
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

49.
На  основу члана 43. 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 и 31/19), члана 32. Закона
о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40.
став  1.  тачка  2)  Статута  општине  Ћићевац  (''Сл.  лист  општине  Ћићевац,  бр.  3/19),  Скупштина  општине
Ћићевац, на 41. седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДРУГОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ  ЗА 2019. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ћићевац за 2019. годину (Сл. лист општине
Ћићевац, бр. 18/18  и 8/19) (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 438.455.453
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 437.455.453

 буџетска средства 365.542.550
 сопствени приходи 2.510.000
 средства из осталих извора 69.402.903

1.2.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000.000
2.  Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 478.455.453
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 334.763.650

 текући буџетски расходи 328.486.650
 расходи из сопствених прихода 2.357.000
 расходи из осталих извора 3.920.000

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 143.691.803
 текући буџетски издаци 78.055.900
 издаци из сопствених прихода 153.000
 издаци из осталих извора 65.482.903

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 40.000.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања 55.000.000
Издаци за отплату главнице дуга 15.000.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 40.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

1 2 3
УКУПНИ  ПРИХОДИ  У  ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи 71 203.700.000
1.1.  Порез  на  доходак,  добит  и  капиталне  добитке  (осим 711 108.800.000

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XXXIX-  Број   11   Ћићевац,   13.9.2019. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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самодоприноса)
1.2. Порез на имовину 713 77.000.000
1.3. Остали порески приходи 714,716 17.900.000
2. Непорески приходи 74 28.410.000
4. Трансфери 733 195.465.453
5.Меморандумске ставке 772 2.000.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.000.000
 7.   Пренета неутрошена средства 3 7.880.000
УКУПНИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ЗА  НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 334.763.650
1.1. Расходи за запослене 41 99.849.000
1.2. Коришћење роба и услуга 42 116.425.000
1.3  Амортиз. некретнина и опреме 43 90.000
1.4. Отплата камата 44 720.000
1.5. Субвенције 45 19.000.000
1.6. Социјална заштита из буџета 47 18.500.000
1.7. Остали расходи, у чему:

 средства резерви
48+49 21.154.650

2. Трансфери 46 59.025.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 143.691.803
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 611) 62
ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ  И
ЗАДУЖИВАЊА
1.  Примања  по  основу  отплате  кредита  и  продаје  финансијске
имовине

92

2. Задуживање 91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 55.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга 61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 15.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 6211

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

План  расхода  по  програмима
за период 01.01.2019.-31.12.2019.

Назив програма Износ у динарима
1.Становање, урбанизам  и просторно планирање 15.500.000
2.Комунална делатност 40.000.000
3.Локални економски развој 8.100.000
4.Развој туризма
5.Пољопривреда и рурални развој 9.000.000
6.Заштита животне средине 3.000.000
7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 33.000.000
8.Предшколско васпитање  и образовање 43.210.000
9.Основно образовање  и васпитање 18.485.000
10.Средње образовање и васпитање 2.000.000
11.Социјална и дечија заштита 37.400.000
12.Здравствена заштита 10.000.000
13.Развој културе и информисања 17.500.000
14.Развој спорта и омладине 13.355.000
15.Опште услуге локалне самоуправе 127.835.000
16.Политички систем локалне самоуправе                                              37.178.650
17.Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 77.891.803
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Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи: 
Планирани  капитални  издаци  буџетских  корисника  за  2019,  2020.  и  2021.  годину  исказује  се  у

следећем прегледу:
Ек.

клас.
Ред.
број

Опис Износ у динарима
2019. 2020. 2021.

1 2 3 4 5 6
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511 Зграде и грађевински објекти
1. Секундарна водоводна мрежа

 Програм 2 ПА 0008
Година почетка финансирања пројекта :2019.
Година завршетка финансир. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта:115.000.000
Извори финансирања:
Из кредита 10.000.000 50.000.000 50.000.000
из текућих прихода 5.000.000

2. Асфалтирање  улица  на  територији
општине:
на  основу  Програма  развоја  општине
Ћићевац за 2019. годину са пројекцијама за
2020 и 2021 годину.
Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2019.
Година завршетка финанс. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта: 35.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 10.000.000 10.000.000
из  кредита 15.000.000

511 3. Изградња  пешачких  стаза:  по  Програму
коришћења  средстава  за  финансирање
унапређења  безбедности  саобраћаја  на
путевима  
Програм 15 ПА 0001 
Година почетка финансирања пројекта: 2019.
Година завршетка финансир. пројекта: 2019.

Укупна вредност пројекта: 2.820.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 3.280.000

511 4. Енергетска  ефикасност-  набавка  и
постављање  изолације  и  замена  постојеће
дрвене  столарије  на  згради  Општинске
управе; ОШ В.П.
Програм 17 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2019.
Година  завршетка  финансирања  пројекта:
2019.
Укупна  вредност  пројекта:
7.908.900+65.482.903
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 2.408.900
капитални трансфер од других нивоа власти
Канцеларија за јавна улагања  (ОШ „Војвода
Пријезда“) 65.482.903
из кредита 5.500.000

511 5. Извођење електроенергетских инсталација
на  згради  Општинске  управе  и  стабилне
инсталације  за  дојаву  пожара  у  згради
Општинске управе
Програм 17 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2019.
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Година завршетка финансирања: 2019.
Укупна вредност пројекта: 4.500.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 4.500.000

511 6. Извођење  радова  на  сређивању
индустријске  зоне  Појате-Општина
Ћићевац
Програм 3 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2019.
Година завршетка финансирања: 2020.
Укупна вредност пројекта: 2.100.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 100.000 2.000.000

511 7. Рехабилитација  (пресвлачење)  улица
новим слојем асфалта: -  
По Програму развоја општине Ћићевац за
2019. годину са пројекцијама за 2020 и 2021
годину
Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2019.
Година завршетка финансир. пројекта: 2021.
Укупна вредност пројекта:  40.000.000
Извори финансирања:
из  кредита 10.000.000 10.000.000 20.000.000

511 8. Бетонирање улица –   По Програму развоја
општине  Ћићевац  за  2019.  год.  са
пројекцијама  за  2020.  и  2021.  год.
Програм 7 ПА 0002
Година почетка финансирања пројекта: 2019.
Година завршетка финан. прој: 2021.
Укупна вредност пројекта: 5.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 3.000.000 2.000.000

511 9. Уређење  паркова  и  тргова  у  општини
Ћићевац 
По Програму развоја општине Ћићевац за
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину
Програм 1 ПА 0003
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансир. пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта: 4.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 1.000.000 3.000.000

511 1 Пројектно планирање Општина  Ћићевац
(пројекат  канализације  8.349.600;  пројекат
ПУ  Чаролија  1.000.000;  секун.  водоводна
мрежа  500.000;  пројекат  тротоара  840.000;
учешће  општине  у  пројекту  регионалне
депоније 300.000)          Програм 1 ПА 0001
Година почетка финансирања пројекта: 2019.
Година завршетка пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта: 13.000.000
Извори финансирања:
Из  текућих прихода буџета 2.620.000
Пренета неутрош. средства 5.880.000
Из кредита : 4.500.000

511 1. Канделабери –  Програм 2 ПА 0001
Година почетка финансирања: 2019.
Година завршетка финансирања: 2019.
Укупна вредност пројекта: 900.000
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Извори финансирања:
из текућих прихода буџета 900.000

511 1 Капитално  одржавање  објеката-Програм
15 ПА 0001 – Општинска управа
Година почетка финансирања: 2019.
Година завршетка финансирања: 2019.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања 
из прихода буџета 1.000.000

541 1 Прибављање непокретности  
(куповина парцела за проширење гробља у
Појату  и  земљишта  за  развој  туризма  у
Мојсињској светој гори)
Година почетка финансирања: 2019.
Година завршетка финансир. пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода 1.000.000 / /

1. Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512 Машине и опрема 3.720..000
513 Остале некретнине и опрема 360.000
515 Остала основна средства 590.000

II  ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:
Средства у износу од 493.455.453,  динара распоређују се по корисницима и врстама издатка, и то:
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О п и с
Средства
из буџета

01

Средства из
сопствених
прихода 04

Средства
из осталих

извора Укупно

1 2 3 4 6 7 8 9 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Шифра 2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ  СКУПШТИНЕ

1. 1.01 111 Извршни и законодавни органи
1 411 Плате, додаци и накн. запосл. 1.017.000 1.017.000
2 412 Социј. допр. на терет послодавца   183.000  183.000
3 414 Социјална давања запосленима      300.000    300.000
4 415 Накнаде трошк. за запослене      200.000    200.000
5 421 Стални трошкови      400.000    400.000
6  422 Трошкови путовања      300.000    300.000
7      423 Услуге по уговору   9.560.000 9.560.000
8   425   Текуће поправке и одржавање      120.000    120.000
9  426 Материјал      300.000    300.000
10  465   Остале дотације и трансфери      120.000    120.000
11  481   Политичке странке (редован  рад-

члан 16. Закона о фин. пол. акт.)
     204.650    204.650

Укупно за функц. класиф. 111   12.704.650 12.704.650
Приходи из буџета 01   12.704.650 12.704.650

Укупно за ПА 0001 (01)   12.704.650 12.704.650
  Укупно за ПРОГРАМ  16 (01)   12.704.650 12.704.650

Укупно за раздео 1   12.704.650 12.704.650
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Шифра  2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0002-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

2. 2.01 111   Извршни и законодавни органи
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12 411   Плате, додаци и накнаде запосл.       3.274.000   3.274.000
13 412   Социј. допр. на терет послодавца          620.000      620.000
14 414 Социј. давања запосленима          200.000     200.000
15 415   Накнаде трошк. за запослене            40.000       40.000
16 421 Стални трошкови          200.000     200.000
17 422 Трошкови путовања          200.000     200.000
18 423 Услуге по уговору       9.000.000   9.000.000
19 426 Материјал       2.000.000   2.000.000
20 465   Остале дотације и трансфери          380.000      380.000

  Укупно за функц. класиф. 111     15.914.000 15.914.000
Приходи из буџета 01     15.914.000 15.914.000
Укупно за ПА 0002(01)     15.914.000 15.914.000
Укупно за ПРОГРАМ 16 (01)     15.914.000 15.914.000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Шифра  2101    ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                           ПА- 0002-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

2.02 111   Извршни и законодавни органи
21 411   Плате, додаци и накнаде запос.         2.140.000   2.140.000

     22 412   Социј. допр. на терет послодавца           460.000   460.000
23 414 Социј. давања запосленима          200.000      200.000

   24 421 Стални трошкови          100.000      100.000
   25 422 Трошкови путовања          100.000      100.000
   26 423 Услуге по уговору        5.000.000   5.000.000
   27 426 Материјал          300.000      300.000
   28 465   Остале дотације и трансфери          260.000      260.000

  Укупно за функц. класиф. 111       8.560.000   8.560.000
Приходи из буџета 01       8.560.000   8.560.000
Укупно за ПА 0002 (01)       8.560.000   8.560.000

Укупно за ПРОГРАМ 16 (01)       8.560.000   8.560.000
Укупно за раздео 2 20.474.000

                                    ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Шифра 0602   ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                         ПА  0004- ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО

3 3.01 330   Општински   правобранилац
29  411  Плате,  додаци  и  накнаде

запослених
890.000      890.000

30 412 Социјални доприноси 160.000     160.000
31  414   Социјална давања запосленима 100.000      100.000
32 415   Накнаде трошкова за запослене 100.000      100.000
33  421 Стални трошкови 10.000        10.000
34  422 Трошкови путовања 10.000        10.000
35  423 Услуге по уговору 300.000      300.000
36 426 Материјал 100.000      100.000
37 465   Остале датације и трансфери 100.000      100.000

  Укупно за функц. класиф. 330            1.770.000   1.770.000
Приходи из буџета (01)            1.770.000   1.770.000
Укупно за ПА 0004 (01)            1.770.000   1.770.000

  Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)            1.770.000   1.770.000
Укупно за раздео 3            1.770.000   1.770.000

ОПШТИНСКА УПРАВА
Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО УПРАВЕ
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4 4.01 133   Извршни и законодавни органи
38 411   Плате, додаци и накнаде запосл.       37.985.000 37.985.000
39 412 Социј. допр. на терет посл.          7.270.000   7.270.000
40 414   Социјална давања запосленима          3.000.000   3.000.000
41 415   Накнаде трошкова за запослене             800.000      800.000
42 416   Награде запосл. и остали посеб. рас.             800.000      800.000
43 421 Стални трошкови           6.000.000   6.000.000
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44  422 Трошкови путовања              400.000      400.000
45 423 Услуге по уговору        10.000.000 10.000.000
46 424 Специјализоване услуге          2.100.000   2.000.000
47  425   Текуће поправке и одржавање         2.500.000   2.500.000
48  426 Материјал          4.000.000   4.000.000
49 465   Остале дотације и трансфери          4.500.000   4.500.000
50  482   Порези, обавезне таксе и казне            250.000      250.000
51 483 Новчане казне и пенали         1.000.000   1.000.000
52 485 Остале накнаде штете            200.000      200.000
53 511 Зграде и грађ. објекти         1.000.000   1.000.000
54 512 Машине и опрема         1.000.000   1.000.000
55 513 Остала основна средства            100.000      100.000
56 515 Нематеријална имовина            500.000      500.000
57 541 Земљиште         1.000.000   1.000.000

   Укупно за функц. класиф. 133       84.405.000 84.405.000
Приходи из буџета 01       84.405.000 84.405.000
Укупно за ПА 0001  (01)       84.405.000 84.405.000

  Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)       84.405.000 84.405.000
ОПШТИНСКА УПРАВА

Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0009-   ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

133 58 499 Текућа буџетска резерва         3.900.000   3.900.000
   Укупно за функц. класиф. 133         3.900.000   3.900.000

 Приходи из буџета (01)         3.900.000   3.900.000
 Укупно за ПА 0009 (01)         3.900.000   3.900.000

   Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)         3.900.000   3.900.000
                         ПА 0010-   СТАЛНА  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

133 59 499  Стална буџетска резерва         1.000.000   1.000.000
    Укупно за функц. класиф. 133         1.000.000   1.000.000

  Приходи из буџета (01)         1.000.000   1.000.000
  Укупно за ПА 0010 (01)         1.000.000   1.000.000

    Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)         4.900.000   4.900.000
ПРЕВЕНЦИЈА  И  ОТКЛАЊАЊЕ
ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА  И  ДРУГИХ
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО УПРАВЕ
                          ПА 0014- УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ  СИТУАЦИЈАМА

160 Опште  јавне  услуге
некласификоване на другом месту

60 422 Tрошкови путовања              10.000        10.000
61 423 Услуге по уговору         1.600.000   1.600.000
62 425    Текуће поправке и одржавање         1.500.000   1.500.000
63 426  Материјал            500.000      500.000
64 484  Накнада штете           500.000      500.000
65 512  Машине и опрема            50.000        50.000

   Укупно за функ. класиф. 160        4.160.000   4.160.000
 Приходи из буџета 01       4.160.000   4.160.000
 Укупно за ПА 0014 (01)       4.160.000   4.160.000

   Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)       4.160.000   4.160.000
СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА

Шифра 0602    ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                          ПА 0003- СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ  ДУГА

170   Трансакције везане за јавни дуг
66 441 Отплате домаћих камата            600.000      600.000
67 444   Пратећи трошкови задуживања            100.000      100.000
68 611   Отп. главнице домаћ. посл. банк.       15.000.000 15.000.000

  Укупно за функц. класиф. 170       15.700.000 15.700.000
Приходи из буџета 01       15.700.000 15.700.000
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Укупно за ПА 0003 (01)       15.700.000 15.700.000
   Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)       15.700.000 15.700.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Шифра 0901    ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                          ПА 0001- ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

070   Социјална  помоћ  угроженом
становништву

69 472 Накнаде  за  социјалну  заштиту  из
буџета-  једнократне  помоћи  у
натури по решењу председника

        2.500.000   2.500.000

  Укупно за функц. класиф. 070        2.500.000   2.500.000
Приходи из буџета 01        2.500.000   2.500.000
Укупно за ПА 0001 (01)        2.500.000   2.500.000

  Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)        2.500.000   2.500.000
Шифра  0901    ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0006-ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

040  Социјална заштита 
 Породица и деца

70 423  Услуге по уговору –лични пратилац
 Mentoring  (мере  популационе
политике)

        2.650.000

        1.200.000

  2.650.000

  1.200.000

71 472 Накнаде  за  социјалну  заштиту  из
буџета-стипендије и превоз ученика

        5.000.000   5.000.000

71/1 511  Зграде  и  грађев.  објекти
(инклузивно дечије игралиште)

