
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

30.    
На основу члана 46. став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“,

број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 98/2013 – УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), и члана 40. став 1 тачка 5. Статута општине
Ћићевац („Службени лист општине Ћићевац“, број 3/2019), Скупштина општине Ћићевац, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове број 350-23/21-03  од  7. априла  2021. године, на 9.  седници одржаној дана 9.
априла 2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Ћићевац („Службени лист општине

Ћићевац“, број 7/2011) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Измене и  допуне Плана односе  се  на  измене у  текстуалном и графичком делу  Просторног  плана

општине Ћићевац.
Измене и допуне у текстуалном делу и графичком делу односе се на утврђивање намене и то:
У делу Реферална карта 2:
МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
У делу  намена после  речи: „Извориште  водоснабдевања  Моравиште"  додају  се  речи: „комуналне

делатности“, тако да гласи: „Извориште водоснабдевања Моравиште и комуналне делатности“.
Измене и допуне у графичком делу односе се на дефинисање локације за зону изградње постројења за

пречишћавање и евакуацију отпадних и фекалних вода на кп. бр. 98 КО Лучина.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана.
Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана, је саставни део Одлуке.

Члан 3.
Израда Измена и допуна Плана се заснива на планској, студијској, техничкој и другој документацији,

резултатима  досадашњег  истраживања  и  важећим  документима. Плански  основ  за   доношење  одлуке  су:
Просторни  план  подручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  аутопута  Е-761,  деоница  Појате-
Прељина  („Сл.  гласник  РС“,  бр.10/2020)  и  Просторни  план  општине  Ћићевац  („Службени  лист  општине
Ћићевац“, број 7/2011).

Подлоге  за  израду  измене  и  допуне  Плана  су  дигитални  катастарски  план  и  ортофото  снимци
достављени од стране РГЗ-а,  Службе за катастар непокретности Ћићевац и по потреби топографски планови
оверени од стране лиценциране геодетске организације. 

Члан 4.
Принципи планирања коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измене и допуне Плана

заснивају  се  на  рационалној  оргаизацији  и  уређењу  простора,  усклађивању  планираних  садржаја  са
могућностима и ограничењима у простору.

Члан 5.
Визија  и  основни  циљеви  израде  Измена  и  допуна  Плана  јесу  редефинисање  намене  у  обухвату

Измена и допуна Плана, као и правила уређења и грађења.
Основни циљ је усклађивање Просторног плана у складу са актуелним стањем и потребама у погледу

неопходних измена комуналне инфраструктуре и намене простора кроз изградњу постројења за пречишћавање
и евакуацију отпадних и фекалних вода и комплетирање јавно – комуналне инфраструктуре у функцији развоја
комуналног опремања општине и повећање стандарда комуналних услуга.

Члан 6.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XLI -  Број   8   Ћићевац,   9.4.2021. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и
допунама Плана чини простор у оквиру којег је потребно редефинисати основну намену простора и правила
уређења и грађења.

Концептуални оквир ових измена и допуна базиран је на обезбеђивању планског основа за директно
спровођење дела Просторног плана, као и обезбеђење планског основа за даљу разраду локације на којој је
могуће планирати изградњу постројења за пречишћавање.

Члан 7.
Ефективан  рок  за  израду  Нацрта  Измена  и  допуна  Плана  је  3  (три)  месеца  од  дана  достављања

обрађивачу катастарских подлога са ажурирањем стања на терену за израду плана и прибављања услова за
уређење простора од органа, организација и предузећа који су законом овлашћени да их утврђују.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће општина Ћићевац из својих и других извора.

Члан 9.
Носилац Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Ћићевац. Обрађивач измена и допуна

Плана ће се изабрати по поступку предвиђеним законом.

Члан 10.
Носилац  израде  измена  и  допуна  Плана  је  дужан  да  обезбеди  прибављање  мишљења,  услова  и

сагласности надлежних органа и организација прописаних законом.

Члан 11.
Измена и допуна Плана се ради по скраћеном поступку, без израде процедуре раног јавног увида у

складу са чланом 51.б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – мУС, 98/2013 – УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020). 

После доношења ове  одлуке,  приступа се  изради Нацрта плана,  с  обзиром да се  измене и допуне
односе на намену површина и начин спровођења у делу и предвиђене промене не представљају суштинску
промену Плана и не захтевају планирање нових површина. 

Члан 12.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне плана подлежу стручној

контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје

30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и
допуне Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 13.
Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна

Просторног плана општине Ћићевац на животну средину број 350-21/21-03 од 6.4.2021. године.

Члан 14.
Измене и допуне Плана сачиниће се у три примерка у аналогном и три примерка у дигиталном облику.

Члан 15.
Ова  одлука  објављује  се  у  Централном  регистру  планских  докумената  и  на  званичној  интернет

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 350-21/21-03 од 9. априла 2021. године

    ПРЕДСЕДНИК
                                 Милош Радосављевић, дипл. правник, с.р.
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31.
На основу  члана 46.  Закона о  планирању и изградњи ("Службени гласник  РС",  бр.  72/09,  81/09  -

исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/1З - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/1З - одлука УС, 132/14,
145/14, 8З/18, З1/19, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 40. Статута општине Ћићевац ("Службени лист општине
Ћићевац ", бр. 3/19), Скупштина општине Ћићевац, по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 350-
23/21-03 од 7. априла 2021. године, на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЋИЋЕВЦА

Назив планског документа
Члан 1.

Приступа се изради Плана генералне регулације Ћићевца (у даљем тексту: План).

Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Члан 2.

План обухвата подручје прелиминарне површине око 1400 ha и захвата шире просторе грађевинских
подручја насеља Ћићевац и Појате, која чине јединствено грађевинско подручје.

Подручје Плана обухвата површину целе катастарске општине Ћићевац - град и делове катастарских
општина Ћићевац, Радошевац, Лучина и Појате.

Коначан обухват Плана биће дефинисан утврђивањем нацрта Плана.
Подручје Плана дато је и на графичком приказу уз Одлуку о изради и чини њен саставни део.

Услови и смернице планских докумената вишег реда,
ширег подручја и развојних стратегија

Члан 3.
Плански  основ  за  израду  Плана  је  Просторни  план  подручја  посебне  намене  инфраструктурног

коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина („Сл. гласник РС“, бр.10/2020) и Просторни план општине
Ћићевац („Службени лист општине Ћићевац“, број 7/2011).

