
         SLU@BENI LIST 
         OP[TINE  ]I]EVAC 

 

   

                                                                                                                Primerak                       
100,00 din. 

Godina  XXXVI-  Broj   15   ]i}evac,   1.8.2016. godine 
                                                                                                         Godi{wa pretplata  

2.000,00 din. 
 

 

107.  
На основу члана 33. и 36. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09 и 78/11), члана 32. став 

1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. став 1. тачка 

31 Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“ бр. 17/13 – пречишћен текст, 22/13 и 10/15), а на 

основу сагласности Министарства финансија, Управа за јавни дуг, бр. 401-906/2016-001 од 10. јуна 2016. године, 

Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној дана 1.8.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Ћићевац задужује се узимањем кредита код пословне банке у износу од 

20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара) у 2016. години. 
 

Члан 2. 

Дугорочно задуживање из тачке 1. ове одлуке врши се ради финансирања и рефинансирања капиталних 

инвестиционих расхода и издатака. 
 

Члан 3. 

У циљу спровођења ове одлуке, овлашћује се начелник Општинске управе, да у складу са Законом о 

јавним набавкама, покрене поступак јавне набавке за финансијске услуге и именује Комисију за јавне набавке која 

ће спровести поступак у складу са законом. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине да закључи уговор о задуживању са најповољнијим повериоцем-

пословном банком, након спроведеног поступка јавних набавки и извештаја Комисије за јавне набавке. 
 

Члан 5. 

Критеријуми за задуживање Општине дефинисани су Законом о јавном дугу и ликвидним могућностима 

буџета општине Ћићевац. Рок отплате кредита не може бити краћи од пет година не рачунајући период мировања 
од најмање годину дана, уз каматну стопу која ће бити дефинисана уговором са најповољнијом понудом пословне 

банке. 
 

Члан 6. 

О извршењу уговора о задуживању из члана 4. ове одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије, 

урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Ћићевац. 
 

Члан 7. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 421-1/16-04 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                 Славољуб Симић, с.р. 
 

108.  
            На основу члана 19, 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(''Сл. гласник РС'', број 24/12 и 48/15), члана 15. и 33. став 1. тачка 17 Статута општине Ћићевац (''Сл. лист 
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општине Ћићевац'', бр.17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), на предлог Општинског већа општине Ћићевац, 
Скупштина општине Ћићевац, на 5. седници одржаној 1.8.2016. године, донела је               
                                                                             

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

                                                                                                                                                                                                                       

Члан 1. 

   У Одлуци о приступању отуђењу непокретности из  јавне својине („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 
13/2016) члан 2. мења се и гласи:   
 

„Члан 2. 

  Општина Ћићевац извршиће отуђење непокретности из јавне својине уписаних у л.н. бр. 2176 КО Сталаћ 

јавним надметањем, и то: 

   - к.п. бр. 4104/1 земљиште под зградом-објектом површине 85м2, земљиште под зградом-објектом 

површине 24 м2, и пашњак 3. класе површине 5а 71м2, све укупно површине 6а 80м2 и зграду бр. 1- зграда 
јединице локалне самоуправе и зграду бр. 2-помоћна зграда 

- к.п. бр. 4112 земљиште под зградом-објектом површине 6а 81м2, земљиште уз зграду-објекат површине 

15а 90 м2, све укупно 22а 71м2 и зграду бр. 1-зграда за коју није позната намена.“ 
        

Члан 2. 

 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ћићевац''.       

                                                                                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 464-10/16-04 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

109.  
 На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и 

члана 68. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), 

Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној 1.8.2016. године, утврдила је  
 

РЕШЕЊЕ 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

1. ДЕЈАНУ СТЕФАНОВИЋУ, члану Општинског већа општине Ћићевац, констатује се престанак 

мандата због подношења оставке. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 112-90/16-01 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

110.  

Na osnovu ~lana 50. stav 3. Zakona o lokalnoj  samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/07 i 
83/14-dr. zakon) i ~lana 68. stav 3. Statuta op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br. 17/13-
pre~i{}en tekst, 22/13 i 10/15), Skup{tina op{tine ]i}evac, na 5. sednici odr`anoj 1.8.2016. 
godine, na predlog predsednika op{tine ]i}evac, donela je  

 

R E [ E W E  
O IZBORU ^LANA 

OP[TINSKOG VE]A OP[TINE ]I]EVAC 
 

I   Za ~lana Op{tinskog ve}a op{tine ]i}evac,  bira se:  
1. \or|e \or|evi}, iz ]i}evca. 

