 –  Услуге  по
уговору, у укупном износу од 1.200.000,00 динара, која су расподељена за:

    1) суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 1.140.000,00
динара, што је  95 % укупно предвиђених средстава;

       2) за појединачна давања у укупном износу од 60.000,00 динара, што је 5 % укупно предвиђених
средстава.

3. Саставни део овог решења је текст Јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у 2021. години.

4. Јавни конкурс доставити на сагласност Комисији за контролу државне помоћи.
5. Након добијене сагласности Комисије за контролу државне помоћи, Општинско веће ће расписати

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на
територији општине Ћићевац у 2021. години.  

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 642-1/21-01од 08.02.2021. године

                     ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.

16.
На основу Протокола о сарадњи  потписаног између  Министарства просвете, науке и технолошког

развоја,  ЈУП „Истраживање и развој“ и Општине Ћићевац,  заведеног у Општини Ћићевац под бројем 611-
10/14-01 од 11.9.2014. године, председник Општине Ћићевац, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА НА 

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У ЋИЋЕВЦУ У ОКВИРУ
 „ ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА“ 

Извођење радова на реконструкцији тоалета, замена прозора, поправци крова на Економско –
трговинској школи у Ћићевцу 

1.  Образује се Комисија за  примопредају радова изведених по основу Протокола о сарадњи, који је
потписан  између  Министарства  просвете, науке  и  технолошког  развоја,  ЈУП  „Истраживање  и  развој“  и
Општине Ћићевац, 
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- заведен код Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 401-00-615/2014-14/16
од 06.08.2014. године,

- заведен код ЈУП „Истраживање и развој“ под бројем 1620 од 27.05.2014. године,
- заведен код Општине Ћићевац под бројем 611-1/14-01 од 11.09.2014. године.
2.  Чланови  Комисије  за  примопредају  радова  из  тачке  1.  овог  решења  именовани су  од  стране

председника општине Ћићевац:
.Јовица Богдановић, дипл. инж. грађ. 
.Маријана Јовановић, дипл. инж. грађ.

.3.  Задатак  Комисије  образоване  овим  решењем  је  да  изврши  примопредају изведених  радова  сагласно
Протоколу  о  сарадњи,  који је  потписан  по  горе  наведеним  заводним  бројевима  и  потписницима,  као  и
целокупној уговореној документацији.

4. По обављеном задатку Комисија ће сачинити записник и  исти  доставити  председнику Општине
Ћићевац.

5. Решење доставити: члановима Комисије, инвеститору, извођачу, Јединици за управљање пројектима
у јавном сектору д.о.о.  и архиви.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 350-10/21-04 од 8.2.2021. године

                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                    Др Мирјана Кркић, с.р.

17.
На основу члана 60. став 1. тачка 3) Статута општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19),

члана 4. и 6. став 3. Одлуке о додељивању признања и награда општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац",
бр. 6/06), Закључка Општинског већа о додељивању награда заслужним ученицима и наставницима поводом
Дана државности Републике Србије 15. и 16. фебруара 2021. године, бр. 06-4/21-02 од 22.1.2021. године и
Решења  Општинског  већа  о  давању  сагласности  на  предлог  Председника  општине  о  додели  признања  и
награда поводом Сретења- Дана државности РС, бр. 06-  6/21-02 од  11.2.2021. године,  Председник општине
Ћићевац донео је  

РЕШЕЊЕ 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА  

УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
 ПОВОДОМ СРЕТЕЊА- ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

I 
Поводом Сретења- Дана државности Републике Србије, Општина Ћићевац ће дана 13.2.2021. године,

доделити новчане награде ученицима и наставницима основних школа.