Подлоге за израду  Плана су дигитални катастарски план и ортофото снимци достављени од стране
РГЗ-а,  Службе  за  катастар  непокретности  Ћићевац.  За  сва  подручја  са  директним  спровођењем  плана,
неопходан је катастарско топографски план оверен од стране лиценциране геодетске организације.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора
из важеће планске документације

Члан 4.
Принципи планирања заснивају се на основним постулатима Просторног плана општине Ћићевац,

којима  је  дефинисан  плански  основ  за  организацију,  уређење,  коришћење  и  заштиту  простора  општине
Ћићевац, на начин да доприносе организованом активирању просторних потенцијала Општине уз уважавање
економских могућности и сагласно принципима очувања животне средине.

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја

Члан 5.
План се ради са визијом иновирања просторних решења на територији  насеља Ћићевац и Појате у

складу са новим просторно – планским инфраструктурним решењима од значаја за Републику Србију.
Циљ израде Плана је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу објеката, саобраћајница и

инфраструктуре, директним спровођењем Плана у највећој могућој мери, као и преиспитивање претходних
планских решења у складу са актуелним потребама уређења и изградње простора.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром основних
намена простора и коришћења земљишта

Члан 6.
Решења  у  погледу  претежне  намене,  уређења,  коришћења  и  заштите  простора  базирају  се  на

решењима датим Просторним планом општине Ћићевац,  као и планским документима ширих подручја,  на
основу којих ће се на што рационалнији начин плански уредити предметни обухват.

Рок за израду планског документа
Члан 7.

Рок  за  израду  Плана  је  18  месеци  од  дана  достављања  ове  одлуке  обрађивачу.  Динамика  израде
појединих фаза уређује се уговором између општине Ћићевац и обрађивача.

Начин финансирања израде планског документа и назив носиоца израде
Члан 8.
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Носилац израде Плана је Општинска управа општине Ћићевац. Средства за израду Плана обезбеђује
Општина Ћићевац из сопствених и других извора. Начин финансирања биће уређен уговором између Општине
Ћићевац и обрађивача Плана.

Стручни послови се поверавају обрађивачу плана изабраном по поступку предвиђеним  законом.

Место и начин обављања јавног увида
Члан 9.

Материјал за рани јавни увид Плана излаже се на увид јавности у трајању од 15 дана, у просторијама
Општинске управе општине Ћићевац, а време и место одржавања раног јавног увида оглашава се у средствима
јавног  информисања  и  у  електронском  облику  на  интернет  страници  општине  Ћићевац.  Све  примедбе  и
сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде Плана, а евидентиране примедбе и сугестије
могу утицати на планска решења.

Нацрт планског документа излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама Општинске
управе општине Ћићевац, а време и место одржавања јавног увида оглашава се у дневном и локалном листу. О
излагању нацрта планског документа на јавни увид стара се  носилац израде Плана.  По обављеном јавном
увиду, Комисија за планове општине Ћићевац сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и исти доставља обрађивачу Плана.

Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове општине Ћићевац.

Одлука о изради 
стратешке процене утицаја на животну средину

Члан 10.
На основу претходно сагледаних и утврђених критеријума, и Мишљења лица задуженог за заштиту

животне средине при Општинској управи општине Ћићевац, број  350-22/21-03 од 06.04.2021. године, приступа
се  изради стратешке процене утицаја  Плана на животну средину.  Одлука о приступању изради стратешке
процене је саставни део ове одлуке.

Број примерака плана који је потрeбно израдити
у анaлогном и дигиталном облику

Члан 11.
Обрађивач  је  у  обавези да  изради План  у  3 (три) примерка  у аналогном и дигиталном облику за

потребе општине Ћићевац.

Остале одредбе
Члан 12.

Ова  одлука  објављује  се  у  Централном  регистру  планских  докумената  и  на  званичној  интернет
страници општине Ћићевац.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ћићевац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 350-22/21-03 од 9. априла 2021. године

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                                  Милош Радосављевић, дипл.правник, с.р.
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32.
На основу члана 92. став 4. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 149/20) и
члана 40.  став  1.  тачка  6)  Статута  општине Ћићевац  (”Сл.  лист  општине Ћићевац”,  бр.  3/19),  Скупштина
општине Ћићевац на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, доноси

О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Ћићевац за 2020. годину треба да садржи извештај екстерне ревизије о

финансијским  извештајима  у  складу  са  Правилником  о  начину  припреме,  састављања  и  подношења
финансијских извештаја  корисника буџетских средстава,  корисника средстава  ООСС и буџетских фондова
(”Сл. гласник РС”, бр. 18/15, 104/18, 151/20 и 8/21).

Члан 2. 
Државна  ревизорска  институција  дала  је  општини  Ћићевац  сагласност  да  ангажује  ревизора  за

обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ћићевац за 2020. годину, број: 037-678/2021-04
од 17.03.2020. год.

Члан 3. 
Екстерну ревизију обављаће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских

извештаја, прописане Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Сл. листу општине Ћићевац”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 400-19/21-01 од 9. априла 2021. године

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

33.            
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 9.
седници, одржаној 9. априла 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ, ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Одлуци о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач општина Ћићевац,

за обављање комуналних делатности у члану 2. став 1. после тачке 9) додаје се тачка 10) која гласи:
"10) садња зимзеленог и листопадног дрвећа."

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-12/21-02 од 9. априла 2021. године

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

34. 
На основу члана 32.  а у вези члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,

83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. став 1. Закона о регистру просторних јединица и
Адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), члана 40. став 1. тачка 65) Статута општине Ћићевац („Сл.
лист  општине  Ћићевац“,  бр.  3/2019), уз  претходну  сагласност  Министарства  државне  управе  и  локалне
самоуправе бр.  015-05-11/2021-24 од 18.  марта 2021.  године,  Скупштина  општине Ћићевац,  на  9.  седници
одржаној 9. априла 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА  
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о одређивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ћићевац („Сл. лист

општине  Ћићевац“,  бр.  11/2019),  у  члану  8.  став  1.  тачка  29  речи:  „Цариградски  пут“  мењају  се  речима:
„Цариградски друм“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 015-1/19-02 од 9. априла 2021. године

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

35.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени

гласник  РС”,  бр.  36/09,  88/10,   38/15,  113/17  и  113/17-  др.  закон) и  члана  40. Статута  општине  Ћићевац
(''Службени лист општине Ћићевац'',  број 3/19), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање
број 06-12/21-01 од 08.03.2021. године,  Скупштина општине Ћићевац  на 9. седници одржаној 9. априла 2021.
године, донела је

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

1.1. Опште информације о ЛАПЗ

Локалним акционим планом запошљавања општине Ћићевац за 2021. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ)
утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији општине
Ћићевац. ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2021. години.
Њиме су дефинисани циљеви и приоритети, односно утврђени програми и мере политике запошљавања који ће
се реализовати у 2021. години на територији општине Ћићевац.