 II  Ovo re{ewe objaviti u “Sl.  listu op{tine ]i}evac”. 
   

SKUP[TINA OP[TINE ]I]EVAC 
Br.  112-91/16-02 od 1.8.2016. godine 
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                                         PREDSEDNIK 
                                            Slavoqub Simi}, с.р.  
 

111. 
        На основу члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012), члана 33. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- 

пречишћен текст, 22/13 и 10/15) и члана 15. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/14), Скупштина општине  Ћићевац, на 5. седници одржаној 
1.8.2016.године, донела  је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ   

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 
 

1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка отуђења јавне својине јавним 

надметањем, у следећем саставу:  

- за председника: 

1) Душан Ивковић  

- за чланове: 

2) Владимир Т еофиловић 

3) Драган Ралић 

4) Марија Ђорђевић 

5) Славиша Савић. 
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак отуђења к.п. бр. 4104/1 са зградама и к.п. бр. 4112 са 

зградом, све у КО Сталаћ. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 464-16/16-02 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

112. 
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), 

Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној дана 1.8.2016. године, на предлог Председника општине, 

донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

о  разрешењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ћићевац 
 

Члан 1. 

        Разрешавају се чланови Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ћићевац, и то: 

1. Златан Кркић, председник општине,  командант по положају, 

2. Славољуб Симић, зам. председника општине,  заменик команданта, по положају, 

3. Душан Смиљанић, инспектор за послове цивилне заштите, начелник Општинског штаба, 

4. Драган Илић, командир ватрогасно-спасилачког одељења Ћићевац, задужен за област противпожарне 

заштите, 

5. Др Невенка Степановић, начелник опште медицине Дома здравља, задуженa за област здравља људи, 

6. Зоран Антић, представник општинског органа управе, задужен за област грађевине, 

7. Марија Кузмановић, представник општинског органа управе, задуженa за област пољопривреде, 
8. Дејан Стојановић, представник општинског органа управе, задужен за област заштите животне 

средине, 

9.  Дејан Матић,  задужен за област енергетике, 

10.  Др Љубиша Крстић, задужен за област здравља животиња,  

11.  Дарко Симоновић, начелник Полицијске станице Ћићевац,  

12. Марина Лукић, начелник Општинске управе,   

13.  Бојан Бошковић, директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу- ЈП Ћићевац,  

14.  Славица Салман, секретар ОО Црвеног крста, 

15.  Животије Смиљковић, в.д. директорa ЈКСП „Развитак“. 
 

Члан 2. 

     Ово решење ступа на снагу даном доношења и oбјавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
                                                                                              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 112-93/16-02 од 1.8.2016. године 
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                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Славољуб Симић, с.р. 
 

113.                           
На основу члана 15. став 1. тачка 4 а у вези члана 42.   Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, 

бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20. и 32.  Закона о локалној самоуправи  (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14- др. 

закон), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10) и 

члана 33. став 1. тачка 46 Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, 

22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној 1.8.2016. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању и постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације  

на територији општине Ћићевац 
 

1. Овим решењем образује се Општински  штаб за ванредне ситуације на територији општине Ћићевац. 

2. У Општински штаб за ванредне ситуације постављају се: 

- Златан Кркић,  председник општине, за команданта по положају, 

- Звездан Бабић, зам. председника општине, за заменика команданта по положају, 

- Душан Смиљанић, инспектор за послове цивилне заштите, за начелника Општинског штаба, 

- Драган Илић, командир ватрогасно-спасилачког одељења Ћићевац, за члана, задужен за област 
противпожарне заштите, 

- Др Зоран Миливојевић, директор Дома здравља, за члана, задужен за област здравља људи, 

- Зоран Антић, представник општинског органа управе, за члана,  задужен  за област грађевине, 

- Марија Кузмановић, представник општинског органа управе, за члана, задужена  за област 
пољопривреде и водопривреде, 

- Дејан Матић, за члана, задужен за област енергетике, 

- Др Љубиша Крстић, за члана, задужен за област здравља животиња, 

-  Бобан Арсенијевић, представник  Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу-ЈП Ћићевац, за 
члана, задужен за одбрану од поплава, снежних наноса и комуналија, 