II
Новчане награде доделиће се ученицима,  носиоцима дипломе "Вук Караџић" и ђаку генерације за

постигнут, изузетан општи успех у учењу и владању у току школовања, и то следећим ученицима;

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ЋИЋЕВАЦ

1. Миленковић Невена, носилац Вукове дипломе, 7.000,00 динара,
2. Јанев Јована, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара,
3. Грујић Елена, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара,
4. Димић Кристина, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара,
5. Станојевић Анастасија, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара,
6. Миљковић Катарина, носилац Вукове дипломе, 7.000,00 динара,
7. Пешић Нина, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара,
8. Васић Јелена, носилац Вукове дипломе, 7.000,00 динара,
9. Вељковић Јелена, носилац Вукове дипломе, 7.000,00  динара.
Ђак генерације Миленковић Невена, награђује се и новчаном наградом у износу од 3.000,00 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ СТАЛАЋ

1. Аранђеловић Настасија, носилац Вукове дипломе, 7.000,00 динара.
Ђак генерације Аранђеловић Настасија, награђује се и новчаном наградом у износу од 3.000,00 динара.

III  
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За постигнуте запажене резултате, пласман на републичким и освојено прво, друго или треће место на
окружним такмичењима, додељују се новчане награде следећим ученицима:

1.  Митровић Лана, освојено 1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење из
физике, као и 2. место на окружном такмичењу из математике,  6.000,00 динара;
 2. Миладиновић Филип, освојено 2. место на окружном такмичењу из енглеског језика и пласман на
републичко такмичење, 5.000,00 динара;
3. Ранђеловић Вук, освојено 3. место на окружном такмичењу из физике, 4.000,00 динара.

IV
За постигнуте запажене резултате својих ученика, тј. пласман на републичким такмичењим, награђују

се: 
1. Митровић Милош, наставник физике, новчаном наградом у износу од 5.000,00 динара.
2. Димић Милош, наставник енглеског језика, новчаном наградом у износу од 5.000,00 динара. 

V
За пласман на окружним такмичењима, општина Ћићевац додељује новчане награде у износу од по

2.000,00 динара, следећим ученицима:

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ЋИЋЕВАЦ

1. Васић Јелени, за пласман на окружним такмичењима из српског језика, хемије и биологије;
2. Грујић Елени, за пласман на окружним такмичењима из српског језика и енглеског језика;
3. Станојевић Анастасији, за пласман на окружном такмичењу из српског језика;
4. Димић Кристини, за пласман на окружном такмичењу из српског језика;
5. Јовић Јелици, за пласман на окружном такмичењу из српског језика;
6. Антић Милици, за пласман на окружним такмичењима из српског језика и биологије;
7. Ивановић Сањи, за пласман на окружном такмичењу из српског језика;
8. Јовановић Павлу, за пласман на окружном такмичењу из математике;
9. Пекић Јањи, за пласман на окружном такмичењу из физике;
10.Бишевац Бојани, за пласман на окружном такмичењу из физике;
11.Миљковић Ани, за пласман на окружним такмичењима из физике и хемије;
12.Стојановић Мини, за пласман на окружном такмичењу из хемије;
13.Стојановић Јасмини, за пласман на окружном такмичењу из хемије;
14.Пешић Нини, за пласман на окружним такмичењима из хемије и биологије;
15.Миленковић Невени, за пласман на окружним такмичењима из хемије и биологије;
16.Мацић Луки, за пласман на окружном такмичењу из енглеског језика;
17.Митровић Лани, за пласман на окружном такмичењу из историје;
18.Ристић Николини, за пласман на окружном такмичењу из биологије.

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ СТАЛАЋ

1. Миленковић Мартини, за пласман на окружном такмичењу из математике;
2. Антић Марији, за пласман на окружним такмичењима из физике и биологије;
3. Филиповић Вељку, за пласман на окружном такмичењу из физике;
4. Стаменковић Јелици, за пласман на окружном такмичењу из биологије;
5. Аранђеловић Настасији, за пласман на окружном такмичењу из биологије.