 Предмет  ЛАПЗ је  решавање  проблема  у  области  запошљавања  на  територији  локалне  заједнице,
креирање  локалне политике запошљавања  и програма  и мера активне политике запошљавања  у  складу са
локалним потребама и могућностима.

1.2. Услови за усвајање ЛАПЗ

Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да локална
самоуправа има формиран ЛСЗ, донет ЛАПЗ, усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ, обезбеђена средства за финансирање
одређеног програма или мера, и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског
развоја и локалног тржишта рада.

У дефинисање и израду ЛАПЗ укључени су социјални партнери, поред ЛСЗ, у припреми и изради
Акционог  плана  учествовали  су:  Општинска  управа  и  Национална  служба  за  запошљавање  –  Филијала
Крушевац.

На ЛАПЗ претходно мишљење дао је ЛСЗ општине Ћићевац.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЛС И КЉУЧНИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

2.1. Основни подаци о ЈЛС

Општина  Ћићевац  налази  се  у  централној  Србији,  Расинском округу,  на  раскрсници свих  важних
саобраћајница и као таква погодна је за развој и привлачење нових инвестиција.  

Ћићевац  је седиште истоимене општине са 10 насељених места, простире се на површини од 124 км 2

и 9446 становника. По насељима: Ћићевац-4894 становника, Сталаћ-1601 становника, Појате-901 становника,
Лучина-837  становника,  Град  Сталаћ-716  становника,  Плочник-528  становника,  Мрзеница-189  становника,
Браљина-77 становника, Трубарево-109 становника, Мојсиње-19 становника. Ако се упореде показатељи са
последњег пописа са пописима од 1991. и 2002. године, види се да се број становника значајно смањио. Што се
тиче старосне структуре, она је неповољна јер се огледа у све мањем учешћу млађег становништва, што је
делом и последица негативног природног прирашатаја али и старења становништва.

Највеће насеље у општини је Ћићевац и то је уједно административни, привредни и културни центар
општине.
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Друго насељено место по величини је Сталаћ, затим Појате, Лучина, Град Сталаћ, Плочник, Мрзеница,
Трубарево,  Браљина и Мојсиње.  Окружен је  територијама града Крушевца,  општине Варварин,  Параћин и
Ражањ. 

Општина располаже богатим културно-историјским наслеђем и значајним природним ресурсима на
којима се заснива садашњи, али и будући, економски и туристичики развој општине.

2.2. Анализа социо-економског стања у ЈЛС 

У последњих  неколико  година  остварен  привредни  раст  имао  је  позитиван  утицај  на  кретања  на
тржишту рада. Међутим, проблеми у области запошљавања и даље постоје. 

Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше опстају јер се најбрже
прилагођавају новонасталим условима. Пружање подршке сектору малих и средњих предузећа је сложен посао
због ширине и различитости потребних вештина потенцијалних предузетника и ограничених расположивих
ресурса за пружање значајне помоћи. Без обзира на препреке потребно је створити услове неопходне за развој
овог сектора, јер је управо он покретач развоја и омогућава смањење незапослености путем отварања нових
радних места, повећање броја привредних субјеката.

Данас,  најзаступљеније привредне гране у општини Ћићевац су:  дрвно-прерађивачка индустрија,
индустрија грађевинског материјала,  трговина,  угоститељство,  пољопривреда и саобраћај.  На  територији
општине је регистровано 87 предузећа и 248 радњи (предузетника). Укупан број запослених је 2.389.

Привредни потенцијали се огледају пре свега у чињеници да се општина налази на Коридору 10 и да
кроз њену територију пролазе важне друмске и железничке саобраћајнице: ауто-пут Београд –Ниш (који даље
води  за  Бугарску,  Турску  и  Грчку),  веома  важан  магистрални  пут  Појате-Чачак,  регионални  пут  према
Крагујевцу, затим  железничке пруге Београд –Ниш (која такође даље води за Бугарску, Турску и Грчку)  и
Сталаћ-Пожега (која даље води за Бар). 

У општини постоје две индустријске зоне. Индустријска зона «Појате» се налази у истоименом месту
и  непосредној  близини  ауто-пута.  У  њој  већ  послује  десетак  предузећа.  Индустријска  зона  није  потпуно
опремељена (недостају градска водоводна мрежа, канализација и гас). Друга индустријска зона је «Кошари»
која се налази на путу за Варварин. У овој индустријској зони, тек од недавно је почела значајнија изградња
производно-пословних  погона.  Она,  такође, није  комплетно  опремљена  инфраструктуром.  Изградња
водоводне, канализационе и гасне мреже у овим зонама очекује се у наредном периоду.

На  територији  општине  око  70% становништва  бави  се  пољопривредном производњом.  Међутим,
начин производње је застарео и углавном се производи у малим количинама и за сопствене потребе. Не постоји
организован  наступ  на  тржишту  пољопривредних  производа,  а  едукација  пољопривредних  произвођача  и
примена нових технологија у производњи је на ниском нивоу.

Општина Ћићевац је израдила Стратегију одрживог развоја која се бави кључним питањима која су у
друштвено-економској анализи идентификована као „корен“ или „узрочник“ проблема, и која ће се решавати у
средњорочној или дугорочној перспективи кроз различите интервениције. 

Општина Ћићевац се налази у такозваној трећој групи по степену развијености у Републици Србији
чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. Са својих нешто мање од 10.000
становника по последњем попису и површином од 124 км2 спада у најмање локалне самоуправе у Републици
Србији.  Притом, значајна  депопулација  између  два  пописа  и  висока  стопа  незапослености  представљају
додатне проблеме али и изазове за локалну заједницу.

3.    АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

3.1. Анализа стања на тржишту рада

На евиденцији НСЗ у Ћићевцу, закључно са децембром 2020. године, има 815 лица, од тога 471 жене.
Незапослено лице је лице од  15 до 65 година, способно и одмах спремно да ради, које није засновало

радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији незапослених и активно
тражи запослење. Незапосленим се не сматра ученик, студент, пензионисано лице и земљорадник који обавља
земљорадничку делатност и обавезно је осигуран по основу катастраских прихода.

Лице које тражи запослење је  незапослено лице или запослено које тражи промену запослења.