-  Дарко Симоновић, начелник ПС Ћићевац, за члана, 

-  Марина Лукић, начелник Општинске управе, за члана, 

-  Бојан Бошковић, директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу-ЈП Ћићевац, за члана, 

-  Славица Салман, секретар ОО Црвеног крста Ћићевац, за члана, 

-  Животије Смиљковић, директор ЈКСП „Развитак“ Ћићевац, за члана, 

-  Бранислав Митић, мајор из Крушевца, за члана. 
3.  Чланови Општинског штаба постављају се  на период од 4 године. 

4 .   Ово решење објавити у  ''Сл. листу општине Ћићевац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

217-33/16-01од 1.8.2016. год. 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Славољуб Симић, с.р. 
 

114. 
На основу члана 38. став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/13), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14-др. закон), члана 15. Закона о 

јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Службени лист општине 
Ћићевац '', бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општинe Ћићевац на 5. седници одржаној дана 

1.8.2016. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

о допуни Решења о образовању и именовању чланова  Савета за здравље општине Ћићевац 
 

1. У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за здравље општине Ћићевац („Сл. лист 

општине Ћићевац“, бр. 22/13 и 13/15) у тачки 1. после подтачке 7) додаје се подтачка 8) која гласи: 

„8) др Горан Пешић, специјалиста социјалне медицине (представник Завода за јавно здравље 

Крушевац).“  

2. После тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи: 

„3. Савет за здравље из тачке 1. овог решења обавља и одређене послове из области деловања 

јавног здравља, и то: 

1) међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења 

активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком активношћу 

са органом аутономне покрајине, јединицом локалне самоуправе, носиоцима активности и 

другим учесницима у систему јавног здравља; 



Strana  5  –  Broj   15         SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC         1.8.2016.  godine 
2) прати извештаје института и завода за јавно здравље о анализи здравственог стања 

становништва на територији јединице локалне самоуправе која за то наменски определи 

средства у оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана 14. Закона о јавном 

здрављу и предлаже мере за њихово унапређење, укључујући мере за развој интегрисаних 

услуга у локалној самоуправи; 

3) доноси предлог плана јавног здравља на локалном нивоу који усваја скупштина јединице 

локалне самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног 

здравља; 

4) иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођења мера за очување и 

унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, 

повреда и фактора ризика на територији јединице локалне самоуправе кроз посебне програме 

из области јавног здравља; 
5) даје мишљења на извештај о остваривању посебног програма у области јавног здравља, које 

доноси јединица локалне самоуправе; 

6) учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним 

ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу; 

7) јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног здравља; 

8) обавештава јавност о свом раду; 

9) даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на 

својој територији, у складу са законом; 

10) извештава једнице локалне самоуправе и завод, односно институт за јавно здравље о свом 

раду у областима деловања јавног здравља.“ 

3. Досадашња тачка 3. постаје тачка 4. 
4. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 510-4/16-02 од 1.8.2016. године  
 

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                         Славољуб Симић, с.р. 
 

115. 

Na osnovu ~lana 54. i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa (“Sl. 
glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autenti~no tuma~ewe i 68/15) i ~lana 33. Statuta 
op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br. 17/13- pre~i{}eni tekst, 22/13 i 10/15), Skup{tina 
op{tine ]i}evac  na 5. sednici odr`anoj 1.8.2016. godine, donela  je 
 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA P.U. “DE^JI VRTI]” U ]I]EVCU 

 

1. Razre{avaju se du`nosti ~lanova Upravnog odbora P.U. “« De~ji vrti}“ u ]i}evcu, i to: 

1.  Aleksandar Manojlovi} iz Stala}a, imenovan na predlog Saveta roditeqa, 

2.  Ana Marija Gruji} iz ]i}evca, imenovana na predlog Saveta roditeqa, 
3.  Jelena Risti} iz Stala}a, imenovana na predlog Saveta roditeqa, 