           650.000      650.000

  Укупно за функц. класиф. 040         9.500.000   9.500.000
Приходи из буџета 01         9.500.000   9.500.000
 Укупно за ПА 0006 (01)         9.500.000   9.500.000

   Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)         9.500.000   9.500.000
Шифра  0901    ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

090    Социјална  заштита  некласиф.
на другом месту

Центар за социјални рад
72 463  Трансфери осталим нивоима власти       12.700.000 12.700.000

Укупно за функц. класиф. 090       12.700.000 12.700.000
Приходи из буџета 01       12.700.000 12.700.000
Укупно за ПА 0001 (01)       12.700.000 12.700.000

  Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)       12.700.000 12.700.000
Шифра  0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                          ПА 0003-ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

070  Социјална  помоћ  угроженом
становништву,  некласификована
на другом месту

73 423  Услуге по уговору – „Помоћ у кући
за  оне  којима  је  најпотребнија“-
учешће општине у Пројекту 

        2.000.000   2.000.000

  Укупно за функц. класиф. 070         2.000.000   2.000.000
Приходи из буџета  (01)         2.000.000   2.000.000
Укупно за ПА 0003 (01)         2.000.000   2.000.000

  Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)         2.000.000   2.000.000
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ 
-Избеглице и ИРЛ-

Шифра  0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ  И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

070 Социјална  помоћ  угроженом



Strana    9        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           13.9  .2019  .  godine  

становништву- ирл и избеглице
74 472   Накнада за соц. зашт. из буџета       10.000.000 10.000.000

  Укупно за функц. класиф. 070       10.000.000 10.000.000
Приходи из буџета 01       10.000.000 10.000.000
Укупно за ПА 0001 (01)       10.000.000 10.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)       10.000.000 10.000.000
ЗДРАВСТВО

Шифра  1801    ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
                           ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

760 Здравство
75 464   Текуће дотације здравст. устан.         9.145.000   9.145.000

Приходи из буџета (01)         9.145.000   9.145.000
Укупно за ПА 0001 (01)         9.145.000   9.145.000

                          ПА 0002-МРТВОЗОРСТВО
760 Здравство

76 464   Текуће  дотације  здравств.
установама

           855.000      855.000

 Укупно  Приходи из буџета (01)            855.000      855.000
Укпно за ПА 0002 (01)           855.000      855.000

   Укупно за функ. класиф. 760      10.000.000 10.000.000
   Укупно за ПРОГРАМ 12 (01)      10.000.000 10.000.000

ОСНОВНО БРАЗОВАЊЕ
Шифра   2002   ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

912 Основно образовање
77 463  Текући трансф. ост. нивоима власти       18.485.000 18.485.000

1)ОШ Доситеј Обрадовић
413 -накнаде у натури            900.000      900.000
414   -социјална давања запосленима            180.000      180.000
415   -накнаде трошкова за запослене         1.100.000   1.100.000
416   -нагр. запосл.и остали пос. расх.            370.000      370.000
421 -стални трошкови         4.415.000   4.415.000
422 -трошкови путовања            550.000      550.000
423  -услуге  по  уговору  (лични

пратилац)
           908.000      908.000

424 -специјализоване услуге            170.000      170.000
425 -текуће поправке            700.000      700.000
426 -материјал         1.978.000   1.978.000
441 -отплате домаћих камата            100.000      100.000
482 -порези, таксе            190.000      190.000
483 -новчане казне            100.000      100.000
511  -зграде и грађевински објекти            100.000      100.000
512 - машине и опрема            700.000      700.000
513  -остале некретнине и опрема            100.000      100.000

Укупно за ОШ Доситеј Обрадовић       12.561.000 12.561.000
2) ОШ Војвода Пријезда

414  -социјална давања запосленима              70.000        70.000
415  -накнаде трошкова за запослене            850.000      850.000
416  -нак. запосл. и ост. пос.расходи            200.000      200.000
421 -стални трошкови         2.485.000 2.485.000
422 -трошкови путовања            155.000      155.000
423 -услуге по уговору         1.074.000   1.074.000
424 -специјализоване услуге            140.000      140.000
425 -текуће поправке            570.000   570.000
426 -материјал            140.000      140.000
482 -порези и таксе              80.000        80.000
483 -новчане казне и пенали              50.000        50.000
512 -машине и опрема            110.000      110.000

  Укупно за ОШ Војвода Пријезда         5.924.000   5.924.000

  Укупно за функц. класиф. 912       18.485.000 18.485.000
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Приходи из буџета 01       18.485.000 18.485.000
Укупно за ПА 0001 (01)       18.485.000 18.485.000

   Укупно за ПРОГРАМ 9 (01)       18.485.000 18.485.000
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра   2003   ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

920 Средње образовање
78 463  Текући трансфери ост. нив. власти         2.000.000   2.000.000

  Укупно за функц. класиф. 920         2.000.000   2.000.000
Приходи из буџета (01)         2.000.000   2.000.000
Укупно за ПА 0001 (01)         2.000.000   2.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 10 (01)         2.000.000   2.000.000
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И
СПОРТА ОПШТИНСКИ

СПОРТСКИ САВЕЗ
Шифра 1301    ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
                    ПА   0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И

САВЕЗИМА
810   Услуге рекреације и спорта

79 481   Дотације невл. организацијама         5.000.000   5.000.000
  Укупно за функц. класиф. 810         5.000.000   5.000.000

Приходи из буџета 01         5.000.000   5.000.000
Укупно за ПА 0001 (01)         5.000.000   5.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 14 (01)         5.000.000   5.000.000
ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ
Шифра 0602   ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
                         ПА  0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

840  Верске и остале заједнице
80 481    Дотације  невладиним

организацијама-цркве  по конкурсу
        2.000.000   2.000.000

   Укупно за функц. класиф. 840         2.000.000   2.000.000
 Приходи из буџета (01)         2.000.000   2.000.000
 Укупно за ПА 0001 (01)         2.000.000   2.000.000

                         ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
160    Опште  јавне  услуге

некласификоване на другом месту
81 481    Дотације  невладиним

организацијама
  удружења  и  организације  по
конкурсу

        5.000.000   5.000.000

   Укупно за функц. класиф. 160         5.000.000   5.000.000
 Приходи из буџета 01         5.000.000   5.000.000
 Укупно за ПА 0001 (01)         5.000.000   5.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)         5.000.000   5.000.000
Шифра 0901    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА  И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ЗАШТИТА
                           ПА  0005- ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

070  Соц.  помоћ  угроженом  становн.
некласиф. на другом месту

82 481   Дотације невл. организацијама
(црвени крст)

           700.000      700.000

   Укупно за функц. класиф. 070            700.000   700.000
Приходи из буџета            700.000      700.000
Укупно за ПА 0005 (01)            700.000      700.000

   Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)            700.000      700.000
ПОЉОПРИВРЕДА,

ШУМАРСТВО, ЛОВ И
РИБОЛОВ

Шифра 0101    ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
                         ПА0001–ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ

ЗАЈЕДНИЦИ
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421  Пољопривреда
83 423  Услуге по уговору         2.000.000   2.000.000
84 451  Субвенције         5.000.000   5.000.000

   Укупно за функ. класиф. 421         7.000.000   7.000.000
 Приходи из буџета (01)         7.000.000   7.000.000
 Укупно за ПА 0001(01)         7.000.000   7.000.000

Шифра 0101      ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
                            ПА  0002 –МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

421  Пољопривреда
85 425    Текуће поправке и одржавање         2.000.000   2.000.000

   Укупно за функ. класиф. 421         2.000.000   2.000.000
 Приходи из буџета (01)         1.000.000   1.000.000
 Приход из Републике (07)         1.000.000   1.000.000
 Укупно за ПА 0002 (01)         2.000.000   2.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 5 (01)         2.000.000   2.000.000
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА

ДРУГОМ МЕСТУ
Шифра 0401    ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
                         ПА  0002 – ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

560   Заштита  животне  средине
некласификована на другом месту

86 423  Услуге по уговору         2.000.000   2.000.000
87 424  Специјализоване услуге            300.000      300.000

  88 426   Материјал            200.000      200.000
  89 512     Остала  основна  средства

(контејнери)
           500.000      500.000

   Укупно за  функ. класиф. 560         3.000.000   3.000.000
 Приходи из буџета 01         3.000.000   3.000.000
 Укупно за ПА 0003 (01)         3.000.000   3.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 6 (01)         3.000.000   3.000.000
Шифра 1102   ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                         ПА  0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

630   Водоснабдевање
 90 451   Текуће субв. ЈКСП Развитак      10.000.000 10.000.000
91 511      Зграде  и  грађевински  објекти

(секундарна вод. мрежа)
   15.000.000 15.000.000

   Укупно за функц. класиф. 630       25.000.000 25.000.000
 Приходи из буџета 01       25.000.000 25.000.000
 Укупно за ПА 0008 (01)       25.000.000 25.000.000

    Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)       25.000.000 25.000.000
Шифра 1102   ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                        ПА  0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

510   Управљање отпадом
  92 423     Услуге по уговору (ЈП Путеви)         4.000.000   4.000.000

    Укупно за функц. класиф. 510         4.000.000   4.000.000
  Укупно за ПА 0002(01)         4.000.000 4.000.000

                        ПА  0003- ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
  93 423  Услуге по уговору ЈКСП „Развитак“         5.000.000   5.000.000

  Укупно за функц. класиф. 510         5.000.000   5.000.000
Укупно за ПА 0003 (01)         5.000.000   5.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)         5.000.000   5.000.000
Шифра 0701  ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
                      ПА  0002- ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

451  Друмски саобраћај
94 423    Услуге по уговору ЈП Путеви         5.000.000   5.000.000
95 451  Текуће  субвенције  –  „Путеви

Ћићевац“
        3.000.000   3.000.000

96 511 Зграде и грађ. објекти (асфалтирање,
бетонирање и пресвлачење улица)

   25.000.000 25.000.000
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  Укупно за функц. класиф. 451       33.000.000 33.000.000
 Приходи из буџета 01       33.000.000 33.000.000
 Укупно за ПА 0002 (01)       33.000.000 33.000.000

Шифра 1101  ПРОГРАМ 1- УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
                        ПА  0003- УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

620  Развој заједнице
96/1 425  Текуће  поправке  и  одржавање

(Извориште Точак код Вртића)
           500.000      500.000

97 511   Зграде  и  грађевински  објекти
(парк код Трајала)

        1.000.000   1.000.000

  Укупно за функц. класиф.  620         1.500.000   1.500.000
Приходи  из буџета (01)         1.500.000   1.500.000
Укупно за ПА 0003 (01)         1.500.000   1.500.000

  Укупно за ПРОГРАМ 1 (01)         1.500.000   1.500.000
Шифра 1102  ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
                        ПА  0001- УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

640  Улична расвета
98 421  Стални трошкови         4.000.000   4.000.000

 99 423  Услуге по уговору            700.000      700.000
100 425  Текуће поправке            400.000      400.000
101 511 Зграде и грађ. објекти (канделабери)            900.000      900.000

  Укупно за функц. класиф. 640         6.000.000   6.000.000
Приходи из буџета 01         6.000.000   6.000.000
Укупно за ПА 0001 (01)         6.000.000   6.000.000

  Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)         6.000.000   6.000.000
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

КЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ
МЕСТУ

Шифра 0602  ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                        ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

360   Јавни  ред  и  безбедност
класификован на другом месту

102 423 Услуге по уговору         1.650.000   1.650.000
103 425   Текуће поправке и одржавање            500.000      500.000

 104 426 Материјал            100.000      100.000
105 511 Зграде и грађ. објекти         3.280.000   3.280.000
106 512 Машине и опрема         1.370.000   1.370.000

  Укупно за функц. класиф. 360         6.900.000   6.900.000
Приходи из буџета 01         6.900.000   6.900.000
Укупно за ПА 0001 (01)         6.900.000   6.900.000

  Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)         6.900.000   6.900.000
Шифра  1501    ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
                          ПА 0002-МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

412  Општи послови по питању рада
107 464   Текуће дотације НСЗ по ЛАПЗ-у         4.080.000       3.920.000   8.000.000

   Укупно за функц. класиф. 412         4.080.000       3.920.000   8.000.000
Приходи из буџета 01         4.080.000 /   4.000.000

 Трансф. од ост. нивоа власти (07) /       3.920.000   3.920.000
 Укупно за ПА 0002 (01)         4.080.000 /   4.000.000
 Укупно за ПА 0002 (07) /       3.920.000   3.920.000

   Укупно за ПРОГРАМ 3 (01)         4.080.000 /   4.000.000
   Укупно за ПРОГРАМ 3 (07) /      3.920.000   3.920.000

                           ПА 0001- УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА
411   Општи  економски  и

комерцијални послови
108 511 Зграде  и  грађевински  објекти

(сређивање Индустријске зоне)
           100.000      100.000

  Укупно за функц. класиф 411            100.000      100.000
Приход из буџета (01)            100.000      100.000
Укупно за ПА 0001 (01)            100.000      100.000

   Укупно за ПРОГРАМ 3 (01)            100.000      100.000
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Шифра 0501  ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
                       ПА  0001- ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

411   Општи  економски  и
комерцијални послови

109 511  Зграде  и  грађевински  објекти
(замена постојеће спољашње дрвене
столарије  О.У.4.470.048,  набавка  и
постављање  изолације  3.438.852
дин,  електроенергетске инсталације
и  инсталације  за  дојаву  пожара
3.300.000 и 1.200.000
ОШ Војвода Пријезда Сталаћ

   12.408.900  65.482.903 77.891.803

  Укупно за функц. класиф. 411       12.408.900     65.482.903 77.891.803
Приход из буџета (01)    12.408.900 / 12.408.900
Приход из осталих извора /     65.482.903 65.482.903
Укупно за ПА 0001       12.408.900     65.482.903 77.891.803
Укупно за ПРОГРАМ 17       12.408.900     65.482.903 77.891.803

Шифра 1101  ПРОГРАМ 1- УРБАНИЗАМ  И  ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
                        ПА  0001- ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

620 Развој заједнице
110 511  Зграде  и  грађ.  објекти,  Одлука

Минис. привреде за суфинансирање
у  изради  пројектно-техничке
документације-израда постројења за
пречишћавање  отпадних  вода  у
општини  Ћићевац  (8.349.600),
пројекат  ПУ  Чаролија,  пројекат
секундарне  водоводне  мреже,
пројекат тротоара и пројекат улица
по Програму развоја општине као и
зајдничко  учешће  од  10%  за
пројектовање  регионалне  депоније
300.000  динара  са  општином
Варварин

   13.000.000 13.000.000

  Укупно за функц. класиф. 620       13.000.000 13.000.000
Приход из буџета (01)         7.120.000   7.120.000

  Пренета неутрошена средства         5.880.000   5.880.000
Укупно за ПА 0001 (01)       13.000.000 13.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 1 (01)       13.000.000 13.000.000
                           ПА 0005-ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

620 Развој заједнице
110/1 451 Субвенције         1.000.000   1.000.000

  Укупно за функ. класиф. 620         1.000.000   1.000.000
Приход из буџета (01)         1.000.000   1.000.000
Укупно за ПА 0005         1.000.000   1.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 1 (01)         1.000.000   1.000.000
Шифра 1201    ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
                          ПА 0004-ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
                                          ИНФОРМИСАЊА 

830   Услуге емитовања и штампања
111 423 Услуге по уговору         1.500.000   1.500.000

   Укупно за функ.класиф. 830         1.500.000   1.500.000
 Укупно за ПА 0004 (01)         1.500.000   1.500.000

    Укупно за ПРОГРАМ 13 (01)         1.500.000   1.500.000
     НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Шифра 1201    ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
                          ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
4.02 820   Услуге културе

112 411   Плате, додаци и накнаде запосл.         6.000.000 /   6.000.000
113 412   Социј. допр. на терет послодавца         1.500.000 /   1.500.000

 114 414   Социјална давања запосленима            200.000 /   200.000
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 115 415   Накнаде трошкова за запослене            150.000 /      150.000
116 416 Награде запосленима            180.000 /      180.000
117 421 Стални трошкови         1.400.000      150.000   1.550.000
118 422 Трошкови путовања              50.000        30.000        80.000
119 423 Услуге по уговору         1.300.000      100.000   1.400.000

 120 424 Специјализоване услуге /        50.000        50.000
121 425   Текуће поправке и одржавање            100.000      100.000      200.000
122 426 Материјал              70.000        80.000      150.000
123 431   Употреба основних средстава /        30.000        30.000
124 465   Остале дотације и трансфери         1.000.000 /   1.000.000