3.2. Кретање незапослености

Карактеристике  тржишта  рада  остају  непромењене  у  смислу  високе  незапослености  и  ниске
мобилности радне снаге. 

Опште  карактеристике  тржишта  рада  у 2020. године  остају  непромењене  у  односу  на  претходни
период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна
старосна  и  квалификациона  структура  незапослених,  висока  стопа  незапослености  младих,  велики  број
незапослених који припадају теже запошљивим категоријама.

Кретање незапослености
Структура незапослених према полу, децембар 2020.
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Општина
Ћићевац

Удео у Расинском
округу (%)

Незапослени – укупно 815 3,85%

Незапослени – жене
Број 471 3,98%

% 57.79% /
Незапослени – мушкарци Број 344 3,72%

% 42,21% /

Број и полна структура незапослених у општини Ћићевац по годинама

децембар 2017. децембар 2018. децембар
2019.

децембар 2020.

Незапослени – укупно 860 783 756 815

Незапослени – жене 474 451 442 471

Незапослени - мушкарци 386 332 314 344

Основни  индикатори  тржишта  рада  у  2020.  години  у  односу  на  2019.  годину  бележе негативне
трендове, број незапослених је повећан за 59 лица. Неравноправан положај полова на тржишту рада је и даље
присутан. Стопа незапослености жена у 2020. години износи 57,79%, а мушкараца 42,21%.

Старосна структура незапослених лица  по годинама

Незапосленост Децембар 2017. Децембар 2018. Децембар 2019. Децембар 2020.

Укупан број незапослених лица 860 783 756 815

Број незапослених 
младих (15-30 година)

181 157 164 172

Број незапослених 
младих (30-50 година)

391 350 331 357

Број незапослених старијих од 50
година

288 276 261 286

Дугорочно незапослени (преко 12
месеци)

576 512 456 523

Учешће  –  удео  дугорочно
незапослених

66,98% 65,39% 60,32% 60,92%

Када је у питању старосна структура, број незапослених лица по свим категоријама се повећао у 2020.
у односу на 2019. годину.

Незапосленост према степену стручне спреме у општини Ћићевац, 
на дан 31.12.2020. године

Број
незапослених 

Степен стручне спреме

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII

Укупно 296 21 190 231 4 17 23 33 0 0

Жене 178 16 105 126 1 12 16 17 0 0

Највећи  удео у броју  незапослених лица према  степену стручне спрема имају  лица са  I  степеном
стручне спреме, укупно 296 лица.  

Незапослена лица према трајању незапослености и полу у општини Ћићевац 
на крају децембра 2020. године

ЋИЋЕВАЦ жене мушкарци укупно
До 3 месеца 39 56 95

3-6 60 56 116
6-9 32 29 61
9-12 27 32 59

1-2 године 90 51 141
2-3 године 54 25 79
3-5 године 46 25 71
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5-8 године 44 28 72
8-10 година 17 15 32

Преко 10 година 62 27 89
УКУПНО 471 344 815

Највећи број лица налази се на евиденцији незапослених од 1-2 године, укупно 141 лице. 

Запослени са евиденције по месецима  у 2019. и 2020. години

Назив општине Ћићевац

2019.

I 20
II 19
III 25
IV 39
V 30
VI 34
VII 29
VIII 21
IX 62
X 69
XI 25
XII 12

2020.

просек за 2019. 32
I 27
II 17
III 23
IV 13
V 32
VI 49
VII 29
VIII 31
IX 38
X 19
XI 33
XII 13

просек за 2020. 27

На основу табеле може се закључити да је просек заснивања радног односа у 2020. години био мањи у
односу на 2019. годину. Највећи број оних који су засновали радни однос у 2020. години је у јуну месецу, 49
лица, а најмањи у децембру месецу, 13 лица.      

3.3. Категорије теже запошљивих лица

  У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, теже запошљива лица су
незапослена  лица  која  због  здравственог  стања,  недовољног  или  неодговарајућег  образовања,
социодемографских  карактеристика,  регионалне  или  професионалне  неусклађености  понуде  и  тражње  на
тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао. Посебно су угрожена лица која се
истовремено суочавају са више фактора рањивости/отежане запошљивости. Одређеним програмима и мерама
активне политике запошљавања подстиче се равноправнији положај ових лица на тржишту рада.

Посебан приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања имају незапослена лица
која се истовремено суочавају са више фактора отежане запошљивости.

Теже  запошљив  незапослени  јесте  незапослени  који  због  здравственог  стања,  недовољног  или
неодговарајућег  образовања,  социодемографских  карактеристика,  регионалне  или  професионалне
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или других објективних околности теже налази запослење.

У оквиру појединих мера активне политике запошљавања дефинисане су категорије теже запошљивих
лица  која  се  укључују  у  меру,  а  у  мерама  у  оквиру  којих  нису  дефинисане  категорије,  приоритет  за
укључивање имају незапослена лица из следећих категорија: 

- лица без основног образовања;
- лица без завршене средње школе; 
- лица старости 50 и више година;
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која

посао траже дуже од 18 месеци;
- жене, посебно дугорочно незапослене жене;
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- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе, као и млади
без радног искуства; 

- особе са инвалидитетом; 
- Роми; 
- корисници новчане социјалне помоћи и
- лица у статусу вишка запослених.
Такође, у мере  активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих теже

запошљивих категорија: 
-  млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама1, 
-  жртве породичног насиља, 
-  жртве трговине људима, 
-  избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији, 
-  самохрани родитељи, 
-  супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, 
-  родитељи деце са сметњама у развоју и 
-  бивши извршиоци кривичних дела.
Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се суочавају

са  више  фактора  отежане  запошљивости,  односно,  која  припадају  у  две  или  више  претходно  наведених
категорија теже запошљивих лица.

4. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

4.1. Циљеви и приоритети

Циљеви и приоритети политике запошљавања на територији општине Ћићевац за 2021. годину су: 
- одржање или повећање запослености и смањење незапослености;
- улагање у људски капитал; 
- подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла;
- активан приступ општине у области запошљавања;
- спровођење мера из акционог плана и јачање улоге Локалног савета за запошљавање.

4.2. Програми и мере активне политике запошљавања

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености у периоду од 2021. до 2023.
године наставиће се са одобравањем учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања из средстава
опредељених за реализацију Акционог плана, и то следећих мера:

1. Стручна пракса;
2. Приправништво за младе са високим образовањем;
3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем;
4. Стицање практичних знања;
5. Обука на захтев послодавца за незапослене;
6. Јавни радови.