 4.  Vesna @ivkovi}, vaspita~ica iz ]i}evca, imenovana na predlog   
        Vaspitno- obrazovnog ve}a, 
    5. Suzana Radovanovi}, vaspita~ica iz ]i}evca, imenovana na predlog         
        Vaspitno- obrazovnog ve}a 
 6.  Vesna @ivadinovi}, vaspita~ica  iz ]i}evca, imenovana na predlog   
        Vaspitno- obrazovnog ve}a,   

7. Slavi{a Milosavqevi} iz ]i}evca, imenovan na predlog  
      lokalne samouprave, 
8. Dragana  Milosavqevi} iz ]i}evca, imenovana na predlog  
      lokalne samouprave, 

9. Radica Blagojevi} iz Grad Stala}a, imenovana na predlog 
      lokalne samouprave. 

2.  Ovo re{ewe objaviti u “Sl.  listu op{tine ]i}evac”. 
 

SKUP[TINA  OP[TINE ]I]EVAC 

Br. 112-94/16-02 od 1.8.2016. godine 
 

                                                                                                                                                             

PREDSEDNIK 
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Slavoqub Simiћ, с.р. 
 

116. 

Na osnovu ~lana 54. i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa (“Sl. 
glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- autenti~no tuma~ewe i 68/15) i ~lana 33. Statuta 
op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br.17/13- pre~i{}eni tekst, 22/13 i 10/15), Skup{tina 
op{tine ]i}evac na 5. sednici odr`anoj 1.8.2016. godine, donela  je 
 

RE[EWE 

O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA P.U. “DE^JI VRTI]” U ]I]EVCU 
 

 1. Za ~lanove Upravnog odbora P.U. “« De~ji vrti}“ u ]i}evcu, imenuju se na period od 

~etiri godine: 
- Na predlog Saveta roditeqa: 

1. Aleksandar  Manojlovi} iz Stala}a, 
2. Adrijana \or|evi}  iz ]i}evca, 
3. Milo{ Stankovi} iz Plo~nika, 

- Na predlog Vaspitno- obrazovnog ve}a: 
  4. Danijela Stamenkovi}, vaspita~  iz ]i}evca, 
  5. Dragana Babi}, medicinska sestra- vaspita~ iz ]i}evca, 
  6. Milena Milivojevi}, preventivna sestra iz Lu~ine, 

    - Na predlog lokalne samouprave, 
7. Dragana Milosavqevi} iz ]i}evca,   
8. Radica Blagojevi} iz Grad Stala}a  
9. Jelena Nasti} iz Stala}a 

2.  Predsednika Upravnog odbora biraju ~lanovi ve}inom glasova od ukupnog broja 
~lanova. 

3.   Ovo re{ewe objaviti u “Sl.  listu op{tine ]i}evac”. 
 

SKUP[TINA OP[TINE ]I]EVAC 
Br. 112-59/16-02 od 1.8.2016. godine 

 

                                                                                                                                                             

PREDSEDNIK 
                                                                                                                                                              

Slavoqub Simi}, с.р. 
 

117. 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 10 и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', 

бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), а у вези Закључка Скупштине општине Ћићевац бр. 016-82/09-02 од 

11.5.2009. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 5/09),  Скупштина општине  Ћићевац, на 5. седници одржаној 
1.8.2016.године, донела  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

  1. Општинском одбору Демократске странке престаје право коришћења пословне просторије у згради 

бившег ''Ћићевац промета'' у Карађорђевој улици на к.п. бр. 1415/1 КО Ћићевац-град. 

            2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине   Ћићевац''. 

  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋИЋЕВАЦ  

 Бр. 464-20/16-02 од 1.8.2016. године  
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

118. 
На основу члана 15. став 1. тачка 10 и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', 

бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), а у вези Закључка Скупштине општине Ћићевац бр. 016-82/09-02 од 

11.5.2009. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 5/09),  Скупштина општине  Ћићевац, на 5. седници одржаној 

1.8.2016.године, донела  је  
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Р Е Ш Е Њ Е  
 

  1. Општинском одбору Демократске странке Србије престаје право коришћења пословне просторије у 

згради бившег ''Ћићевац промета'' у Карађорђевој улици на к.п. бр. 1415/1 КО Ћићевац-град. 