 125 482   Порези, обавезне таксе и казне              50.000        30.000        80.000
126 483 Новчане казне и пенали            150.000        20.000      170.000

  127 512 Машине и опрема            100.000        30.000      130.000
  128 515 Нематеријална имовина              67.000        23.000        90.000

  Укупно за функц. класиф. 820       12.317.000      643.000 12.960.000
Приходи из буџета 01       12.317.000 / 12.317.000
Сопствени приходи 04 /      643.000      643.000
Укупно за ПА 0001  (01)       12.317.000 / 12.317.000
Укупно за ПА 0001 (04) /      643.000      643.000

ПА 0003-  УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

820 Услуге културе
129 422 Трошкови путовања            360.000 /      360.000
 130 423 Услуге по уговору            815.000        30.000      845.000
131 424 Специјализ. услуге            490.000 /      490.000
132 426 Материјал            555.000        10.000      565.000

  Укупно за функц. класиф. 820         2.220.000        40.000   2.260.000
Приходи из буџета (01)         2.220.000 /   2.220.000
Сопствени приходи (04) /        40.000        40.000
Укупно за ПА 0002 (01)         2.220.000 /   2.220.000
Укупно за ПА 0002 (04) /        40.000 40.000

                     ПА 0002-ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
820 Услуге културе

133 422 Трошкови путовања              87.000        10.000        97.000
 134 423 Услуге по уговору            404.000        39.000      443.000
135 424 Специјализоване услуге              95.000        65.000      160.000

 136 426 Материјал              77.000          3.000        80.000
  Укупно за функц. класиф. 820            663.000      117.000      780.000

Приходи из буџета (01)            663.000 /      663.000
Сопствени приходи (04) /      117.000      117.000
Укупно за ПА 0003 (01)            663.000 /      663.000
Укупно за ПА 0003 (04) /      117.000      117.000

   Укупно за ПРОГРАМ 13 (01)       15.200.000 / 15.200.000
   Укупно за ПРОГРАМ 13 (04) /      800.000      800.000

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЋИЋЕВАЦ

Шифра 1301    ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
                        ПА   0004-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА
4.03 810  Спортски центар Ћићевац

137 411    Плате, додаци и накн. запосл.          2.280.000 /   2.280.000
138 412    Соц. допр. на терет послодавца             440.000      440.000

  139 414 Соц. давања запосленима             100.000      80.000      180.000
140 415    Накнаде трошк. за запослене               20.000      90.000      110.000

  141 421 Стални трошкови             680.000    190.000      870.000
  142 422 Трошкови путовања /      10.000        10.000
143 423 Услуге по уговору          1.590.000    250.000   1.840.000

  144 424 Специјализоване услуге               20.000      30.000        50.000
145 425 Текуће поправке               40.000    170.000   210.000
146 426 Материјал               90.000    230.000      320.000

  147 431   Амортизација некретнина и опреме /      10.000        10.000
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  148  444   Пратећи трошкови задуживања               10.000      10.000        20.000
  149 465   Остале дотације и трансфери             250.000 /      250.000

150 482 Порези, обавезне таксе               10.000 /        10.000
  151 483    Новчане казне по решењу суда               10.000      30.000        40.000
152 512 Машине и опрема             100.000      50.000      150.000
153 513   Остале некретнине и опрема             160.000      50.000      210.000

  Укупно за функц. класиф. 810          5.800.000 1.200.000   7.000.000
Приходи из буџета 01         5.800.000 /   5.800.000
Сопствени приходи 04 / 1.200.000   1.200.000
Укупно за ПА 0004 (01)          5.800.000 /   5.800.000
Укупно за ПА 0004 (04) / 1.200.000   1.200.000

   Укупно за ПРОГРАМ 14 (01)          5.800.000 /   5.800.000
   Укупно за ПРОГРАМ 14 (04) / 1.200.000   1.200.000

ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра 2001    ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  И ОБРАЗОВАЊЕ
                          ПА  0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И      
                                             ОБРАЗОВАЊА
4.04 911   Предшколско  васпитање  и

образовање
  154 411   Плате, додаци и накнаде запосл.       21.400.000        24.000 21.400.000
  155 412   Социјални доприн. на терет посл.         4.280.000          1.000 4.280.000
156 414 Социјална давања запосл.         1.870.000 /   1.870.000
157 415 Накнаде за запослене            400.000 /      400.000

 158 416   Награде запосл. и ост. пос. расх.              50.000 /        50.000
159 421 Стални трошкови         3.425.000        10.000   3.435.000
160 422 Трошкови путовања            100.000 /      100.000
161 423 Услуге по уговору         2.475.000      275.000   2.750.000
162 424 Специјализоване услуге            550.000      200.000      750.000

  163 425 Текуће поправке            310.000 /      310.000
164 426 Материјал         4.260.000 /   4.260.000
165 431   Употреба основних средстава              50.000 /        50.000
166 465   Остале дотације и трансфери         1.160.000 /   1.160.000
167 472   Накнаде за соц. зашт.-треће дете и

превоз деце
        1.000.000 /   1.000.000

168 482 Порези и таксе            850.000 /      850.000
169 483   Новчане казне и пенали по решењу

судова
           130.000 /      130.000

170 512 Машине и опрема            390.000 /      390.000
   Укупно за функц. класиф. 911       42.700.000      510.000 43.210.000

Приходи из буџета 01       42.700.000 / 42.700.000
Сопствени приходи 04 /      510.000      510.000
Укупно за ПА 0001 (01)       42.700.000 / 42.700.000
Укупно за ПА 0001 (04) /      510.000      510.000

   Укупно за ПРОГРАМ 8 (01)       42.700.000 / 42.700.000
   Укупно за ПРОГРАМ 8 (04) /      510.000      510.000

    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Шифра 0602   ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ  УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
                         ПА  0002- ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА
4.05 160    Опште  јавне  услуге

некласификоване на другом месту
171 421 Стални трошкови         1.000.000   1.000.000
172 423 Услуге по уговору            500.000      500.000
173 425   Текуће поправке и одржавање            500.000      500.000
174 426 Материјал            550.000      550.000
175 482 Порези, таксе              50.000        50.000
176 483 Новчане казне и пенали              50.000        50.000

  177 511    Зграде и грађевински објекти            200.000      200.000
178 512 Машине и опрема            100.000      100.000
179 513 Остала основна средства              50.000        50.000
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   Укупно за функц. клас. 160         3.000.000   3.000.000
Приходи из буџета 01         3.000.000   3.000.000
Укупно за ПА 0002 (01)         3.000.000   3.000.000

   Укупно за ПРОГРАМ 15(01)         3.000.000   3.000.000
Шифра  1301    ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
                           ПА0004-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА
4.06 810   ЈУ  Спортски  центар  Сталаћ-

Град Сталаћ
 180 411   Плате, додаци и накн. запосл.            870.000      870.000
 181 412   Социј. доприн. на терет послодавца            115.000      115.000

  182 414   Социјална давања запосленима              50.000        50.000
183 415   Накнаде трошкова за запослене              10.000        10.000

  184 421 Стални трошкови              20.000        20.000
185 422 Трошкови путовања              10.000        10.000
186 423 Услуге по уговору              50.000        50.000
187 424 Специјализоване услуге              10.000        10.000
188 425   Текуће поправке и одржавање              50.000        50.000

  189 426 Материјал              50.000        50.000
190 465   Остале дотације и трансфери              70.000        70.000

  191 482 Порези, таксе              20.000        20.000
192 512 Машине и опрема              30.000        30.000

  Укупно за функц. класиф. 810         1.355.000   1.105.000
Приходи из буџета (01)         1.355.000   1.105.000
Укупно за ПА 0004 (01)         1.355.000   1.105.000

   Укупно за ПРОГРАМ 14 (01)         1.355.000   1.105.000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     421.542.550  2.510.000 69.402.903 493.455.453

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у “Сл. листу општине Ћићевац“ и доставити Министру финансија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-34/19-04 од 13. септембра 2019. године

                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                   Славољуб Симић, с.р.

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

                                                                                                                       За период 01.01.2019.-31.12.2019.

Економ. 
класиф.

Приходи, примања и пренета неутрошена
средства

Средства из
буџета 01

Средства
из сопст.
извора 04

Средства
из осталих

извора
Укупно

1 2 3 4 5 6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 108.800.000 108.800.000
711110 Порез на зараде 88.800.000 88.800.000
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 12.000.000 12.000.000
711140 Порез на приходе од имовине 1.000.000 1.000.000
711190 Порез на друге приходе 7.000.000 7.000.000
713 Порез на имовину 77.000.000 77.000.000
713120 Порез на имовину 70.000.000 70.000.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 1.000.000 1.000.000
713420 Порез на капиталне трансакције 6.000.000 6.000.000
714 Порез на добра и услуге 7.900.000 7.900.000
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 200.000 200.000
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 5.000.000 5.000.000

714540
Накнаде  за  коришћење  добара  од  општег
интереса

300.000
300.000

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 300.000 300.000
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714560 Општинске и градске накнаде 2.000.000 2.000.000
714570 Општинске и градске комуналне таксе 100.000 100.000
716 Други порези 10.000.000 10.000.000

716110
Ком. такса  за  истицање  фирме  на  пословном
простору

10.000.000
10.000.000

733 Трансфери од других нивоа власти 126.062.550 69.402.903 195.465.453

733150
Тек.  трансф.  од  других  нивоа  власти  у  корист
нивоа општине 121.062.550

 3.920.000 124.982.550

733250 Капит. трансф. од др. нивоа власти у корист опш. 5.000.000 65.482.903 70.482.903
741 Приходи од имовине 2.800.000 2.800.000
741510 Накнаде за коришћење природних добара 2.000.000 2.000.000

741520
Накнада  за  коришћење  шумског  и  пољопр.
земљишта

300.000
300.000

741530
Накнада  за  коришћење  простора  и
грађ .земљишта

500.000
500.000

742 Приходи од продаје добара и услуга 14.000.000 2.510.000 16.510.000

742150
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржиш.орган. у корист нивоа општина

11.300.000 2.510.000
13.810.000

742250 Таксе у корист нивоа општина 1.200.000 1.200.000

742350
Приходи општинских органа од споредне продаје
добара  и  услуга  које  врше  држ.  нетржишне
јединице

1.500.000
1.500.000

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.900.000 6.900.000

743320
Приходи  од  новчаних  казни  за  саобраћајне
прекршаје

6.700.000
6.700.000

743350 Прих. од новч. казни за прекрш у корист нивоа
општина

100.000 100.000

743920 Остале новчане казне, пенали и приходи 100.000 100.000
744 Добровољни  трансфери  од  физичких  и

правних лица
200.000 200.000

744151 Текући добровољни трансфери 200.000 200.000
745 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 2.000.000

745150
Мешовити  и  неодређ.  приходи  у  корист  нивоа
општина

2.000.000
2.000.000

772
Меморан. ставке за рефунд. расхода из предх.
године

2.000.000
2.000.000

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000 2.000.000
841 Примања од продаје земљишта 1.000.000 1.000.000

841150
Примања од  продаје  земљишта  у  корист  нивоа
општина

1.000.000
1.000.000

911 Примања од домаћих задуживања 55.000.000 55.000.000
911450 Примања од задуж.од послов банака у земљи 55.000.000 55.000.000

311710
Пренета  неутрошена  средства  из  ранијих
година

7.880.000
7.880.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 421.542.550 2.510.000 69.402.903 493.455.453

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

                                                                                                                     За период: 01.01.2019.-31.12.2019.

Економ.
класиф.

О П И С
Средства из

буџета

Средства
из сопс.
извора

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 99.654.000 195.000 99.849.000
411 Плате, додаци и накнаде запослених 75.856.000 24.000 75.880.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.028.000 1.000 15.029.000
414 Социјална давања запосленима 6.020.000 80.000 6.100.000
415 Накнадe трошкова за запослене 1.720.000 90.000 1.810.000
416 Награде запослен. и остали посебни расходи 1.030.000 1.030.000
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 114.393.000 2.032.000 116.425.000
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421 Стални трошкови 17.235.000 350.000 17.585.000
422 Трошкови путовања 1.627.000 50.000 1.677.000
423 Услуге по уговору 70.294.000 694.000 70.988.000
424 Специјализоване услуге 3.565.000 345.000 3.910.000
425 Текуће поправке и одржавање 8.520.000 270.000 8.790.000
426 Материјал 13.152.000 323.000 13.475.000
43 АМОРТИЗАЦИЈА  НЕКРЕТНИНА  И

ОПРЕМЕ
50.000 40.000 90.000

431 Амортизација некретнина и опреме 50.000 40.000 90.000
44 ОТПЛАТА  КАМАТА  И  ПРАТЕЋИ

ТРОШК.
710.000 10.000 720.000

441 Отплата домаћих камата 600.000 600.000
444 Пратећи трошкови задуживања 110.000 10.000 120.000
45 СУБВЕНЦИЈЕ 19.000.000 19.000.000
451 Субв.  јавним  нефин.  предузећ. и

организацијама
19.000.000

19.000.000

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 55.105.000 3.920.000 59.025.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 33.185.000 33.185.000
464 Текуће дотације здрав.установама и НСЗ 14.080.000 3.920.000 18.000.000
465 Остале дотације и трансфери 7.840.000 7.840.000
47 СОЦИЈАЛНО  ОСИГУР.  И  СОЦ.

ЗАШТИТА
18.500.000 18.500.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18.500.000 18.500.000
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 16.174.650 80.000 16.254.650
481 Дотације невладиним организацијама 12.904.650 12.904.650
482 Порези, обавезне таксе и казне 1.230.000 30.000 1.260.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.340.000 50.000 1.390.000
484 Нак.  штете  за  повр.  или  штету  нас.  услед

елем неп. 
500.000

500.000

485 Остале накнаде штете 200.000 200.000
49 РЕЗЕРВЕ 4.900.000 4.900.000
499 Средства резерве 4.900.000 4.900.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 77.055.900 153.000 65.482.903 142.691.803
511 Зграде и грађевински објекти 72.538.900 65.482.903 138.021.803
512 Машине и опрема 3.640.000 80.000 3.720.000
513 Остале некретнине и опрема 310.000 50.000 360.000
515 Остала основна средства 567.000 23.000 590.000
54 Земљиште 1.000.000 1.000.000
541 Земљиште 1.000.000 1.000.000
61 ОТПЛАТА  ГЛАВНИЦЕ 15.000.000 15.000.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 15.000.000 15.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:       421.542.550    2.510.000     69.402.903 493.455.453

50.
На  основу  члана  33.  и  36.  Закона  о  јавном  дугу  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  61/2005,

107/2009,78/2011,68/2015 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/07, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 49. Статута општине
Ћићевац  ("Сл.  лист  општине  Ћићевац",  бр.  3/2019),  на  предлог  Општинског  већа,  Скупштина  општине
Ћићевац, на 41. седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ

ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.
Општина Ћићевац задужиће се код домаће Пословне банке у износу од 25.000.000,00 динара.
          РОК КОРИШЋЕЊА КРЕДИТА
          Кредит ће у целости бити враћен у року од 6 година (72 месеца), од повлачења прве транше

кредита.
         ПЕРИОД ПОЧЕКА (grace период)
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         Почетак отплате главнице кредита одлаже се за годину дана (12 месеци) од повлачења прве

транше кредита.
Задуживање општине Ћићевац, врши се у складу са чланом 33. став 3. Закона о јавном дугу („Сл.

гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).

Члан 2.
У циљу спровођења ове одлуке овлашћује се председник Општине, да у складу са важећим законским

прописима изврши избор банке за услуге дугорочног задуживања општине Ћићевац.

Члан 3.
Средства из члана 1.  ове одлуке користиће се за финансирање капиталних инвестиционих расхода

распоређених Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2019. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.18/18 и
8/19) за изградњу секундарне водоводне мреже Програм -2, ПА-0008, 5.000.000,00 динара, Програм 7, ПА-
0002, асфалтирање 10.000.000,00 и пресвлачење 10.000.000,00 динара.

Члан 4.
Основни услови кредита прецизираће се документацијом за набавку услуга дугорочног задуживања.

Члан 5.
У складу са  чланом 36. став 4.  Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, 61/2005, 107/2009,

78/2011,  68/2015  и  95/2018),  износ  главнице  и  камате  који  доспева  у  свакој  години  на  сва  неизмирена
дугорочна задуживања за финансирање пројекта из члана 3. ове одлуке, не може бити већи од 15% укупно
остварених текућих прихода буџета општине Ћићевац у претходној години.