Наведене мере (1 – 6.) се спроводе према условима утврђеним у овом Акционом плану.
7.   Субвенција  за  запошљавање  незапослених  лица  из  категорије  теже  запошљивих  –  може  се

доделити  за  запошљавање  незапослених лица из  једне  или  више категорија  теже  запошљивих,  а  које  су
утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и наведене у локалном планском документу у
области запошљавања;

8.   Субвенција за самозапошљавање - одобрава се незапосленом лицу ради оснивања радње, задруге
или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у локалном
планском документу у области запошљавања; 

Анализом кључних проблема у општини Ћићевац, дефинисано је да се у 2021. години финансирају
следеће мере активне политике запошљавања:

1.    Субвенције за самозапошљавање
2.    Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
3.    Програм јавних радова
Одлуком о буџету општине Ћићевац опредељено је  3.800.000,00 динара, од чега ће 50.000 динара бити

извдвојено на  име пренетих обавеза  ЛАПЗ из  2019.  године за  програм „Стручна пракса“,  300.000 на  име
пренетих обавеза ЛАПЗ из 2020. године за програм „Стицање практичних знања“, а 3.450.000,00 динара за
реализацију  горе  наведених  мера  у  2021.  години,  1.725.000 динара  из  буџета  општине  Ћићевац  (  50%)  и
1.725.000 из буџета РС ( 50% ).

1 Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, подразумева младе до 30
година старости који су имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама.
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 1. Подршка самозапошљавању

Подршка  самозапошљавању  обухвата  стручну  помоћ  и  средства  у  виду  субвенције  за
самозапошљавање. 

Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од информативних
и саветодавних услуга,  обуке за развој  предузетништва,  као и подршке у првој  години пословања  која се
реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.

Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у
једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
- млади до 30 година старости, 
- вишкови запослених,
- Роми, 
- особе са инвалидитетом,
- жене.

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу од
270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос. 

Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде  за случај  незапослености може се,  ради  самозапошљавања,  исплатити

новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално осигурање.

2. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Субвенција за запошљавање незапослених  лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним  местима подразумева  финансијски  подстицај  у  једнократном  износу  послодавцима  из  приватног
сектора за отварање нових радних места на којима ће се запошљавати незапослена лица из категорије теже
запошљивих и то: 

-  млади до 30 година старости -  без  квалификација/са  ниским квалификацијама,  млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
-  старији од 50 година;
-  вишкови запослених;
- Роми;
- особе са инвалидитетом;
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
- дугорочно незапослени;
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години,

према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе
износи:

1) за прву групу (изнад републичког просека) и другу групу (у распону од 80% до 100% републичког
просека) - 200.000,00 динара по кориснику;

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 225.000,00 динара по кориснику;
3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја

(степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 динара по кориснику. 
Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица и то:

1. особе са инвалидитетом; 
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
4. жртве породичног насиља,

увећавају за 20% тако да износе:
1) за прву групу (изнад републичког просека) и за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког

просека) - 240.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 270.000,00 динара по кориснику;
3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја

(степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00 динара по кориснику.
Реализација програма прати се 12 месеци.                                         

3. Јавни радови

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица  и  незапослених  у  стању  социјалне  потребе,  ради  очувања  и  унапређења  радних  способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 
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Јавни  радови  се  организују  на  подручју  оних  јединица  локалних  самоуправа,  које  према  степену
развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:

1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима

(степен развијености испод 50% републичког просека).
У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са инвалидитетом

чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба да припада следећим категоријама који су
на евиденцији незапослених најмање 6 месеци:

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
2. Роми;
3. лица без квалификација/са ниским квалификацијама;
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци a не припадају категоријама из тачке 1., 2. и 3
5. особе са инвалидитетом.
Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на

јавним радовима.
Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад који кроз

редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија

незапослених.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у

складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се
за: 

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о
привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних
часова,  односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);

2)  накнаду  трошкова  спровођења  јавних  радова  послодавцу  (највише  до  2.000  динара  по  лицу,
једнократно, у зависности од трајања јавног рада);

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је
завршило  обуку),  која  се  у  зависности  од  врсте  и  сложености  послова  може  организовати  по  интерном
програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе.  По завршетку обуке лицу се
издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао
ЈПОА.

У 2021. години  организоваће  се  јавни  радови  у  области  социјалне  заштите  и  хуманитарног  рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. 

Право  учествовања  у  поступку  организовања  јавних  радова  имају  органи  јединица  локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.

5. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ

Мера/активност Индикатор Временски оквир Одговорност
Подношење  захтева  за
учешће  у  финансирању
програма или мера  ЛАПЗ у
2021. години

потврда о подношењу 30. aприл ЈЛС

Одлука  о  учешћу  у
финансирању програма  или
мера ЛАПЗ

пријем обавештења јун НСЗ

Потписивање  споразума  о
сарадњи ЈЛС и НСЗ

потписан споразум јун НСЗ

Расписивање јавних
позива

расписанa  3  јавнa
позива

август ЈЛС и НСЗ

Укупан број лица по
поднетим захтевима
који су у поступку
одлучивања (по
мерама)

18 лица јавни рад
3 лица подршка
самозапошљавању
3 лица  из  категорије
теже запошљивих

септембар ЈЛС и НСЗ

Одлучивање по
захтевима

број  одобрених
захтева

септембар ЈЛС и НСЗ
(уз учешће ЛСЗ)

Укупно укључена
лица у мере

број  лица  у  мерама
(по мерама и циљним
групама)

Октобар - праћење  на
месечном  нивоу  док
мера траје

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

Укупан број лица број  лица по  мерама По завршетку мере ЈЛС и НСЗ
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која су завршила меру (по мерама и циљним
групама)

(ЛСЗ)

Ефекат мере на
запошљавање  (бруто
ефекат)

број  лица  запослено
(по мерама и циљним
групама)

6 месеци по изласку из
мере/уговорне обавезе

НСЗ
(ЛСЗ)

Утрошак средстава Износ  средстава  по
мерама

Након реализације свих
финансијских обавеза

ЈЛС и НСЗ

Анализа
успешности ЛАПЗ

Израђена анализа Након завршетка 
мера ЛАПЗ

ЛСЗ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 101-2/21-02 од 9. априла 2021. године

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

36.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и

95/2018), члана 40. став 1. тачка 47) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члана 108. став 2. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,
бр. 14/14 и 20/15), Скупштина општине Ћићевац, на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама основних комуналних услуга

 ЈКСП „Развитак“ Ћићевац

1. Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  допуни  Одлуке  о  ценама  основних  комуналних  услуга  ЈКСП
„Развитак“ Ћићевац, бр. 322-1/2021, коју је донео Надзорни одбор предузећа,  на седници одржаној дана 4.
марта 2021. године.