            2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине   Ћићевац''. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋИЋЕВАЦ  

 Бр. 464-19/16-02 од 1.8.2016. године  
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

119. 
На основу члана 15. став 1. тачка 10 и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', 

бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), а у вези Закључка Скупштине општине Ћићевац бр. 016-82/09-02 од 

11.5.2009. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 5/09),  Скупштина општине  Ћићевац, на 5. седници одржаној 

1.8.2016.године, донела  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

  1. Општинском одбору Српске радикалне странке престаје право коришћења пословне просторије у 
згради бившег ''Ћићевац промета'' у Карађорђевој улици на к.п. бр. 1415/1 КО Ћићевац-град. 

            2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине   Ћићевац''. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋИЋЕВАЦ 

 Бр. 464-18/16-02 од 1.8.2016. године  
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

120. 
На основу члана 15. став 1. тачка 10 и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', 

бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), а у вези Закључка Скупштине општине Ћићевац бр. 016-82/09-02 од 

11.5.2009. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 5/09),  Скупштина општине  Ћићевац, на 5. седници одржаној 

1.8.2016.године, донела  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

  1. Општинском одбору Српског покрета обнове престаје право коришћења пословне просторије у згради 

бившег ''Ћићевац промета'' у Карађорђевој улици на к.п. бр. 1415/1 КО Ћићевац-град. 

            2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине   Ћићевац''. 
                                    

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋИЋЕВАЦ  

 Бр. 646-17/16-02 од 1.8.2016. године  
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

121. 
 На основу члана 33. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 
22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној 1.8.2016. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Одбија се захтев ЈП „Путеви Србије“ за потписивање Анекса 1 уговора између Општине Ћићевац и 

Јавног предузећа „Путеви Србије“. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 464-4/15-01 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, с.р. 
 

122. 
Na osnovu ~lana 33. stav 1. ta~ka 11. Statuta op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac“, 

br. 17/13-pre~i{}en teskt, 22/13 i 10/15), Skup{tina op{tine ]i}evac na 5. sednici, odr`anoj 
1.8.2016. godine, donela  je  
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R E [ E W E 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U 

OP[TINSKOM PRAVOBRANILA[TVU 
 

1.  Daje se prethodna saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Op{tinskom 
pravobranila{tvu br. 23/16 , koji donoси Општински правобранилац општине Ћићевац. 
2. Ovo re{ewe objaviti u  "Sl. listu op{tine ]i}evac". 

 

SKUP[TINA OP[TINE ]I]EVAC 
Br. 023-17/16-02 od 1.8.2016. godine        

 

                                                                                                                                                             
PREDSEDNIK 
                                                                                                                                                             
Slavoqub Simi}, s.r. 
 

123. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Na osnovu ~lana  59. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016) i ~lana 

33. Statuta op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br. 17/13-pre~i{}en tekst, 22/13 i 10/15), 
Skup{tina op{tine ]i}evac, na 5. sednici odr`anoj 1.8.2016. godine, donela je  

 

RE[EWE  
 

1. Daje se saglasnost na Program o dopuni Programa poslovawa JKSP “Razvitak” ]i}evac 
za 2016. godinu sa finansijskim planom br. 1459, koji je usvojio Nadzorni odbor na sednici 
odr`anoj 6.7.2016. godine. 

2. Re{ewe objaviti u “Sl. listu op{tine ]i}evac”. 
  

SKUP[TINA OP[TINE  ]I]EVAC  
Br. 400-38/16-04 od 1.8.2016. godine 

 

                                                                                                                                                  
PREDSEDNIK 

                                    Slavoqub Simi}, 
s.r.   

 

124. 
 На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-

пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина општине Ћићевац на 5. седници одржаној 1.8.2016. године, донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извештај о извршењу буџетa општине Ћићевац за период 1.1.-30.6.2016. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 400-39/16-04 од 1.8.2016. године 
 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                               Славољуб Симић, 
s.r. 

                                                                                                
____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

____________________ 
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OP[TINE ]I]EVAC  ZA 2016. GODINU 

Godi{wa pretplata  iznosi  2.000,00 dinara 

Naruxbe slati  na Op{tinsku upravu 

UPLATU  VR[ITI  NA RA^UN   840- 742351843- 94 

OP[TINSKA  UPRAVA  OP[TINE ]I]EVAC 
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Izdava~:    Op{tinska uprava  op{tine ]i}evac, Kara|or|eva  106 
Odgovorni  urednik:    Dragana  Jeremi},   tel.  037/ 811- 260 