Члан 6.
Обавезује  се  општина  Ћићевац  да  Министарству  финансија  Републике  Србије,  месечно  доставља

податке по врстама задуживања, износу и отплати дуга, вредности и нивоу каматних стопа.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-35/19-04 од 13. септембра 2019. године

           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                 Славољуб Симић, с.р.

51.
На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  21/16,  113/17  и  95/18),  Скупштина  општине  Ћићевац  на  41.  седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ И

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком врши се измена Кадровског плана Општинске управе општине Ћићевац и Општинског

правобранилаштва за 2019. годину (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 18/18 и 8/19).

Члан 2. 
У Кадровском плану Општинске управе општине Ћићевац и Општинског правобранилаштва за 2019.

годину, тачка 2) мења се и гласи:

''2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2019.  години за коју
се доноси Кадровски план''

Звања службеника и
намештеника

Број извршилаца 

Начелник Општинске управе 
службеник  на  положају-  I

група
1

самостални саветник 7
саветник 9 
млађи саветник 8
сарадник 12
млађи сарадник 1
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виши референт 3
референт /
млађи референт /
намештеник 7

               
Члан 3.

Тачка 4), мења се и гласни:
''4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету председника

општине'' 
 

Висина стручне спреме Број извршилаца 
висока стручна спрема  (240 ЕСПБ бодова) 3
виша стручна спрема  (180 ЕСПБ бодова) 1
средња стручна спрема /

Члан 4.
У  осталом  делу  Кадровски  план  Општинске  управе  општине  Ћићевац  и  Општинског

правобранилаштва за 2019. годину остаје непромењен. 

Члан 5.
Ова измена Кадровског плана Општинске управе општине Ћићевац и Општинског правобранилаштва

за 2019. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-51/19-03 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                          Славољуб Симић, с.р.

52.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,   83/2014- др. закон,

101/16- др. закон и 47/18), члан 9. став 2. Уредбе о Адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 63/17), члана 40.
Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), предлога Радне групе за одређивање назива
улица и сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 015-05-00185/2019-24 од 2.
августа  2019.  године,  Скупштина општине Ћићевац,  на 41.  седници одржаној  13.  септембра 2019.  године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком се утврђују називи улица, тргова и заселака у насељеним местима општине Ћићевац, и

то:
1. Браљина
2. Град Сталаћ
3. Лучина
4. Мојсиње
5. Мрзеница
6. Плочник
7. Појате
8. Сталаћ
9. Трубарево
10. Ћићевац.

Члан 2.
У насељеном месту Браљина утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Веселина Николића – почиње код кп 1514 са десне стране и кп 1526/2 са леве стране, иде у

правцу севера, долази до гробља и раскрснице са улицом Добривоја Спасојевића, наставља у истом правцу до
раскрснице са улицом Моравском, ту скреће према истоку око 300 метара до кп 1293 (кућни број 12), поново
наставља према северу, пролази поред кп 17 (кућни број 31), кп 56 (кућни број 55), до кп 122 (кућни број 48),
скреће према истоку, пролази поред кп 230, ту мења правац североисток, пролази поред кп 225 (кућни број
48Ц), поред кп 427/9 (кућни број 54) и долази до кп 427/1 са десне стране и кп 418 са леве стране где се и
завршава, све у КО Браљина (раније постојећи назив улице)
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2. Улица Моравска – почиње на Јужној Морави код кп 1431 са  леве  стране и кп 1437 са  десне

стране, наставља у правцу истока око 400 метара, обухвата кп 1423 (кућни број 5), кп 1422 (кућни број 7), кп
1413 (кућни број 9) и долази до раскрснице са улицом Веселина Николића где се и завршава, све у КО Браљина
(раније постојећи назив улице)

3. Улица Добривоја Спасојевића – почиње на раскрсници са улицом Веселина Николића код кп 1451
(кућни број 1), иде у правцу севера, долази до потока кп 2250 и кп 1260 (кућни број 8) где се и завршава, све у
КО Браљина (раније постојећи назив улице)

4. Улица Расинска – почиње на раскрсници са улицом Веселина Николића код кп 1381 (кућни број
1), наставља у правцу југоисток, пролази поред кп 1288 (кућни број 8) и долази до кп 1285 са десне стране и кп
1296 са леве стране, где се и завршава, све у КО Браљина (раније постојећи назив улице)

5. Улица Добрице Ћосића почиње од границе са суседним насељеним местом Град Сталаћ, између
кп 1635 и кп 1650, прати кп 2253 и део кп 2252 и завршава се између кп 1532 и кп 1514, код улице Веселина
Николића, све у КО Браљина (нови назив улице). 

Члан 3.
У насељеном месту Град Сталаћ утврђују се следећи називи улица и заселака:
1. Улица Тодора од Сталаћа – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 1760 (кућни број

1), иде у правцу истока до кп 1754 (кућни број 7), ту скреће према југу, пролази поред кп 1809 (кућни број
12А), наставља у истом правцу, долази до кп 1788 (кућни број 14) где се и завршава, све у КО Град Сталаћ
(раније постојећи назив улице)

2. Улица Првомајска – почиње на раскрсници са улицом Моравском код кп 1914, наставља у правцу
југоистока, пролази поред кп 1877/1 (кућни број 15), наставља полукружно и излази поново на Моравску улицу
код кп 1891 са десне стране где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

3. Улица Војводе Пријезде – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 1923 (кућни број
2), иде у правцу истока, пролази поред кп 1845/1 (кућни број 9), долази до кп 1906 са десне стране и кп 1851/2
са леве стране где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

4. Улица Кулска – почиње на раскрсници са Моравском улицом, код цркве Свете Тројице кп 2043,
иде јужно, скреће код кп 1945, наставља јужно, пролази поред гробља и куле Тодора од Сталаћа, пролази поред
кп 2008/2, ту скреће западно, долази до кп 2250 са леве стране и кп 2210/2 са десне стране, наставља између кп
2238 и кп 2308/2, прати део кп 6390, затим део кп 6392 и завршава се између кп 3365/1 и кп 3501 где се и
завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 2238 и кп 2308/2)

5. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 2483 са леве стране и
кп 1989 са десне стране, креће се у правцу запада, пролази поред кп 1990 (кућни број 4), скреће јужно, пролази
поред кп 2350 (кућни број 5), настаља у истом правцу и долази до кп 2882 са десне стране и кп 2371 са леве
стране где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

6. Улица Моравска – почиње на раскрсници са улицом Др Зорана Ђинђића код кп 1326/2 (кућни
број  1),  наставља  јужно,  пресеца  железничку  пругу  и  долази  до  раскрснице  са  улицом  Бошка  Југовића,
наставља јужно у истом правцу, пролази поред кп 1796 (кућни број 11),  долази до раскрснице са Кулском
улицом са десне стране, наставља јужно, пролази поред кп 1814 (кућни број 21),  долази до раскрснице са
Првомајском улицом са леве стране, наставља јужно у истом правцу, пролази поред кп 1891 (кућни број 51) кп
2504 (кућни број 73), поред кп 2542 (кућни број 103), поред кп 2632 (кућни број 133), ту се са десне стране
одваја један крак који обухвата кп 2770, кп 2771, кп 2769, кп 2735, кп 2734, кп 2724, кп 2714 и кп 2715, и
излази поново на кп 2632 (кућни број 133), ту наставља јужно и долази до кп 6404/1 са леве стране и кп 2653 са
десне стране, наставља код кп 2653 и прати део кп 6404/1, сече кп 6411 и прати кп 6404/2, сече кп 6412, прати
кп 6405/1, сече кп 6413, прати кп 6405/2 до границе са суседним насељеним местом Браљина, и завршава се
између кп 4909 и кп 4907 где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице и продужетак
исте од кп 2653)

7. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 1814 са леве стране и
кп 1832 (кућни број 2) са десне стране, иде у правцу севера негде око 500 метара, долази до кп 1805 са леве
стране и кп 1810/2 (кућни број 14) где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

8. Улица Бошка Југовића – почиње на раскрсници са железничком пругом, односно код кп 6408/1
код железничког моста, иде југозападно, долази до раскрснице са улицом Моравском код кп 1717/4 (кућни број
32), наставља југозападно, пролази поред кп 1716/1 (кућни број 46), долази поново до железничке пруге и до кп
2088 где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

9.  Улица Др Зорана Ђинђића – почиње на мосту код Јужне Мораве код кп 6425/147, наставља у
правцу јогозапада, долази до кп 1326/2 (кућни број 1), наставља у истом правцу, долази до кп 6408/13 и ту се
спаја са железничком пругом, наставља паралелно са железничком пругом и долази до кп 1627/1 где се и
завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице)

10. Засеок Врбак обухвата део кп 3650/2 и 3650/1, све у КО Град Сталаћ (нови назив)
11. Засеок Пољана обухвата део кп 2669 и кп 2670, све у КО Град Сталаћ (нови назив) 
12. Засеок Саставци обухвата кп 4234, кп 4227 и кп 4233 и део кп 4232 и кп 4231, све у КО Град Сталаћ

(нови назив)
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13.  Засеок Виноградарско брдо обухвата кп 4178 и део кп 4179, кп 4181 и кп 4177, све у КО Град

Сталаћ (нови назив)
14. Засеок Старо Брдо обухвата кп 4796, кп 5342, кп 5293 и кп 5287 и део кп 4779, кп 4778, кп 4780, кп

5337, кп 5294 и кп 5292, све у КО Град Сталаћ (нови назив)
15. Засеок Кључ обухвата кп 5871 и део кп 5872, све у КО Град Сталаћ (нови назив)
16. Засеок Рубин обухвата кп 6126, кп 6121 и кп 6124, све у КО Град Сталаћ (нови назив).

Члан 4.
У насељеном месту Лучина утврђују се следећи називи улица и заселака:
1. Улица  Моравска  –  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Војске  Југославије  код  кп  879,  иде

северозападно и сече улицу Мирка Томића код кп 883 (кућни број 2), наставља северозападно, пролази поред
кп 980 (кућни број 7), пружа се целом дужином кп 3336/1 и завршава код кп 227/3, све у КО Лучина (раније
постојећи назив улице)

2. Улица Цара Душана – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије код кп 1561 са десне
стране и кп 1527/1 са леве стране, наставља југоисточно дуж парцела 1499/2, кп 1553 и кп 1496, долази до кп
1494 и кп 1540 (кућни број 6), наставља између кп 1494 и кп 1540, прати део кп 1528 и завршава се између кп
1683 и кп 1481, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице и продужетак исте од кп 1494) 

3. Улица Бошка Југовића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код кп 2784 са десне
стране и кп 2352 са  леве стране,  иде југоисточно око 300 метара,  долази до раскрснице са улицом Петра
Бојовића где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице)

4. Улица Вука Караџића – почиње на раскрсници са  улицом Српских владара код кп 2337,  иде
источно 300 метара и завршава се код кп 2330, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице)

5. Улица Владимира Роловића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код кп 1268 са
десне  стране  и  кп  1271 са  леве  стране,  наставља  северозападно,  пролази  поред  кп  1250  и  кп  1455,  даље
наставља западно дуж кп 1235 и кп 1492, скреће правцем северозапад дуж кп 1513/9 (кућни број 3) и кп 1211/1
(кућни број 4) и избија на раскрсницу са улицом Војске Југославије где се и завршава, све у КО Лучина (раније
постојећи назив улице)

6. Улица Иве Лоле Рибара – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код кп 2265 (кућни
број 1), иде северозападно до кп 2258/1 са леве стране и кп 2277 са десне стране где се и завршава, све у КО
Лучина (раније постојећи назив улице)

7. Улица Мирка Томића – почиње на граници са КО Ћићевац град код кп 913/6 са десне стране, иде
југозападно десном страном пруге, паралелно са улицом Војске Југославије, наставља југозападно и пролази
поред кп 903/2 (кућни број 20), долази до потока Акалавица, кога сече и наставља југозападно поред кп 1003
(кућни број 29) и кп 1149/1 (кућни број 46), наставља у истом правцу и долази до кп 112 са десне стране и
границом са КО Сталаћ где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице)

8. Улица Петра Бојовића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара кп 693 са десне стране
и кп 780 са леве стране, наставља јужно дуж кп 615 (кућни број 21), кп 621 и кп 638, долази до раскрснице са
сеоским путем кп 3342, наставља даље јужно и пролази поред кп 654 (кућни број 25), кп 2377/2 (кућни број 12)
и долази до раскрснице са сеоским путем кп 3341, даље наставља јужно дуж кп 2771 (кућни број 39), кп 2756 и
долази до кп 2809 и кп 2748 где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице)

9. Улица Српских владара – почиње на раскрсници са  улицом Војске Југославије код кп 1195/1
(кућни број 2) са десне стране и кп 842 (кућни број 1) са леве стране, наставља источно дуж парцела кп 841/3
(кућни број  11),  кп 1256 (кућни број  22А),  кп   832/1  (кућни број  29)  и  долази  до  раскрснице  са  улицом
Владимира Роловића,  наставља јужно,  пролази раскрсницу са  улицом Петра Бојовића и наставља у истом
правцу до дома културе са леве и школе са десне стране, скреће источно дуж кп 2350 (кућни број 95), кп 2784
(кућни број 99), враћа се према југу дуж кп 2791 (кућни број 107), кп 2855 (кућни број 127), кп 2829/1 (кућни
број 139) и долази до кп 2813/2, ту скреће источно, долази до кп 3106 са десне стране и кп 3116 са леве стране,
наставља између кп 2739/3 и кп 3106, прати део кп 3343 и завршава се између кп 305 и кп 304/1, КО Лучина,
код границе са суседним насељеним местом Ћићевац, где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи
назив улице и продужетак исте од кп 2739/3) 

10. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код кп 2299/2 са
десне стране и кп 2903 са леве стране, јужно до кп 2879 (кућни број 15), наставља даље јужно до кп 2946
(кућни број 25) са леве стране и кп 2948/1 са десне стране, наставља се између кп 2950 и кп 2952, прати део кп
3002, кп 3012, скреће лево и прати део кп 3249 и завршава се између кп 3244 и кп и кп 3034, све у КО Лучина
(раније постојећи назив улице и продужетак исте од кп 2950) 

11. Улица Светог Пантелејмона – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије код кп 1519/2,
иде истично око 500 метара, долази до цркве до кп 1500 (кућни број 3) где се и завршава, све у КО Лучина
(раније постојећи назив улице)

12. Улица Војске Југославије – почиње на граници са КО Ћићевац град код кп 870/1 са леве и кп
868/5 са десне стране, иде југозападно, пролази поред кп 859/4 (кућни број 11) и кп 1208 (кућни број 31)
наставља у истом правцу и пролази поред кп 1527/1 (кућни број 59) и кп 1579/1 (кућни број 79) и долази до кп
112 са десне и кп 1596/1 са леве стране и до границе са КО Сталаћ где се и завршава, све у КО Лучина (раније
постојећи назив улице)
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13. Улица  Бранка Миљковића – почиње од улице Моравске између кп 172 и кп 260/1, пружа се дуж

кп 100, иде границом са суседним насељеним местом Ћићевац, пролази дуж кп 3345 и завршава се између кп
7421 КО Ћићевац и кп 19/2, све остало у КО Лучина (нови назив улице)

14. Засеок Поље обухвата део кп 1087/1, кп 1087/2, кп 1086/3, кп 1085/2, кп 1085/1, кп 1084, кп 1083 и
кп 1082, све у КО Лучина (нови назив).

Члан 5.
У насељеном месту Мојсиње утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Мирка Томића – почиње од раскрснице са улицом Веселина Николића код кп 266 (кућни

број 2), наставља уз брдо у правцу северозапад код кп 251/1, ту скреће према југу, пролази поред кп 370/2, кп
374, где скреће према западу и пролази поред кп 632 (кућни број 1), кп 612 (кућни број 3), кп 519 (кућни број
16), наставља у истом правцу и долази до кп 492 са леве стране и кп 758 са десне стране где се и завршава, све
у КО Мојсиње (раније постојећи назив улице)

2. Улица Веселина Николића – почиње код кп 289 са леве стране и кп 251/1 са десне стране, иде у
правцу југа, пролази поред кп 344 (кућни број 1) и долази до раскрснице са улицом Мирка Томића, наставља
јужно поред кп 347/1 (кућни број 9) и долази до кп 364/4 са десне стране и кп 352 са леве стране где се и
завршава, све у КО Мојсиње (раније постојећи назив улице).