2. Саставни  део  овог  решења  је  Одлука  ЈКСП  „Развитак“  Ћићевац  о  допуни  Одлуке  о  ценама
основних комуналних услуга.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-16/21-02 од 9. априла 2021. године

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

37.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и

95/2018), члана 40. став 1. тачка 47) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019) и
члана 108. став 2. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,
бр. 14/14 и 20/15), Скупштина општине Ћићевац, на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама осталих комуналних услуга

 ЈКСП „Развитак“ Ћићевац

1. Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  допуни  Одлуке  о  ценама  осталих  комуналних  услуга  ЈКСП
„Развитак“ Ћићевац, бр. 322-2/2021, коју је донео Надзорни одбор предузећа,  на седници одржаној дана 4.
марта 2021. године.

2. Саставни део овог решења је Одлука ЈКСП „Развитак“ Ћићевац о допуни Одлуке о ценама осталих
комуналних услуга.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-15/21-02 од 9. априла 2021. године

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

38.
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.  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 14)  Статута  општине
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Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на  9. седници одржаној  9.
априла 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

„СПОРТСКОГ ЦЕНТРА“ СТАЛАЋ-ГРАД СТАЛАЋ

1. Иван Газибарић 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 именованог почиње наредног дана од дана одржавања седнице Скупштине општине.
3.    Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ            
Бр. 112-36/21-02 од 9. априла 2021. године

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

39. 
На основу члана 14. став 2 а у вези члана 53. став 2. Закона о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр.

55/2014),  члана  40. став 1. тачка 66) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.  3/2019) и
члана 12. став 2. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Ћићевац ("Сл. лист  општине Ћићевац
17/2014 и 11/2017), Скупштина општине Ћићевац на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, разматрајући
Извештај о раду Општинског правобраниоца општине Ћићевац за 2020. годину, донела је 

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај о раду Општинског правобраниоца општине Ћићевац за 2020. годину.
2. Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021-3/21-02 од 9. априла 2021. године

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

40.
На основу члана  32. став 1. тачка 8) 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 66) Статута општине Ћићевац („Сл.
лист општине Ћићевац“, бр.  3/2019), Скупштина општине Ћићевац на  9. седници одржаној  9. априла 2021.
године, разматрајући Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу за 2020. годину, донела је 

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор под бр. 06-125/21-2 од 26. фебруара 2021. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-21/21-02 од 9. априла 2021. године

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

41.
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 и 47/2018) и члана  40. став 1. тачка  66) Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године,
разматрајући Извештај о раду Спортског центра Ћићевац за 2020. годину, донела је 

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ЋИЋЕВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ
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1. Усваја се Извештај о раду Спортског центра Ћићевац за 2020. годину који је усвојио Управни
одбор под бр. 24 на седници одржаној 17. марта 2021. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 023-18/21-02 од 9. априла 2021. године

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

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

32.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-3/21-04
Дана: 07.04.2021.године
ЋИЋЕВАЦ

На основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  Републике  Србије“,  број
129/07,  83/14  др.  закон,  101/16-  др.  закон  и  47/18),  члана 64.  Статута  општине  Ћићевац  („Службени лист
општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 7. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и
верским заједницама на територији општине Ћићевац из буџета општине Ћићевац за 2021. годину („Службени
лист општине Ћићевац“, бр. 1/17)  а  у вези са Јавним конкурсом за финансирање пројеката цркава и верских
заједница  из  буџета  општине  Ћићевац  за  2021.годину,  број  08-3/21-04 од  09.03.2021. године  и  предлога
Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница бр. 08-3/21-04
од 30.03.2021. године, Председник општине Ћићевац доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Из буџета општине Ћићевац за 2021. годину, раздео 5, позиција 86, економска класификација 481000,

функција  840, доделиће  се  новчана  средства  у  укупном износу  од  900.000,00  динара,  црквама  и  верским
заједницама за финансирање пројеката и то:

1. Манастир Светог Архангела Гаврила Сталаћ - новчана средства у износу од 157.000,00 динара
2. Црква Апостола Томе Појате – новчана средства у износу од 130.000,00 динара
3. Црквена општина Ћићевац –  новчана средства у износу од 142.000,00 динара
4. Црквена општина Град Сталаћ – новчана средства у износу од 157.000,00 динара
5. Црквена општина Лучинско-Браљинска – новчана средства у износу од 157.000,00 динара
6. Храм Св. Великомученика Георгија у Плочнику – новчана средства у износу од 157.000,00 динара.

Члан 2.
Председник општине Ћићевац са подносиоцима пријаве, чији су пројекти изабрани, закључиће уговор

о финансирању пројекта  из  буџета  општине  Ћићевац,  којим ће  се  регулисати  међусобна  права  и  обавезе
уговорних страна, најкасније у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Члан 3.
Одлуку  објавити у  „Службеном  листу  општине  Ћићевац“  и  на  сајту  општине  Ћићевац

http://www.cicevac.rs/.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана пријема исте.

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                 Др Мирјана Кркић, с.р.

33.
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 

http://www.cicevac.rs/
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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 Општинској управи 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;

- 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- 35/21-04 од 08.04.2021. године

                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                 Др Мирјана Кркић, с.р.

34.
Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 642-1/21-01
Дана: 31.03.2021. године
ЋИЋЕВАЦ

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник
РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17),  Одлуке о буџету
општине Ћићевац  за  2021.  годину („Службени лист  општине Ћићевац“,  број  34/20),  Решења о  покретању
поступка  расписивања  јавног  конкурса  за  суфинансирање  пројеката  којима  се  остварује  јавни  интерес  у
области јавног информисања на триторији општине Ћићевац у 2021. години, („Сл. лист општине Ћићевац“,
број 6/21) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-0093/2021-01/2 од 26. фебруара 2021.
године, Општинско веће општине Ћићевац, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2021. ГОДИНИ

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног  информисања  који  се  реализују  у  2021.  години, који  доприносе  истинитом,  непристрасном,
правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ћићевац, подизању квалитета информисања
особа  са  инвалидитетом  и  припадника  других  мањинских  група,  заштити  и  развоју  људских  права  и
демократије,  унапређењу  поштовања  правног  поретка  и  социјалне  равноправности,  слободном  развоју
личности  и  заштити  деце  и  младих,  развоју  културног  и  уметничког  стваралаштва,  развоју  образовања,
укључујући  и  медијску  писменост,  развоју  науке,  спорта  и  физичке  културе,  заштити  животне  средине  и
здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који
непосредно доприносе задовољавању потреба свих грађана општине Ћићевац за информацијама и садржајима
из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељена  за овај конкурс износе  1.140.000,00 динара  и планирана су буџетом општине
Ћићевац за 2021. годину.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  50.000,00 динара, а највећи износ
средстава по пројекту износи  600.000,00  динара.