VI
Пренос  средстава  награђеним  ученицима  и  наставницима  из  овог  решења,  у  укупном  износу  од

147.000,00 динара, извршити са позиције 76., економска класификација 472. буџета општине Ћићевац за 2021.
годину.

VII
О реализацији овог решења стараће се Одсек за  буџет, финансије, локалну пореску администрацију,

привреду и локални економски развој и Кабинет председника општине.

VIII   
Ово решење објавити у „Сл.листу општине Ћићевац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 610-2 /21-04 од 11.02.2021. године

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.
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18.
На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 60. став 1. тачка 9 Статута општине Ћићевац ("Сл. лист
општине Ћићевац", бр. 3/2019) и члана 10. став 3. Одлуке o студентским стипендијама („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 20/2015), Председник општине Ћићевац, доноси

РЕШЕЊЕ  
O  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О БРОЈУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОДЕЉЕНЕ

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

1) У Решењу о броју студентских стипендија које ће бити додељене у школској 2020/2021. години
("Сл. лист општине Ћићевац", бр.  35/2020 и 2/2021), у тачки 1. речи: "30 студентских стипендија", мењају се
речима: "29 студентских стипендија до 31. јануара 2021. године, а од 1. фебруара 2021. године 28 студентских
стипендија".

2)  Састави  део  овог  решења  је  списак  студената  којима  је  додељена  и  којима  ће  се  исплаћивати
студентска стипендија за школску 2020/2021. годину.

3) Oвo решење објавити у „Службеном листу општине Ћићевац”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број 67- 1/20-03 од 19. фебруара 2021. године

                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                               Др Мирјана Кркић, с.р.

19.
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),  члана  37.  Правилника  о  раду  Савета  за  координацију  послова  безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/20),  члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине
Ћићевац'', бр. 3/19) и Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима  за  2020.  годину у  општини  Ћићевац (''Сл.  лист  општине  Ћићевац'',  бр.  16/19), Општинско веће
општине Ћићевац, на 21. седници, одржаној дана 24.2.2021. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

1) УСВАЈА СЕ Извештај  о  реализацији  планираних  активности  за  период 01.01.2020.  године  до
31.12.2020.  године  Програма  коришћења  средстава  за  финансирање  унапређења  безбедности
саобраћаја на путевима општине Ћићевац.

2) Закључак објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
3) Закључак доставити:  Агенцији за безбедност саобраћаја,  Одсеку за буџет, финансије,  привреду,

ЛЕР и ЛПА, Савету за безбедност саобраћаја и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 228-3/19-02 од 24.2.2021. године

                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                             Александар Шулић, с.р.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ___________________________________
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                                     Страна

  10.  Одлука о разрешењу координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја... 1
  11.  Одлука о именовању координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја... 1
  12.  Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања за 2021. 
         годину у ПУ "Чаролија" Ћићевац............................................................................................. 1
  13.  Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ
         информацијама од јавног значаја.............................................................................................. 2
  14.  Решење о одеђивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ
         информацијама од јавног значаја.............................................................................................. 2
  15.  Решење о покретању поступка расписивања јавног конкурса за суфинансирање
         пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на 
         територији општине Ћићевац у 2021. години.......................................................................... 3
  16.  Решење о образовању Комисије за примопредају изведених радова на Економско-
         -трговинској школи у Ћићевцу у оквиру "Програм модернизације школа"......................... 3
  17.  Решење о додели признања и награда ученицима и наставницима основних школа
         поводом Сретења - Дана државности Републике Србије........................................................ 4
  18.  Решење о измени Решења о броју студентских стипендија које ће бити додељене у 
         школској 2020/2021. години....................................................................................................... 6
  19.  Закључак о усвајању Извештаја о реализацији планираних активности за период 
         1.1.2020. године до 31.12.2020. године Програма коришћења средстава за финансирање
         унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћићевац.................................... 6

    _____________________________________________________________________________________________
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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 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
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