Члан 6.
У насељеном месту Мрзеница утврђују се следећи називи улица и заселака:
1. Улица Виноградарска –  почиње на  раскрсници са  улицом Милоја  Закића код  кп 626 са  леве

стране и кп 624 са десне стране, иде у правцу истока око 300 метара и ту се раздваја на два крака, први крак
иде од кп 301 (кућни број 3) у правцу севера, пролази поред кп 295 (кућни број 7) и долази до кп 289 где се и
завршава, други крак почиње код кп 554, иде у правцу југа, пролази поред кп 557/1 (кућни број 12) и долази до
кп 560 (кућни број 14) где се и зврашава, све у КО Мрзеница (раније постојећи назив улице)

2. Улица Милоја Закића – почиње код кп 696/2 са леве стране и железничке пруге кп 1796 са десне
стране, наставља у правцу југа, пролази поред кп 688 (кућни број 2), кп 643 (кућни број 14), до раскрснице са
Моравском улицом, наставља у истом правцу, пролази поред кп 1004/1 (кућни број 50), кп 1041 (кућни број
68), кп 1059 и долази до кп 1090 са десне стране и потока Кусјак кп 1815 где се и завршава, све у КО Мрзеница
(раније постојећи назив улице)

3. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Милоја Закића код кп 639, креће у
правцу севера, пролази поред кп 218 (кућни број 1), кп 211 и долази до кп 233 и пута кп 196 где се и завршава,
све у КО Мрзеница (раније постојећи назив улице)

4. Улица Моравска - почиње на раскрснице са улицом Милоја Закића код кп 657 (кућни број 2), иде
северозападно, пролази поред кп 958 (кућни број 3), долази до кп 813 са десне стране и кп 956 са леве стране
где се и завршава, све у КО Мрзеница (раније постојећи назив улице)

5. Улица Бранка Радичевића почиње између кп 1157 и кп 1189, прати део кп 1808 и завршава се
између кп 1264 и кп 1414, све у КО Мрзеница (нови назив улице)

6. Улица Вука Караџића почиње од улице Моравска, између кп 810 и кп 665, прати целом дужином
кп 1803, затим пролази између кп 772 кп 755, сече кп 768, кп 767 и завршава се на кп 762, све у КО Мрзеница
(нови назив улице)

7. Засеок Брдо обухвата кп 1758 и део кп 1760, све у КО Мрзеница (нови назив)
8. Засеок Поље обухвата кп 1692 и целу кп 1694 и целу кп 1691, све у КО Мрзеница (нови назив)
9. Засеок Нерезина обухвата кп 1636, кп 1637, кп 1634, кп 1635, кп 1641, кп 1640, кп 1632, кп 1626,

кп 1627, кп 1643 и део кп 1642, све у КО Мрзеница (нови назив)
10. Засеок Врбак обухвата кп 371, кп 370, кп 369, кп 373, кп 383, кп 374/1, кп 374/2, кп 375, кп 384, кп

385 и кп 372, све у КО Мрзеница (нови назив)  
11. Засеок Дрењак обухвата део кп 4, кп 7, кп 8, кп 11, кп 14, кп 18/1, кп 18/2, кп 21, кп 20, кп 24/2, кп

28 и кп 27, све у КО Мрзеница (нови назив).

Члан 7.
У насељеном месту Плочник утврђују се следећи називи улица:
1. Улица 13. октобра - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 647/2, иде источно

поред кп 474 (кућни број 5 и 5А) ту скреће југисточно, иде поред кп 681, наставља у истом правцу до кп 674, ту
заобилази кп 801 и наставља источно до кп 692, кп 698, кп 693, кп 694 и кп 780, затим се наставља између кп
781 и кп 719/2, прати део кп 3315, скреће лево и прати део кп 3317 и завршава се између кп 732/1 и кп 778, све
у КО Плочник (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 781 и кп 719/2) 

2. Улица Борисава Радуловића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 484, иде
западно, пролази поред кп 495 (кућни број 6) и долази до кп 517 (кућни број 10А) и раскрснице са улицом
Милоја Закића где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

3. Улица Цара Душана - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 607 (кућни број 1),
иде западно, сече улицу Милоја Закића, пролази поред кп 582, кп  953....кп 2031, наставља западно до кп 2034
где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)
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4. Улица Цара Лазара - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 646, иде источно до

кп 670 (кућни број 8) и кп 652 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)
5. Улица Доситеја Обрадовића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, преко пута школе,

наставља источно и пролази поред кп 364/3 (кућни број 3), наставља у истом правцу до кп 370/2 (кућни број 7)
где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

6. Улица Драгомира Радуловића -  почиње на раскрсници са  улицом Краља Петра I  код кп 168,
наставља западно и иде поред кп 162/1 (кућни број 8А), кп 153/2 (кућни број 19), наставља у том правцу до кп
173 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

7. Улица Краља Петра I - почиње од кп 330 са леве стране и кп 405 са десне стране, иде југозападно
до кп 196 (кућни број 2), скреће јужно код кп 349 (кућни број 3), наставља јужно до кп 645/2 и кп 644 код дома
културе, ту скреће западно до кп 923 (кућни број 67), одатле наставља у правцу југа и завршава се на кп 982,
све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

8. Улица Милоја Закића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 586 (кућни број 2
и 2А), иде северно поред кп 552/2 (кућни број 9), наставља северно до кп 150 (кућни број 13 и 13А), долази до
раскрснице са улицом Драгомира Радуловића и кп 153/1 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи
назив улице)

9. Улица Обилићева - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, преко пута дома културе,
наставља источно, пролази поред кп 662 (кућни број 1 и 1А), наставља источно до кп 672 и кп 814 где се и
завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

10. Улица Ратевачка - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 934 и кп 974, иде
западно до кп 942, ту скреће према југу, пролази поред кп 981/1 и кп 969, наставља према југу и завршава се
код кп 2002, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице)

11. Улица Солунских ратника - почиње на раскрсници са улицом Милоја Закића код кп 549, иде
западно до кп 558 (кућни број 12 и 12А), ту се одвајају два крака, један крак иде југоисточно поред кп 559,
долази до раскрснице са улицом Милоја Закића и до кп 552/1 где се и завршава, други крак почиње код кп 562,
наставља јужно до раскрснице са улицом Српских ратника и кп 577 (кућни број 2), где се и завршава, све у КО
Плочник (раније постојећи назив улице)

12. Улица  Српских  ратника  -  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Ратевачком  код  кп  942,  иде
северозападно до раскрснице са улицом Цара Душана и до кп 939 (кућни број 8) и кп 955, сече улицу Цара
Душана и наставља северозападно до кп 954, скреће западно до кп 2055 (кућни број 14А), затим наставља
између кп 2056 и кп 2048/2, прати део кп 3311 и завршава се измећу кп 2111 и кп 2113/18, све у КО Плочник
(раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 2056 и кп 2048/2) 

13. Улица Добрице Ћосића - почиње на раскрсници са улицом Обилићевом од кп 864, иде јужно,
пролази поред кп 860/1 (кућни број 3 и 3А) и долази до кп 856/1 (кућни број 5А) где се и завршава, све у КО
Плочник (нови назив улице)

14. Улица Николе Пашића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 884-која је уједно
и пут (кућни број 1), наставља између кп 892 (кућни број 2) и кп 885 (кућни број 3) где се и завршава, све у КО
Плочник (нови назив улице)

15. Улица Вука Караџића - почиње на раскрсници са улицама Цара Душана и Краља Петра I, иде
североисточно до кп 611, ту се одваја лево један крак до кп 597/1 (кућни број 5), враћа се тим краком до кп 616
(кућни број 9 и 9А) и наставља североисточно до раскрснице са улицом Борисава Радуловића и кп 488/1,
наставља североисточно у истом правцу до кп 491 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи
назив улице). 

Члан 8.
У насељеном месту Појате утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Бранка Перишића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3305/1,

иде према северу, пролази поред улице Милоша Великог са леве стране и долази до раскрснице са улицом
Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

2. Улица Бранка Радичевића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3471, иде
према северу, сече улицу Радничку, наставља према северу, пролази поред кп 3433 (кућни број 6А) и долази до
раскрснице са улицом Милоша Великог где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

3. Улица Буковичка – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе код цркве, кп 3130/2, иде према
истоку,  сече  улицу Милована Глишића и улицу Стевана Сремца  и долази до раскрснице са  улицом Вука
Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

4. Улица  Цара  Лазара  –  почиње  на  Јовановачкој  реци  код  кп  2708/2  (кућни  број  1-Вучковић),
наставља према северу, пролази поред Корпорације Трајал, кп 2702 (кућни број 7) и долази до раскрснице са
улицом Милоја Закића и улицом Светог Томе, наставља у истом правцу, пролази поред кп 3065 (кућни број
10), долази до наплатне рампре и раскрснице са улицом Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате
(раније постојећи назив улице)

5. Улица Доситеја Обрадовића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 4078/1
(кућни број 2), иде према југу до кп 4011 (кућни број 13), ту скреће према северозападу и враћа се поново на
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раскрсницу са улицом Краља Александра код кп 4067/1 где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи
назив улице)

6. Улица Јовановачка – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3984, иде према
југоистоку до кп 3991, ту скреће према североистоку до раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића где се и
завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

7. Улица Јове Курсуле – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3971, креће се
према југу и долази до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

8. Улица Југ Богданова – почиње на раскрсници са улицом Вука Караџића код кп 1855/3, иде према
југозападу до раскрснице са улицом Цара Лазара и до кп 3060/10 (пумпа) где се и завршава, све у КО Појате
(раније постојећи назив улице)

9. Улица  Краља  Александра  –  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Цара  Лазара  код  кп  3686/1,
наставља према североистоку, пролази поред кп 3716 (кућни број 13) и долази до улице Светог Николе, ту
скреће према истоку, сече улицу Краља Петра I, улицу Милована Глишића, наставља у истом правцу, пролази
поред Дома културе, кп 3968/1 и долази до раскрснице са улицом Ратевачком, ту скреће према североистоку,
пролази поред кп 4058/2 (кућни број 82), поред кп 4082 (кућни број 96) и долази до раскрснице са улицом Вука
Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

10. Улица Краља Петра I – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе и улицом Буковичком код
кп 3573 (кућни број 3), наставља према југу, пролази раскрсницу са улицом Милоша Великог и Радничком
улицом, сече улицу Краља Александра код кп 3909 (кућни број 26), наставља према југу, пролази поред кп
3919 (кућни број 31) и кп 3928 (кућни број 39) и долази до кп 3891/2 (кућни број 34), са десне стране се одваја
крак који обухвата кп 3893, кп 3849, кп 3848, кп 3851 и кп 3850/2, код кп 3886 (кућни број 51) наставља према
југу до кп 3884 (кућни број 45 и 47) и до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи
назив улице)

11. Улица Милоша Великог – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, код кп 3558, иде
према истоку, сече раскрсницу са улицом Милована Глишића, пролази раскрсницу са улицом Стевана Сремца,
улицом Бранка Радичевића и улицом Војводе Степе, пролази поред кп 3356, долази до раскрснице са улицом
Петра Кочића и кп 3334/1 и долази до раскрснице са улицом Бранка Перишића где се и завршава, све у КО
Појате (раније постојећи назив улице)

12. Улица Милоја Закића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3727, иде
према западу, сече улицу Цара Лазара, наставља у истом правцу, пролази поред кп 3632/2 (кућни број 8) и
долази до раскрснице са сеоским путем кп 2997 (пут изнад Трајала) и кп 2962/1 где се и завршава, све у КО
Појате (раније постојећи назив улице)

13. Улица Милована Глишића – почиње на раскрсници улице Вука Караџића и улице Светог Томе
код кп 3144, наставља према југу, сече улицу Буковичку код кп 3142/4 (кућни број 4), наставља према југу,
сече улицу Милоша Великог код кп 3530/2 (кућни број 12), истим правцем долази до улице Радничке коју
такође сече код кп 3427 (кућни број 15), наставља у истом правцу, сече улицу Краља Александра код кп 3950,
наставља поред кп 3945 (кућни број 25) и долази до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО Појате
(раније постојећи назив улице)

14. Улица Петра Кочића – почиње на раскрсници са улицом Радничком, иде према северу, пролази
поред кп 3314 (кућни број 6) и долази до раскрснице са улицом Милоша Великог где се и завршава, све у КО
Појате (раније постојећи назив улице)

15. Улица Радничка – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 3549/2 (кућни број 1),
наставља према истоку до улице Видовданске, сече улицу Милована Глишића, наставља у истом правцу, сече
улицу Бранка Радичевића, улицу Војводе Степе код кп 3438 (кућни број 21) и долази до раскрснице са улицом
Краља Александра код кп 3321 (кућни број 39) где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив
улице)

16. Улица Ратевачка – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3984, наставља
према југу поред кп 3987 (кућни број 3) и долази до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО Појате
(раније постојећи назив улице)

17. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3968/1,
односно код Дома културе, иде према југу и долази до Јовановачке реке, обухвата и кп 3959 (кућни број 5 и
5А) и кп 3960 (кућни број 7) и ту се завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

18. Улица Стевана Сремца – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3479 (кућни
број 2), иде према северу, сече улицу Радничку, наставља у истом правцу, сече улицу Милоша Великог, код кп
3403 (кућни број 3), долази до улице Буковичке коју такође сече, наставља према северу до раскрснице са
улицом Вука Караџића где се и завршава (раније постојећи назив улице)

19. Улица  Светог  Николе  -  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Краља  Александра  код  кп  3727,
наставља према западу, пролази поред кп 3722/4 (кућни број 1) и долази до раскрснице са улицом Цара Лазара
где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

20. Улица Светог Томе – почиње на раскрсници са улицом Цара Лазара и улицом Милоја Закића код
кп 3629, наставља према североистоку до кп 3599, ту скреће према истоку до цркве кп 3130/2, мења правац
према северу, сече улицу Вука Караџића, иде око кп 1363 – ресторан „Александар“-Пинтер, наставља изнад
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ауто-мото савеза у правцу северозапада до кп 1349/1, ту мења правац према северу, пролази поред кп 1331,
1338/1 и долази до сеоског гробља-кп 1285 где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

21. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе код кп 1826/6, кућни број
1-„Аралис“, иде према северозападу, пролази поред кп 1819 и долази до кп 1824 са леве стране и кп 1301/2 са
десне стране где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

22. Улица Видовданска – почиње на раскрсници са улицом Радничком код кп 3537 (кућни број 2) иде
према северу до раскрснице са улицом Милоша Великог, до кп 3531 где се и завршава, све у КО Појате (раније
постојећи назив улице)

23. Улица Војводе Мишића  –  почиње на  раскрсници са  улицом Краља Александра  код  кп 3821,
наставља према југу поред кп 3822/2 (кућни број 2), кп 3898 (кућни број 1) и долази до кп 3845 (кућни број 3),
ту скреће према југозападу, пролази поред кп 3843 (кућни број 5) и долази до кп 3833, ту скреће према југу до
кп 3770/3 са десне стране и кп 3837 са леве стране где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив
улице)

24. Улица Војводе Степе – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 3459/2 (кућни
број 1), иде према северу, сече улицу Радничку, наставља према северу, поред кп 3373 (кућни број 2) и долази
до раскрснице са улицом Милоша Великог где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице)

25. Улица Вука Караџића – почиње између кп 4375 и кп 4460, пружа се дуж кп 4525/1, пролази поред
фабрике  „Агромил“,  поред  раскрснице  са  улицом  Краља  Александра,  улицом  Бранка  Перишића,  улицом
Буковичком и улицом Стевана Сремца, наставља у истом правцу према северозападу, сече улицу Светог Томе,
пролази поред парцела 1855/13 (кућни број 19),  1855/1 (кућни број 25),  пролази раскрсницу са улицом Југ
Богдановом и улицом Цара Лазара и завршава између кп 1980/1 и кп 1983/8, све у КО Појате (раније постојећи
назив улице)

26. Улица Мирка Томића - почиње од улице Светог Томе на кп 4521, пружа се дуж кп 1392/2 и кп
4516/1, а завршава на кп 1094, све у КО Појате (нови назив улице)

27. Улица Бошка Југовића - почиње од предложене улице Мирка Томића, између кп 1398/4 и кп 1737,
пружа се дуж кп 4522, прелази преко кп 1696, дуж кп 4523 и преко дела кп 4515 а завршава се између кп 1536 и
кп 1589, све у КО Појате (нови назив улице)

28. Улица Цара Душана почиње између кп 1641/3 и кп 3188/1, пружа се дуж кп 4553/2 и завршава
између кп 4288/2 и кп 4288/1, све у КО Појате (нови назив улице)

29. Улица Цариградски пут – почиње од границе са насељеним местом Дреновац, између кп 1985 КО
Појате и кп 7791 КО Дреновац, пружа се делом дуж кп 4551 КО Појате и завршава између кп 1980/2 и кп
1983/8 КО Појате (нови назив улице). 