Учесници конкурса,  телевизије  и  телевизијске  продукције могу поднети  захтев  за  суфинансирање
највише до 50% вредности пројекта, а други медији (радио, портали, штампани...) до 80% вредности пројекта.

ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
1.  издавач  медија  чији  медиј  је  уписан  у  Регистар  медија  који  се  води  у  Агенцији  за  привредне

регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи

доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
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Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа  на  конкурсу немају  лица која  су  у  претходном периоду добила средства  намењена

пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски
извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила. 

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном

суфинансирању у  области  јавног  информисања  на  републичком,  покрајинском или  локалном нивоу,  може
учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног

информисања;
2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
•   остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
•   остваривање намене конкурса;
•   усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
•   идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
•   заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2.  Утицај  и изводљивост са становишта:
•   усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних

група;
•    степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
•    мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
•    разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
•   степена развојне и  финансијске  одрживост  пројекта  (позитивни ефекти  пројекта  настављају  се

након што се оконча подршка).
3.  Капацитети са становишта:
•    степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
•    неопходних ресурса за реализацију пројекта;
•  стручних  и  професионалних  референци  предлагача  пројекта,  које  одговарају  предложеним

циљевима и активностима пројекта.
4.   Буџет и оправданост трошкова са становишта:
•   прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са

пројектним активностима;
•     економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума наведених из тачке  2. посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела

саморегулације  у  последњих  годину  дана,  због  кршења  професионалних  и  етичких  стандарда  (податке
прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за
штампу, за штампане и онлајн медије);

2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан
случај неће поновити.

Програмски приоритети су:
1.  очување српског националног и културног идентитета и језика;
2.  наталитет;
3.  програми намењени деци;
4.  унапређење  положаја  и  равноправности  одређених  друштвених  група:  економски  и  социјално

угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације, итд.;
5.  европске интеграције;
6.  заштита животне средине;
7.  корупција;
8.  сиромаштво;
9.  говор мржње;
10.мигрантска криза;
11.унапређење медијске писмености;
12.родна равноправност.
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Пројекти који се баве горе наведеним темама имаће предност приликом оцењивања пројеката, али
учесници у  конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног
информисања грађана општине Ћићевац.  

Препорука је да произведени медијски садржај буде приступачан особама са инвалидитетом (аудио
дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др). 

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник конкурса је обавезан да достави следећу документацију:
1.  Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерака.
2.  Попуњен предлог пројекта, и
3.  Попуњен буџет пројекта.
Ове документе слати и у електронској форми, на адресу: ler@cicevac.ls.gov.rs
Образац се преузима на сајту општине Ћићевац www.cicevac.rs.
4.  Копије следећих докумената у једном примерку:
•  потврда  Народне  банке  Републике  Србије  да  нема  евидентиране  основе  и  налоге  у  принудној

наплати (да нема блокиран  рачун);
•    дозвола за емитовање програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
•   оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен

у  том  медију  (обавезно  само  за  правна  лица  односно  предузетника  који  се  бави  производњом  медијских
садржаја);

•    решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
•    извод из Агенције за привредне регистре;
•    уговор закључен са кабловским дистрибутером.

РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у недељним новинама

"Победа", које се дистрибуирају на подручју општине Ћићевац. 
Конкурс ће се објавити у недељним новинама "Победа", на веб сајту: www.cicevac.rs и „Сл.  листу

општине Ћићевац“.
Рок за подношење пријава и пројеката је до 17.04.2021. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума

расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог

удружења  у Регистру удружења.
Позивају  се  медијски  стручњаци,  заинтересовани  за  учешће  у  раду  комисије,  да  писаним  путем

предложе своје чланство у комисији.  
Уз предлог за члана комисије доставља се и његова кратка биографија.
Удружења  и  појединци,  предлоге  за  члана  комисије  могу  поднети  у  року  од  15  дана  од  дана

објављивања конкурса у недељним новинама "Победа" и на веб сајту општине Ћићевац.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријаве пројеката на конкурс слати поштом на адресу: 
Општинска управа општине Ћићевац,  Служба за локални економски развој, Карађорђева 106, 37210

Ћићевац,
 у затвореној коверти, са ознаком пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаком: 
за Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања за

2021. годину
или предајом лично на писарници Општинске управе Ћићевац.
Конкурсни материјал се не враћа. 
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Додатне информације се могу добити радним даном од 07 до 15 часова на телефон: 037/811-260, локал

20.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о  расподели  средстава  по  расписаном  конкурсу,  биће  објављено  на  интернет  страници
општине Ћићевац и у „Сл. листу општине Ћићевац“  и достављено свим учесницима конкурса.

  
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                       Др Мирјана Кркић, с.р.

http://www.cicevac.rs/
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АКТИ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

1.    
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),

чалан 22. и 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. став
1. тачка 9) Одлуке о  оснивању  Јавног комунално-стамбеног предузећа „Развитак“  Ћићевац-пречишћен текст
(‘‘Сл.  лист општине Ћићевац,  бр. 10/17) и члана 33. став 1.  тачка 9)  Статута Јавног комунално-стамбеног
предузећа „Развитак“  Ћићевац  (‘‘Сл.  лист општине Ћићевац,  бр.  10/17), Надзорни одбор ЈКСП “Развитак“
Ћићевац, на 6. седници, одржаној 4. марта 2021.године, донео је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о ценама основних комуналних услуга Надзорног одбора ЈКСП “Развитак“ Ћићевац („Сл.

лист општине Ћићевац, бр. 3/15, 5/17 и 18/17), у члану 1. став 1. тачка 1. Производња и дистрибуција воде по
м3, после подтачке 1.4, додаје се подтачка 1.5. која гласи:

 цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом (20%)
1.5. Накнада за одржавање секундарне

водоводне мреже
(месечно по мерном месту/прикључку)

90,00 108,00

Члан 2.
Ову одлуку доставити Скупштини општине Ћићевац ради давања сагласности, у складу са чланом 28. 

Закона о комуналним делатностима. 