Члан 9.
У насељеном месту Сталаћ утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Рада Живановића - почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код кп 3100 (кућни

број 2), иде у правцу истока, сече улицу Др Света Нагулић код кп 3233 (кућни број 13), наставља у истом
смеру, иде полукружно, обухвата 3258/2 (кућни број 25), кп 3223 (кућни број 24), кп 3216 (кућни број 28) и
враћа се поново на раскрсницу са  улицом Др Света Нагулић где се  и завршава,  све  у КО Сталаћ (раније
постојећи назив улице)

2. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код кп 1582 (кућни
број 2), иде у правцу истока, обухвата кп 1588/2 (кућни број 1), кп 1588/1 (кућни број 3), кп 1588/3, кп 1588/5,
кп 1589/1, кп 1583 (кућни број 4), кп 1584 и кп 1582 (кућни број 2) и враћа се поново на раскрсницу са улицом
Др Илија Нагулић, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

3. Улица Пријездина – почиње код раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа и улицом Цара Лазара,
код кп 968/1, наставља у правцу севера паралелно са улицом Тодора од Сталаћа до кп 703/3, ту се одваја,
наставља такође у правцу севера, обухвата кп 921 (кућни број 14), кп 912 (кућни број 18А) и излази поново на
улицу Тодора од Сталаћа где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

4. Улица Војводе Путника – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код кп 6399 (кућни
број 2), неких 50 метара иде у правцу запада до кп 6396/1, ту скреће према северу, сече брану и долази до
раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа, једним делом иде паралелно са улицом Тодора од Сталаћа до кп
971/4, ту сече улицу Тодора од Сталаћа, скреће према западу и долази до кп 639 са десне стране и кп 970/2 са
леве стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

5. Улица Др Илија Нагулић – почиње на граници са КО Лучина, иде у правцу југа, пролази поред
бетоњерке,  кп  215,  поред  циглане,  наставља  према  југу  до  Трга  младих  и  железничке  станице,  кп  6379,
наставља према југу, пролази поред здравстваене станице, поред дома културе, кп 2995 (кућни број 115А),
наставља  према  југу,  долази  до  кп  4105/2,  тј.  до  Косте  Антића  и  до  кп  4104/1  (кућни  број  54А),  месне
канцеларије, у истом правцу наставља до старе школе кп 4112, ту се са леве стране одваја крак који обухвата
кп 4117 (кућни број 165), кп 4119 (кућни број 167), кп 4116, кп 4120, кп 4126 и кп 4125 (кућни број 169),
наставља према југу до кп 4145/2 (кућни број 189), ту се поново одваја крак са леве стране и обухвата кп 4143
(кућни број 191А), кп 4148 (кућни број 193), кп 4149/2 (кућни број 195), наставља и даље према југу, пролази
поред кп 4562 (кућни број 100) и долази до кп 4516 (кућни број 245), ту са леве стране одваја се крак коме
припадају кп 4517/1, кп 4513, кп 4512, кп 4511 и кп 4510 (кућни број 247), наставља према југу до кп 4500



Strana    27        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           13.9  .2019  .  godine  
(кућни број 257, ту се и са леве и са десне стране одваја по један крак коме припадају кп 4602/1 (кућни број
152А), кп 4502/2 (кућни број 152), кп 4608/1, кп 4608/2, кп 4608/3, кп 4609, кп 4606, кп 4604 (кућни број 146),
кп 4605, кп 4496, кп 4495 (кућни број 261), кп 4494 (кућни број 263), кп 4484 (кућни број 277), кп 4482, кп 4480
(кућни број 273), кп 4478 (кућни број 271), кп 4475, кп 4474, кп 4469 (кућни број 279Б), кп 4470, кп 4493/1,
наставља и даље према југу, пролази поред кп 4455 (кућни број 295) и долази до кп 4748 са десне стране и кп
4812 са леве стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

6. Улица Југ Богданова – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић, испод надвожњака,
иде у правцу југа до кп 1262/3 (кућни број 1), долази до циглане, ту се раздваја, један крак иде према југу и
обухвата све зграде за колективно становање које су у склопу циглане (кп 1352/2, кп 1352/3, кп 1352/4, кп
1352/5...), други крак скреће према западу, обухвата кп 1272/1, кп 1272/2, кп 1271, кп 1277/1 и кп 1277/2, скреће
поново према југу кроз цигланино двориште, долази до кп 1304 где скреће према западу до раскрснице са
улицом Др Илија Нагулић где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

7. Улица Краља Петра I – почиње на раскрсници са улицом Тодора од Сталаћа, иде у правцу истока
неких 200 метара, долази до раскрснице са улицом Солунских ратника где се и завршава, све у КО Сталаћ
(раније постојећи назив улице)

8. Улица Др Света Нагулић – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код кп 1575
(кућни број 1),  иде према југу, пролази кп 2946 (кућни број 23),  долази до улице Стевана Синђелића коју
пресеца, наставља према југу, пресеца улицу Рада Живановића, ту скреће према југоистоку, пролази поред кп
3150 (кућни број 77) и долази до раскрснице са улицом Српских ратника, ту наставља према истоку, обухвата
кп 3965, кп 3963, кп 3962/3, кп 3962/2, кп 3962/1, кп 3952/2, кп 3953, кп 3956, кп 3955 (кућни број 56), пролази
поред кп 3184 (кућни број 91), долази до кп 3331 са десне стране и кп 3195 са леве стране, затим продужава
између кп 3318 и кп 3333, прати део кп 6461, затим део кп 6459 и завршава се између кп 2499 и кп 2491 где се и
завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 3318 и кп 3333)

9. Улица Солунских ратника – почиње на раскрсници са улицом Мирка Томића код кп 995/6, креће
у правцу запада до кп 990 (кућни број 5А), обухвата кп 988/1, кп 988/2, кп 987, кп 985, кп 984/1, кп 983/1, кп
982, кп 979/1, кп 978/2, кп 977/1, кп 972/1 и кп 971/1, скреће према северу, пролази поред улице Цара Лазара,
поред кп 1009 (кућни број 4), наставља у истом правцу и долази до раскрснице са улицом Краља Петра I,
наставља у истом правцу до раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа,  наставља у правцу севера,  пролази
поред кп 812/1 (кућни број 89А) и долази до кп 215 тј. до бетоњерке где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније
постојећи назив улице)

10. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Др Света Нагулић код кп 3137/2
(кућни број 2), иде у правцу југиоистока, пролази поред кп 3985 (кућни број 10), кп 3966/1 (кућни број 7), кп
3959 (кућни број 9А) и долази до Виноградарског потока кп 6362 где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније
постојећи назив улице)

11. Улица Стевана Синђелића – почиње на раскрсници са улицом Рада Живановића код кп 2970/2
(кућни број 1), креће у правцу североисток, сече улицу Др Света Нагулић и долази до основне школе, тј. до кп
2937 (кућни број 6) где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

12. Улица Тодора од Сталаћа – почиње на Јужној Морави код моста и креће у правцу севера, сече
улицу Војводе Путника, наставља према северу, једним делом иде паралелно са улицом Пријездином и долази
до кп 709/3, наставља према северу и долази до раскрснице са улицом Краља Петра I, ту скреће североисточно
до раскрснице са улицом Солунских ратника где се и завршава,  све у КО Сталаћ (раније постојећи назив
улице)

13. Улица Хајдук Вељка – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код кп 4031 (кућни
број 1) са леве стране и кп 4106/1 са десне стране, ту се одваја на два крака, први крак почиње од кп 4031
(кућни број 1), иде у правцу истока, пролази поред кп 4024/1 (кућни број 11), кп 4019 (кућни број 19), кп 4013
(кућни број 21) и долази до кп 3998 са леве стране и кп 4176 са десне стране где се и завршава, други крак се
одваја код кп 4106/1, иде према југу, обухвата кп 4160 (кућни број 14), кп 4159 (кућни број 22), кп 4164 (кућни
број 4), пролази поред кп 4109/2 (кућни број 20), кп 4128 и долази до кп 4137 са десне стране и кп 4154 са леве
стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

14. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници од улице Тодора од Сталаћа код кп 968/1, иде у
правцу истока око 100 метара и долази до раскрснице са улицом Солунских ратника где се и завршава, све у
КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

15. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са улицом Војводе Путника код кп 6392, креће
према северу, паралелно са железничком пругом до кп 3080 (кућни број 13), ту скреће према западу неких 30
метара  код  кп  3078,  враћа  се  поново  према  северу,  наставља  поново  паралелно  са  железничком  пругом,
пролази раскрсницом са улицом Солунских ратника, наставља у истом смеру такође паралелно са железничком
пругом, пролази поред кп 1019 (кућни број 81), кп 1032/3 (кућни број 105) и долази до кп 1041/1 са леве стране
где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице)

16. Улица Вука Караџића - почиње од улице Др Илија Нагулић, између кп 1110 и кп 1072/2, прати кп
1109/2, сече кп 980/2, прати део кп 1109/1, сече кп 1123, кп 1125, кп 1128, кп 1130, кп 1133/1, кп 1134 и
завршава се на кп 1147, све у КО  Сталаћ (нови назив улице)
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17. Улица Патријарха Павла - почиње између кп 215 и кп 169, прати кп 193, скреће десно и прати део

кп 216, скреће лево код кп 249, сече кп 252, кп 253, кп 256/3, кп 258, кп 261, скреће десно на кп 263, сече кп 264
и кп 307/1 и завршава се између кп 6472/36 и кп 307/1, све у КО Сталаћ (нови назив улице)

18. Улица Бранка Радичевића - почиње између кп 6452/2 и кп 1587/3, прати кп 6452/1, скреће десно и
сече кп 1365/2, прати део кп 6453, скреће десно код кп 2130 и прати део кп 6457 и завршава се између кп 2098
и кп 2077, све у КО Сталаћ (нови назив улице)

19. Улица Максима Горког почиње од улице Др Свете Нагулића, између кп 3537 и кп 2627, прати део
кп 6461, скреће лево и прати део кп 6463 и завршава се између кп 6130 и кп 6181, све у КО Сталаћ (нови назив
улице)

20. Улица Церска - почиње од улице Др Илија Нагулић, између кп 4569 и кп 4571, прати кп 4570,
сече кп 6401, прати део кп 4687 и завршава се између кп 4671 и кп 4609, све у КО Сталаћ (нови назив улице)

21. Трг Младих – налази се између железничке станице и улице Др Илија Нагулић на кп 6379, КО
Сталаћ (раније постојећи назив)

22. Засеок Свети Лука обухвата кп 2442/2 и кп 2441, све у КО Сталаћ (нови назив)
23. Засеок Доњи кључ обухвата део кп 5957 у КО Сталаћ (нови назив)
24. Засеок Старо брдо обухвата целе кп 5386/2, кп 5387, кп 5392, кп 5393/1, кп 5393/2, кп 5391, кп 5427,

кп 5426, кп 5420 и део кп 5882, кп 5883, кп 5386/1 и кп 5430, све у КО Сталаћ (нови назив)
25. Засеок Сталаћанска пољана обухвата део кп 5712 и кп 5713, све у КО Сталаћ (нови назив).

Члан 10.
У насељеном месту Трубарево утврђују се следећи називи улица и заселака:
1. Улица Кнеза Милоша – почиње код раскрснице са улицом Краља Петра I и кп 1907, креће према

западу до кп 1901 (кућни број 10) и раскрснице са улицом Мирка Томића, обухвата и кп 1869, кп 1870, кп
1872/1 и кп 1904, наставља према западу до кп 1849 (кућни број 24) где обухвата и кп 1850, кп 1852, кп 1857 и
кп 1856, наставља према западу, пролази поред кп 2296 (кућни број 13), кп 1824 (кућни број 30), кп 1798/2
(кућни број 42) и долази до кп 1781 (кућни број 50), ту се одвајају два крака, један креће према северу поред кп
780 (кућни број 60) до кп 784 где се и завршава, други крак од кп 1781 (кућни број 50) одваја се у правцу
југозапада до кп 1715 са десне стране и кп 2383 са леве стране где се и завршава, све у КО Трубарево (раније
постојећи назив улице)

2. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са железничком пругом код кп 2168 (кућни број 1),
наставља у правцу запада, ту се код кп 2170 (кућни број 3) одваја крак који иде према југу, пролази поред кп
2200 (кућни број 34), кп 2136/1 (кућни број 23) и долази до раскрснице са улицом Краља Петра I код кп 2133/1
(кућни број 25) где се завршава, од кп 2195 (кућни број 30), улица наставља према западу где се код кп 2181/1
(кућни број 6) одваја крак према северу и иде до кп 2186 (кућни број 14) где се крак и завршава, од кп 2190
(кућни број 20) улица наставља према западу, долази до кп 2192 (кућни број 22А) и раскрснице са улицом
Кнеза Милоша где се и завршава, све у КО Трубарево (раније постојећи назив улице)

3. Улица Краља Петра I – почиње код кп 758/2 са десне стране и кп 1939 са леве стране, креће се у
правцу југа, пролази поред кп 1896 (кућни број 12) и пресеца Велики поток, наставља према југу, долази до
раскрснице са улицом Мирка Томића, поред кп 2063 (кућни број 11), кп 2074 (кућни број 17), наставља и даље
према југу поред кп 2082/1, кп 2084/2 и долази до кп 2092 са десне стране и кп 2088 са леве стране где се и
завршава, све у КО Трубарево (раније постојећи назив улице)

4. Засеок Трубаревачки брег обухвата кп 3175/2 у КО Трубарево (нови назив)
5. Засеок Ђурђевдан обухвата кп 240 и део кп 241, све у КО Трубарево (нови назив).

Члан 11.
У насељеном месту Ћићевац утврђују се следећи називи улица и тргова:
1. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 3136/1 (кућни

број 2), иде у правцу североистока, пролази поред кп 3117/3 (кућни број 16) и долази до раскрснице са улицама
Миодрага Мишића и Церске где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

2. Улица Пећка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, иде према западу, код кп 2119
скреће према југу до кп 2136/4 са десне стране и кп 2133 са леве стране где се и завршава, све у КО Ћићевац
град (раније постојећи назив улице)

3. Улица Јове Курсуле – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 683, иде у правцу
североистока,  пресеца улицу Душанову и Бранка Крсмановића, код кп 3565 се одваја крак који иде према
северу,  пролази  поред  кп  3537,  кп  3230/1,  обе  у  КО  Ћићевац  и  долази  до  раскрснице  са  улицом
Горњогробљанском код кп 3245, где се завршава, код кп 3565 наставља се улица у правцу истока до кп 3476 са
леве стране и кп 3767 са десне стране, обе у КО Ћићевац, где се и завршава (раније постојећи назив улице)

4. Улица Југ Богдана – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 1314, иде у правцу
југа до раскрснице са улицом Иве Лоле Рибара, код кп 1298 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

5. Улица Карађорђева  – почиње код  Јовановачке реке  код кп 798/1,  иде  у  правцу југа,  пролази
раскрснице са улицом 45. дивизије, Душановом, Синђелићевом, Железничком, пресеца улицу Краља Петра I,
наставља према југу, пролази раскрснице са улицама Миодрага Мишића и Мирка Томића и долази до кп 3161
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са десне стране и границе са КО Лучина где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив
улице)

6. Улица Копаоничка – почиње на раскрсници са улицом Миодрага Мишића код кп 2862, иде према
северу до кп 2836 (кућни број 5), ту скреће према истоку и долази до раскрснице са улицом Цара Лазара, код
кп 2882 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

7. Улица Краљевића Марка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 1424, иде у
правцу истока до кп 1637 (кућни број 4), ту се одваја на два крака, десни крак иде према југу и долази до
раскрснице са улицом Краља Петра I  где се завршава, леви крак иде према северу до раскрснице са улицом 13.
октобра где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

8. Улица Луја Пастера – почиње на раскрсници са улицом Првомајском код кп 433/2, иде према
северу до кп 419/2 (кућни број 6), ту скреће према западу и долази до ветеринарске станице и до кп 429 (кућни
број 15), кп 420/2 (кућни број 12А) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

9. Улица Мајевичка – почиње на раскрсници са улицом Николе Теске код кп 1557, иде у правцу
североистока, пресеца улицу Милоја Закића и долази до раскрснице са улицом Хајдук Вељковом код кп 1517
(кућни број 11) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

10. Улица Томића Милића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 3069, иде према
северозападу до железничке пруге и до кп 3079 (кућни број 1) где се и завршава,  све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

11. Улица Милована Глишића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом, код кп 1079, иде
у правцу севера  до  Кочанског  потока и до  кп 1085/2  где  се  и  завршава,  све  у  КО Ћићевац  град  (раније
постојећи назив улице)

12. Улица Иве Андрића – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије,  код кп 2841, иде
према истоку до кп 2228 са леве стране и кп 2832 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

13. Улица Миодрага Мишића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 3037/1, иде у
правцу југоистока, долази до раскрснице са улицама Мирка Томића и Церске, ту скреће према истоку, пролази
раскрснице са улицама Војске Југославије, Копаоничке, пресеца улицу Цара Лазара, наставља према истоку и
долази до кп 2931 са леве стране и кп 2932 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

14. Улица Змај Јовина – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 4, иде према западу,
пролази поред кп 4155 (кућни број 3) и долази до кп 4217 КО Ћићевац са леве стране и кп 712/2 КО Ћићевац са
десне стране где се и завршава (раније постојећи назив улице)

15. Улица Михајла Пупина – почиње на раскрсници са улицом Владимира Роловића код кп 1800, иде
према западу поред кп 308 (кућни број 2), долази до кп 4541/2, наставља дуж целе кп 10767/1 и завршава
између кп 5461 и кп 5015, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

16. Улица Младих – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код Трга Младих и Народне
библиотеке, иде према западу до раскрснице са улицом Војводе Степе до кп 1837 где се и завршава, све у КО
Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

17. Улица Моравска – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 1961, иде у правцу југа
поред кп 1952 (кућни број 5) и кп 1967 (кућни број 14), долази до кп 7656 КО Ћићевац где се и завршава
(раније постојећи назив улице)

18. Улица Николе Пашића – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, код кп 1981/1 (кућни
број 2), иде у правцу истока до кп 1983/1 (кућни број 6) где се и завршава, све у КО Ћићевац град  (раније
постојећи назив улице)

19. Улица  Николе  Тесле  –  почиње на  раскрсници  са  улицом Карађорђевом,  код  кп  1647 (пумпа
Михајловић), иде у правцу југоистока, пресеца улицу Краља Петра I и Кочански поток, долази до раскрснице
са улицом Доситеја Обрадовића, наставља према истоку и долази до кп 1538/1 (кућни број 55), ту обухвата кп
1538/2, 1537 (кућни број 57), кп 2576 (кућни број 59), кп 2574 (кућни број 61), наставља према југу и долази до
раскрснице са улицом Светозара Марковића, наставља источно, пролази поред кп 2623 (кућни број 73), кп 2810
(кућни број 81), кп 2774 (кућни број 95), долази до кп 8715/1 КО Ћићевац са леве стране и кп 8740 КО Ћићевац
са десне стране, наставља између кп 8714 и кп 8742, прати део кп 10782/1, и завршава се измећу кп 9335 и кп
10740 КО Ћићевац (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 8714 и кп 8742)

20. Улица Његошева – почиње на раскрсници са Душановом улицом, код кп 443/6, иде у правцу
севера, пролази поред улице Солунских ратника и Мишарске, обухвата кп 469/1, кп 469/2 (кућни број 10А), кп
484 (кућни број 8 и 8А), кп 472 (кућни број 8Д) и кп 474/1 (кућни број 8Г), кп 476 (кућни број 8В) и кп 480
(кућни број 8Б), скреће према северозападу код кп 470 и излази на раскрсницу са улицом Карађорђевом где се
и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

21. Улица Обилићева – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 1875, иде према северу
до кп 1881 (кућни број 5А) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

22. Улица 8. марта – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 648/1, иде у правцу
севера до кп 645 (кућни број 12 и 12 А) где се и завршава, све у КО Ћићевац град  (раније постојећи назив
улице)
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23. Улица Пана Ђукића – почиње на раскрсници са улицом Шумадијском, код кп 945, иде према

истоку, пролази поред кп 902 (кућни број 9 и 9А), кп 911 (кућни број 15) и долази до кп 916 (кућни број 19 и 19
А) са леве стране и кп 8375/1 КО Ћићевац са десне стране где се и завршава (раније постојећи назив улице)

24. Улица Петра Кочића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код кп 1602, иде у правцу
севера до Кочанског потока и кп 1590 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

25. Улица Милоја Закића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом код кп 1541, иде
према југу, пресеца улицу Мајевичку, наставља према југу, пролази поред кп 2579 (кућни број 4), кп 2649
(кућни број 15), кп 2693 (кућни број 23) и долази до раскрснице са улицом Николе Тесле где се и завршава, све
у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

26. Улица Војвођанска – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 1985 (кућни број 2),
иде у правцу истока до кп 1990/1 (кућни број 5) са леве стране и кп 1984/3 (кућни број 8) са десне стране где се
и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

27. Улица Аврама Рајића – почиње на раскрсници од улице Железничке код кп 396/2, иде према југу
до кп 1948 (кућни број 12А) где се и завршава, све у КО Ћићевац град  (раније постојећи назив улице)

28. Улица Алексе Шантића – почиње на раскрсници са улицом Цара Лазара код кп 2441, иде према
истоку до раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића и до кп 2353 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

29. Улица Београдска – почиње на раскрсници са  улицом Карађорђевом,  код кп 2180,  иде према
истоку до раскрснице са улицом Војске Југославије код кп 2188/1 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

30. Улица Боре Станковића – почиње на раскрсници са улицом Младих код кп 1857, иде према југу,
пресеца улицу Стевана Сремца, пролази поред пијаце, кп 1858/1 и долази до кп 1656 (кућни број 7) где се и
завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

31. Улица Бранка Крсмановића – почиње код кп 1359/3 КО Ћићевац и кп 1357/1 (кућни број 2), ту
скреће према западу и долази до Ратевачког потока, кратко иде потоком, потом наставља и даље према западу,
пролази  поред  кп  921  КО  Ћићевац  (кућни  број  10)  и  долази  до  кп  34/1,  ту  скреће  према  југу,  пролази
раскрсницу са улицом Горњогробљанском, Стојана Милића, 45. дивизије и долази до улице Јове Курсуле, њу
сече, наставља према југу, долази до улице Бранка Радичевића коју такође сече, наставља према југу и долази
до раскрснице са улицом Синђелићевом, код кп 1194/2 где се и завршава (раније постојећи назив улице)

32. Улица Бранка Радичевића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом, код кп 722/1 (кућни
број 1), иде у правцу североистока, пресеца улицу Душанову, наставља према истоку, пресеца улицу Бранка
Крсмановића и долази до кп 782 са леве стране и кп 783 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац
град (раније постојећи назив улице)

33. Улица Браће Југовића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код МУП, иде према
западу до кп 1693 (кућни број 2), ту скреће према југу до кп 1683/1 и до кп 1686-куће Младеновић Момира где
се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

34. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 35 (кућни број 2),
иде у правцу севера до кп 23 са леве стране и кп 25 (кућни број 10 и 12) са десне стране где се и завршава, све у
КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

35. Улица Вишеградска – почиње на раскрсници са улицом Душановом код кп 738/2, иде у правцу
истока до раскрснице са улицом Бранка Крсмановића, код кп 763 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

36. Улица Владимира Роловића – почиње на раскрсници са улицом Железничком, код кп 390, иде у
правцу севера паралелно са железничком пругом, пролази поред раскрсница са улицама Српских ратника и
Михајла Пупина, долази до кп 293/2 (кућни број 27) и наставља дуж кп 10801/3, затим прелази преко кп 4413,
иде границом кп 4405 и завршава се између кп 4401 и кп 4223/2, све у КО Ћићевац град (раније постојећи
назив улице)

37. Улица Иве Лоле Рибара – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 1323, иде у
правцу југа,  пресеца Кочански поток, пролази поред кп 1455 (кућни број  19А) и долази до раскрснице са
улицом Хајдук Вељковом, код кп 1461 где се и завршава,  све у КО Ћићевац град  (раније постојећи назив
улице)

38. Улица Војводе Степе – почиње на раскрсници са улицом Железничком, код кп 1869 (кућни број
2), иде у правцу севера, пролази раскрсницу са улицом Стевана Сремца и улицом Младих са десне стране и
долази до раскрснице са  улицом Првомајском,  код кп 1721 (кућни број  28),  где се  и  завршава,  све  у КО
Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

39. Улица Гробљанска  –  почиње на  раскрсници са  улицом Карађорђевом  код кп  101,  иде  према
западу, пролази поред фабрике „Симпо“ и долази до парцеле гробља кп 4177 КО Ћићевац  где се и завршава
(раније постојећи назив улице)

40. Улица Вука Караџића – почиње на раскрсници са улицом Станимира Голубовића, код кп 1047,
иде према југу, пролази код кп 1035, кп 2706 (кућни број 2), кп 2762 (кућни број 4), скреће према истоку и
долази до кп 2754 (кућни број 10), ту скреће према југу до раскрснице са улицом Николе Тесле, враћа се истим
путем, поново до кп 2754, ту поново наставља према истоку до кп 8712 КО Ћићевац са десне стране и кп 2743
са леве стране где се и завршава (раније постојећи назив улице)
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41. Улица Горњогробљанска – почиње на раскрсници са улицом Бранка Крсмановића код кп 3179,

иде према истоку до кп 3027 где се и завршава, све у КО Ћићевац (раније постојећи назив улице)
42. Улица Делиградска – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 1827, иде према

северу до кп 1823 (кућни број 3) и кп 1828/3 (кућни број 2) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

43. Улица Доситеја Обрадовића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле код кп 2362, иде
према југу, пролази раскрсницу са улицом Алексе Шантића и Светозара Марковића и долази до кп 2486 (кућни
број 25), ту скреће према западу, долази до раскрснице са улицом Цара Лазара и до кп 2483 где се и завршава,
све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

44. Улица Дринска – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом, код кп 1577 (кућни број 1),
иде у правцу североистока, обухвата кп 1579, кп 1564/1, кп 1567/2 и долази до раскрснице са улицом Хајдук
Вељковом поново, код кп 1551 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

45. Улица Душанова – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 605, иде у правцу
истока, пролази раскрснице са улицама Његошевом, Ђуре Даничића и Саве Ковачевића, долази до улице Јове
Курсуле коју сече, ту скреће према југу, сече улицу Бранка Радичевића и долази до раскрснице са улицом
Синђелићевом код кп 1207 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

46. Улица Ђуре Даничића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 663/1, иде у
правцу севера до раскрснице са улицом Душановом код кп 588/3 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

47. Улица Ђуре Јакшића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 1277, иде у правцу
југа, долази до Кочанског потока кога пресеца, наставља у истом правцу и долази до раскрснице са улицом
Хајдук Вељковом где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

48. Улица Железничка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 1895, иде у правцу
запада,  пресеца  железничку пругу,  наставља према западу,  пролази  раскрснице са  улицама  Делиградском,
Моравском, Слободана Пенезића и Нишком, наставља у истом правцу, пролази поред кп 5166, кп 5761, кп
5987, кп 6369, кп 6517/1 (кућни број 374), кп 6963/1 (кућни број 376), све у КО Ћићевац и долази до моста на
Великој Морави код кп 6996/2 где се и завршава (раније постојећи назив улице)

49. Улица Живојина Мишића – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије, код кп 2200, иде
у правцу истока до раскрснице са улицом Цара Лазара до кп 2240 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

50. Улица Војводе Путника – почиње на раскрсници са улицом Бранка Радичевића код кп 1160, иде
према југу до кп 1144 (кућни број  14),  ту скреће према западу и излази на раскрсницу са  улицом Бранка
Крсмановића код кп 1151 где се и зваршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

51. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 2069, иде према
истоку, сече улицу Војске Југославије и долази до раскрснице са улицом Алексе Шантића, ту скреће према
југу, пролази поред кп 2466 (кућни број 37), кп 2246 (кућни број 40), пролази поред улице Живојина Мишића
са  десне  стране,  наставља  према  југу,  пролази  поред  улице  Доситеја  Обрадовића  са  леве  стране  и  улице
Копаоничке са десне стране и долази до раскрснице са улицом Миодрага Мишића, њу пресеца и наставља
према југоистоку, пролази поред кп 2952 (кућни број 47) и долази до кп 630 са леве стране КО Радошевац где
се и завршава (раније постојећи назив улице)

52. Улица  Краља  Петра  I  –  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Иве  Лоле  Рибара,  иде  у  правцу
југозапада, паралелно са Кочанским потоком, сече улицу Николе Тесле и излази на улицу Карађорђеву, код кп
2042/1  (кућни број  19),  ту силази до Лукоил пумпе,  ту се  наставља западно поред  ватрогасног  дома,  иде
паралелно са Кочанским потоком и долази до кп 2000, ту скреће према југу, пролази поред раскрсница са
улицама Војвођанском и Николе Пашића и долази до кп 2142 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

53. Улица Косметска – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 1996 и кп 1997, иде у
правцу истока до кп 1990/4 (кућни број 8А) са десне стране и кп 2005 са леве стране где се и завршава, све у
КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

54. Улица Нишка – почиње на раскрсници са  улицом Железничком код кп 4623/2,  иде у правцу
североистока и долази до раскрснице са улицом Слободана Пенезића код кп 1767/1 где се и завршава, све у КО
Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

55. Улица Мишарска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 461/2, иде у правцу
истока до раскрснице са улицом Његошевом где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив
улице)

56. Улица Пионирска – почиње на раскрсници са улицом Првомајском код кп 1714, иде према југу до
кп 1710/2 (кућни број 8) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

57. Улица Војске Југославије – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код кп 2323 (кућни
број 1),  иде у правцу југа,  пресеца улицу Цара Лазара,  наставља према југу, пролази поред раскрсница са
улицама  Живојина  Мишића,  Београдском,  Иве  Андрића  и  долази  до  кп  2853  (кућни  број  83  и  83А)  и
раскрснице са улицом Миодрага Мишића где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив
улице)
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58. Улица Косте Абрашевића – почиње код кп 259 и кп 247, креће у правцу југа,  пресеца улицу

Борисава Стојковића, наставља у истом правцу и долази до кп 291 (кућни број 13), ту скреће према западу и
обухвата кп 292/2 (кућни број 13А), кп 410 (кућни број 15) и кп 291 где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

59. Улица Шумадијска – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 1128, иде у правцу
југоистока, прелази мостић, пролази поред раскрснице са улицом Пана Ђукића, наставља према југу и долази
до кп 949 (кућни број 17), ту обухвата кп 983 (кућни број 24), кп 985 (кућни број 26), кп 1007 (кућни број 28),
кп 1009, кп 1010 и кп 980/1, наставља према истоку и долази до кп 965 са леве стране и кп 966 са десне стране,
наставља између кп 8392 и кп 8627, прати део кп 10780/1 и завршава се између кп 9013/1 и кп 8973, КО
Ћићевац (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 8392 и кп 8627)

60. Улица Церска – почиње на раскрсници са улицама Мирка Томића и Миодрага Мишића код кп
3113/2, иде у правцу југоистока до кп 2994 са леве стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

61. Улица Хајдук Вељкова – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код кп 1600 (кућни број
3), иде у правцу североистока, пролази раскрсницу са улицом Иве Лоле Рибара, наставља источно, пролази
раскрсницу са улицом Милоја Закића и Милована Глишића и долази до раскрснице са улицом Станимира
Голубовића, ту скреће јужно и долази до кп 2654/1 (кућни број 63А) са леве стране и кп 1520/1 са десне стране
где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

62. Улица 13. октобра – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код Управе прихода, иде у
правцу југа до раскрснице са улицом Краљевића Марка, ту скреће према истоку и долази до раскрснице са
улицом Иве Лоле Рибара и до кп 1399 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

63. Улица Танаска Рајића – почиње на раскрсници са улицом Михајла Пупина,  код кп 1800,  иде
према југозападу до кп 1733/4 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

64. Улица  Стевана  Сремца  –  почиње  на  раскрсници  са  улицом Карађорђевом  код  кп  3207/4-код
пролаза за пијац, иде према западу, пресеца улице Боре Станковића и Светог Саве и долази до раскрснице са
улицом Војводе Степе код кп 1862 (кућни број 9) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи
назив улице)