Члан 3. 
Овлашћују  се  стручне  службе  ЈКСП  "Развитак" Ћићевац  да  сачине  пречишћен  текст  Ценовника

основних комуналних услуга са ПДВ- ом, у складу са законом, за примену, који ће бити објављен на интернет
презентацији општине и у "Сл. листу општине Ћићевац".

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП“РАЗВИТАК“ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 322-1/2021 од 4. марта 2021. године

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                   Слободан Миљковић, с.р.

2.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),

чалан 22. и 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. став
1. тачка 9) Одлуке о  оснивању  Јавног комунално-стамбеног предузећа „Развитак“  Ћићевац-пречишћен текст
(‘‘Сл.  лист општине Ћићевац,  бр. 10/17) и члана 33. став 1.  тачка 9)  Статута Јавног комунално-стамбеног
предузећа „Развитак“  Ћићевац  (‘‘Сл.  лист општине Ћићевац,  бр.  10/17), Надзорни одбор ЈКСП “Развитак“
Ћићевац, на 6. седници, одржаној 4. марта 2021. године, донео је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
 У Одлуци о ценама  осталих  комуналних услуга Надзорног одбора ЈКСП “Развитак“  Ћићевац („Сл.

лист општине Ћићевац, бр. 14/18), у члану 1. став 1. после тачке 3., додају се тачке 4. и 5., које гласе:
"4. РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Ред.
бр.

  
 Опис радова или услуга

Јед.мере Јединична
Цена без
ПДВ-а

Јединична 
Цена са ПДВ-ом
20% 

I   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1. Обележавање трасе цевовода са исколчавањем

свих елемената и осигурање истих
Обрачун по m1

      m1              15,00
                  

2. Рушење и довођење у првобитно стање 
бетонских кућних прилаза уз обострано
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исецање моторним секачем
Обрачун по m2.

-Рушење сечењем са одвозом       m2            360,00
-Оправка (армирани бетон) d=20cm и
  слој (шљунка) туцаника d=20cm       m2        2.065,00
II   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. Ископ рова ван коловоза за полагање цеви и
 окна за шахтове у материјалу: III категорије.
Ископ радити машински, а где то није могуће, 
ручно. Ширина рова је 0.4m.
Oбрачун по m3 ископа у самониклом стању. 

   а) Машински ископ 80%, III категорија        m3           560,00
   б) Ручни ископ 20%, III категорија        m3        1.530,00
2. Набавка, транспорт и уграђивање песка у ров 

испод  цеви,  d=min.10cm  и  10cm  изнад  цеви  cm  са
подбијањем.  Обрачун по m3 збијеном стању. 

       m3

      
       1.650,00

3. Затрпавање рова на кућним прелазима
шљунком са набијањем до потребне 
стишљивости.Обрачун по m3 у збијеном стању 

 

       m3        1.670,00
4. Затрпавање земљом из ископа изнад цеви,

у слојевима од по 30cm, са набијањем
Обрачун по m3        m3           148,00

5. Одвоз ископаног материјала на депонију коју 
одреди Надзорни орган. Ценом обухватити
утовар у камионе, превоз до депоније на 
даљини до 10km, истовар и разастирање. 
Обрачун по m3 одвежене земље

       m3

          
         470,00

III   БЕТОНСКИ РАДОВИ
1. Израда тампонског дела од шљунка

дебљине 15cm.  
Обрачун по m3 

       m3

       1.390,00
2. Израда шахта армираним бетоном MB25

комплет доња и горња плоча и зидова према
детаљу у двострукој оплати
Обрачун по m3

       m3      22.350,00

3. Израда бетонских ослонаца од бетона MB30
испод водоводне арматуре у шахтовима.
Обрачун по комаду 

     kom        1.100,00

4. Пробијање бетонског зида постојећег окна за 
пролаз водоводне цеви DN 110mm са обрадом.
Обрачун по комаду 

     kom        1.150,00

 IV   АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1. Набавка, транспорт и уградња бетонског

гвожђа за шахт.
Обрачун по kg

       kg           136,00

V   МОНТАЖНИ РАДОВИ
1. Набавка, транспорт и уградња цеви HDPE   din/m           257,40

Спајање цеви вршити ел.фузионим спојевима
Обрачун по m  готове позиције
HDPE 100 DN 50mm NP10
HDPE 100 DN 63mm NP10
HDPE 100 DN 90mm HP10
HDPE 100 DN 110mm HP10

        m
        m
        m
        m

         180,00
         300,00
         600,00
         820,00

2. Набавка, транспорт и уградња фазонских
комада. У цену урачунати и сав спојни материјал
Обрачун по м.

        m          340,00

VI   ОСТАЛИ РАДОВИ
1. Израда подземног катастра после полагања,

а пре затрпавања
Обрачун по м

        m             65,00

2. Испитивање цевовода на притисак
Обрачун по m

        
        m             30,00
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3. Дезинфекција цевовода у свему према 
техничким условима
Обрачун по m

        m             30,00

4. Набавка и уградња пењалица DIN 1212
Обрачун по m         m           950,00

5. Набавка и уграђивање ливено гвозденог
шахт поклопца 600х600 за тежак саобраћај(40KN)
Обрачун по kom

        m      24.000,00

5. САДЊА САДНИЦА ДРВЕЋА

1. Обележавање места садње м1 15,00
2. Сечење машинском брусилицом бетона или асфалта

до 7цм дубине са одвозом до 10км м2 830,00
3. Машински ископ рова 80% за полагање саднице

(набијена земља) м3 560,00
4. Ручни ископ рова 20% м3       1.530,00
5. Набавка, транспорт и уграђивање хумуса у ров 

минимум 10% запремине м3       1.650,00
6. Затрпавање рова са подбијањем засађене саднице 

растреситом земљом м3          950,00
7. Одвоз ископаног материјала из рова до 10км м3          470,00

Члан 2.
Ову одлуку доставити Скупштини општине Ћићевац ради давања сагласности, у складу са чланом 28.

Закона о комуналним делатностима. 

Члан 3. 
Овлашћују  се  стручне  службе  ЈКСП  "Развитак" Ћићевац  да  сачине  пречишћен  текст  Ценовника

осталих комуналних услуга са ПДВ- ом, у складу са законом, за примену, који ће бити објављен на интернет
презентацији општине и у "Сл. листу општине Ћићевац".

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП "РАЗВИТАК" ЋИЋЕВАЦ
Бр. 322-2/2021 од 4. марта 2021. године

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                   Слободан Миљковић, с.р.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
___________________________________
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