65. Улица Станимира Голубовића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом код кп 1059,
иде према североистоку, пролази поред улице Вука Караџића, скреће према северу и долази до мостића и
раскрснице са улицом Шумадијском где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

66. Улица Светозара Марковића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код кп 2402, иде
према западу,  пролази  поред  кп 2406 (кућни број  4)  и  долази  до кп  2502,  ту скреће према  југозападу до
раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића, тј. до кп 2412 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније
постојећи назив улице)

67. Улица 45.  дивизије  – почиње на раскрсници са  улицом Карађорђевом код кп 187,  иде према
истоку, пролази поред улице Саве Ковачевића и долази до раскрснице са улицом Бранка Крсмановића код кп
151/1 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

68. Улица Саве  Ковачевића  –  почиње на  раскрсници са  улицом Душановом код кп  587/1,  иде  у
правцу севера, пролази поред раскрснице са улицом Солунских ратника, у истом правцу наставља и долази до
раскрснице са улицом 45. дивизије код кп 182 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи
назив улице)

69. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Владимира Роловића код кп 1818/1,
иде у правцу запада до кп 1815, ту се одваја десно крак који обухвата кп 1813 (кућни број 8), кп 1812 (кућни
број  10),  кп  1811  (кућни  број  12),  кп  1810  (кућни  број  14  и  14А)  и  кп  1808,  наставља  према  западу  до
фудбалског игралишта кп 1797, где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

70. Улица  Радничка  –  почиње  на  раскрсници  са  улицом  Карађорђевом  код  кп  3059,  иде  према
северозападу до железничке пруге и до кп 2148 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

71. Улица Борисава Стојковића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 264, иде
према западу до кп 253 (кућни број 8А) и до кп 402 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи
назив улице)

72. Улица Синђелићева – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 1345, иде у правцу
југоистока,  пролази  раскрснице  са  улицом  Јове  Курсуле,  Душановом,  Бранка  Крсмановића  и  долази  до
раскрснице са улицом Шумадијском, ту скреће у правцу североистока, пролази поред кп 885/1 (кућни број
126), кп 849 (кућни број 132), долази до кп 864, наставља између кп 2304/2 и кп 2260/1, прати део кп 10756/2 и
завршава се измећу кп 10086 и кп 10088, све у КО Ћићевац где се и завршава, све у КО Ћићевац (раније
постојећи назив улице и продужетак исте између кп 2304/2 и кп 2260/1)

73. Улица Радоја Домановића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом, код кп 1238, иде у
правцу југа до кп 1246 и до Кочанског потока где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи
назив улице)

74. Улица Стојана Милића – почиње на раскрсници са улицом Бранка Крсмановића код кп 3176/1 КО
Ћићевац, иде према истоку до кп 3193/1 (кућни број 3А) где се и завршава (раније постојећи назив улице)
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75. Улица Првомајска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код цркве Светог Саве, иде

према западу до улице Војводе Степе и кп 442 (кућни број 12) где се и завршава, све у КО Ћићевац град
(раније постојећи назив улице)

76. Улица Слободана Пенезића – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 1785/1, иде
према северу до кп 1742 (кућни број 6), ту скреће према западу до кп 4565/1, одатле мења правац према југу и
излази поново на улицу Железничку код кп 4623/2 где се и завршава, све у КО Ћићевац  (раније постојећи
назив улице)

77. Улица Слободе – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 2168, иде према северу,
око кп 2168, скреће према југу и долази до кп 2155 са десне стране и кп 2161 са леве стране где се и завршава,
све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

78. Улица Солунских ратника – почиње на раскрсници са улицом Његошевом, иде у правцу истока и
долази до раскрснице са улицом Саве Ковачевића код кп 575 (кућни број 10 и 12) где се и завршава, све у КО
Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

79. Улица Светог Саве – почиње на раскрсници са улицом Младих код кп 1853,  иде према југу,
пресеца улице Стевана Сремца и Железничку и долази до Дома здравља Ћићевац, кп 1908/1 где се и завршава,
све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице)

80. Трг  Младих  –  налази  се  код  споменика,  односно  код  Скупштине  општине  Ћићевац  (раније
постојећи назив улице)

81. Улица Филипа Вишњића почиње од улице Железничке,  између кп 7057 и кп 7066,  прати  кп
7125/1, сече кп 11137, прати део кп 7125/2, скреће десно и сече кп 7119 и кп 7116 и завршава се на кп 10813/1
КО Ћићевац, код границе са суседним насељеним местом (нови назив улице)

82. Улица Расинска почиње од улице Филипа Вишњића, између кп 7020 и 7025, прати део кп 11137,
сече кп 10769/4, прати део кп 11138 и завршава се између кп 6690/2 и 6690/1, КО Ћићевац (нови назив улице)

83. Улица Стефана Дечанског почиње од улице Железничка, између кп 6950 и кп 7061, прати део кп
10769/3, затим прати део кп 10777, сече кп 6592 и прати део кп 10745/1 и завршава се између кп 92 и кп 25, КО
Ћићевац (нови назив улице)

84. Улица Чегарска почиње од улице Стефана Дечанског, између кп 6943 и кп 6942, прати целом
дужином кп 10745/4, сече кп 11138 и завршава се измећу кп 6731/2 и 6770/1 КО Ћићевац, код Расинске улице
(нови назив улице)

85. Улица Мике Аласа почиње од улице Владимира Роловића, између кп 4224 и кп 4400/2, пружа се
дуж кп 4242/2, дуж кп 10747 и завршава се између кп 463 и кп 544, све у КО Ћићевац град (нови назив улице)

86. Улица Моравски пут почиње од улице Железничке, између кп 7552 и кп 7589, прати кп 7572/1,
сече кп 7487/1, прати целом дужином кп 7572/2 и завршава се између кп 7571/1 и кп 7573, КО Ћићевац (нови
назив улице)

87. Улица  Бранка  Миљковића  -  почиње  код  кп  11141,  иде  дуж границе  са  суседним насељеним
местом  Лучина,  пролази  поред  кп  11140,  прати  део  кп  3345,  и  завршава  се  код  кп  7421,  КО Ћићевац  –
заједничка улица са насељеним местом Лучина (нови назив улице)

88. Улица Краља Милутина почиње од улице Железничке између кп 5764 и кп 5233/1, прати целом
дужином кп 10770, скреће лево и прати кп 10771 и завршава се код улице Железничка, између кп 6211 и кп
6121, КО Ћићевац (нови назив улице) 

89. Улица Саве Шумановића почиње од улице Светозара Марковића, измећу кп 2505 и кп 2508, прати
кп 2507 у КО Ћићевац град, затим прати целом дужином кп 7963/1 и завршава се измећу кп 8009 и кп 8003/1,
КО Ћићевац (нови назив улице).  

Члан 12.
Ступањем на снагу  ове  одлуке престају  да  важе:  Решење о одређивању назива улица и тргова  за

насељено место Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 12/00 и 2/17), Решење о одређивању
назива  улица  за  насељено  место  Лучина  („Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  6/87,  6/94  и  6/05),  Решење  о
одређивању назива улица за насељено место Појате („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 11/03 и 6/05),
Решење о одређивању назива улица и тргова за насељено место Сталаћ („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87,
6/94, 6/03, 11/05, 13/08 и 13/08-испр.), Решење о одређивању назива улица за насељено место Град Сталаћ („Сл.
лист  општине  Ћићевац“,  бр.  6/87,  6/94  и  13/03), Решење  о  одређивању  назива  улица  за  насељено  место
Плочник („Сл. лист општине Ћићевац“,  бр. 6/87, 6/94, 5/99 и 8/07), Решење о одређивању назива улица за
насељено место Браљина („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87 и 6/94), Решење о одређивању назива улица за
насељено место Мрзеница („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87 и 6/94), Решење о одређивању назива улица
за насељено место Мојсиње („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87), Решење о одређивању назива улица за
насељено место Трубарево („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87 и 6/94).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 015-1/19-02 од 13. септембра 2019. године
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                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                   Славољуб Симић, с.р.

53.
На основу члана 32. 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), члана 9., 110., 111. и члана 209. Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник
РС'',  бр. 24/11), Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (''Сл.
гласник  РС'',  бр.  42/13)  и  члана  40.  Статута  општине  Ћићевац  ("Сл.  лист  општине  Ћићевац",  бр.  3/19),
Скупштина општине Ћићевац, на 41. седници одржаној дана 13. септембра 2019.године донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Члан 1. 
У Одлуци о социјалној заштити општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',  бр. 17/17, 22/17 и

11/18), члан 8. мења се и гласи:
''Члан 8.

Појединац или породица право на једнократну новчану помоћ, једнократну помоћ у натури, као и
једнократну новчану накнаду за добровољно радно ангажовање, могу остварити више пута у току календарске
године, а све по процени стручних служби.

О  праву  на  једнократну  новчану  помоћ  и  једнократну  новчану  накнаду  за  добровољно  радно
ангажовање одлучује Центар за социјални рад.

Поступак  за  остваривање  права  на  једнократну  помоћ  у  натури  спроводи  Кабинет  председника
општине“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр.  553-344/19-03 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                  Славољуб Симић, с.р.

54.
На основу члана 27. став 10 и члана 29. став 1 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011,

88/2013,  105/2014,  104/2016-др.  закон,  108/2016,  113/2017 и  95/2018 ),  члана 17.  и  18.  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 16/18), члана 40. став 1.
тачка 38 Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Скупштина општине Ћићевац, на
41. седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела  је 

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине  Ћићевац –

куповином земљишта, за постављање постројења за прераду отпадних вода.

Члан 2.
Општина Ћићевац извршиће прибављање непокретности у јавну својину  –  куповином земљишта и то:
-  кат. парц. бр. 6020 КО Ћићевац, њива 3. класе у површини од 1ха 02а 94м2, која је  уписана у лист

непокретности број 1266 КО Ћићевац.

       

Члан 3.
Уговор о прибављању непокретности из члана 2. ове одлуке у јавну својину у име Општине Ћићевац

закључиће председник Општине.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-25/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                             

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                    Славољуб Симић, с.р.

55.
На основу члана 2. став 3. тачка 13,  члан 3. став 1. тачка 13, члана 4. став 1 и члана 13. став 1. Закона о

комуналним делатностима  („Службени гласник РС“,  број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр.  65/2013, 13/2016 и 98/2016- одлука УС),   члана 32. тачка 6.  Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) члана
15., 16., 17. и 18. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник
РС“, број 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19),
Скупштина општине Ћићевац, на 41. седници, одржаној дана 13. септембра 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Члан 1.
Овом одлуком уређују се општи услови за пружање димничарских услуга на територији oпштине

Ћићевац.
Пружање димничарских услуга је комунална делатност индивидуалне комуналне потрошње.

Члан 2.
Димничарске  услуге  обављају  се у  циљу обезбеђивања исправног  функционисања  димоводних  и

ложишних објеката и уређаја и ради спречавања загађивања ваздуха, као и превентивне заштите живота и
имовине од пожара.

Члан 3.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:

1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја;
2. спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима;
3. димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја;
4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја; и
5. чишћење вентилационих канала и уређаја.

Члан 4.
Под димоводним и ложишним објектима и  уређајима из тач. 1-4. члана 3. ове одлуке сматрају се:

димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунд-димњаци, димњаци са  каналима и ложиштима за централно и
индивидуално грејање), димњаци и ложишта индустријских и занатских постројења и њима слични објекти
и уређаји.

Члан 5.
Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке обавља јавно предузеће, привредно друштво, предузетник

или други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), коме је, у складу са Законским
прописима, поверена комунална делатност вршења димничарских услуга.

 Вршилац  комуналне  делатности  је  у  обавези  да  испуњава  услове  који  се  односе  на  минималну
стручну оспособљеност кадрова и на минимални технички капацитет по броју корисика комуналне услуге у
складу са прописима којима су уређени  начин и услови за отпочињање обављања комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности мора да поседује одговарајући простор за смештај материјала, опреме
и алата, као и полису осигурања из комуналмне делатности. 

Димничарске услуге пружају се трајно и несметано.

Члан 6.
Димничарске услуге користе власници, односно корисници стамбених или пословних објеката који

користе димоводне, ложне и вентилационе објекте, уређаје и канале (у даљем тексту: корисници). 



Strana    36        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           13.9  .2019  .  godine  
Члан 7.

Димоводни и ложишни објекти и уређаји обавезно се чисте у следећим временским размацима:
1. једном у три месеца - димњаци и ложишта који припадају инсталацијама за масовно припремање

хране (у хотелима, болницама, пекарама, индустрији прехрамбених производа и сл.);
2. два пута годишње - димњаци, димоводне цеви и ложишта за централно грејање и остале инсталације

за заједничко грејање у стамбеним и пословним зградама, уз обавезно чишћење једанпут годишње
пред грејну сезону;

3. једном у три месеца - димњаци и димоводне цеви и ложишта индустријских и занатских постројења
и њима сличних објеката и уређаја;

4. једном годишње - димњаци циглана и остали димоводни и ложишни објекти који нису обухваћени
тач. 1-3. овог члана.
Власници, односно корисници индивидуалних породичних објеката су у обавези да своје димоводне и

ложне објекте одржавају у исправном стању и имају могућност да се обрате вршиоцу комуналне делатности да
изврши чишћење и контролу.

Члан 8.
Вентилациони канали и  уређаји код установа и код привредних субјеката који обављају делатност

угоститељства или занатства, и код установа, односно код свих који масовно припремају храну, чисте се два
пута годишње у месецима априлу и октобру.

Остали вентилациони канали и уређаји чисте се једанпут годишње у месецу априлу.

Члан 9.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима из тачке 1. члана 7. ове одлуке врши се два

пута годишње, а у димоводним објектима и уређајима из тач. 2-4. члана 7. ове одлуке - једанпут годишње.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима из надотворених ложишта за печење меса и

месних прерађевина на жару врши се једанпут месечно преко целе године. 
При спаљивању чађи  врши се  генерално чишћење димоводних објеката  и  уређаја  са  изношењем

чађи.

Члан 10.
Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја из тачке 1. члана 7.

ове одлуке врши се два пута годишње и то у јесен и пролеће, а објеката и уређаја из тач. 2-4. члана 7. ове
одлуке - једанпут годишње.

Димничарска контрола из става 1. овог члана врши се истовремено са спаљивањем чађи.
О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја као што су обрушавање,

пукотине, зазиђивање, растрешеност  и  сл.,  вршилац  комуналне  делатности је  дужан  да  одмах  обавести
корисника и надлежни орган управе за послове грађевинске инспекције.

Члан 11.
Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке врше се према годишњем програму који доноси

вршилац комуналне делатности.
Димничарске  услуге  из  чл.  7, 8, 9.  и  10.  ове одлуке могу  се  вршити и у  краћим временским

размацима него што је то утврђено овом одлуком, ако то затражи корисник.

Члан 12.
Димничарски  преглед  новоизграђених  и  дограђених  димоводних  објеката  и  уређаја  вршилац

комуналне  делатности врши  после завршене  изградње  стамбеног  или пословног објекта,  односно после
завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима и уређајима, а  пре издавања одобрења за
употребу стамбеног, односно пословног објекта.

Члан 13.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да комуналну делатност обавља пажљиво и да место где

је пружио комуналну услугу остави у чистом стању.

Члан 14.
При вршењу димничарских услуга овлашћени радник вршиоца комуналне делатности (димничар)

мора имати посебну легитимацију коју издаје директор и коју је дужан да покаже кориснику при пружању
услуге. 

Члан 15.
У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену димничарску

услугу прибави потврду представника органа управљања зграде, власника, односно корисника пословног и
другог објекта.

Уколико димничар не прибави потврду из става 1. овог члана, сматраће се да димничарска услуга
није извршена, у ком случају вршилац комуналне делатности нема право на наплату цене за ту услугу.
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Корисници су дужни да димничару омогуће вршење димничарске услуге.

Члан 16.
Средства за  пружање димничарских услуга  обезбеђују се  из цене комуналне услуге,  коју  плаћају

корисници.
За  пружање  димничарске  услуге  корисник  плаћа  цену  у  складу  са  Законом  о  комуналним

делатностима, овом одлуком, као и другим прописима.

Члан 17.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, корисник може привремено

или трајно  да  откаже  коришћење димничарских  услуга,  о  чему  писмено  обавештава вршиоца комуналне
делатности у ком случају вршилац комуналне делатности не врши димничарску услугу.

Ако  вршилац  комуналне  делатности  утврди  да  се  објекти  и  уређаји  из  става  1.  овог  члана
употребљавају извршиће њихово чишћење и о томе одмах обавестити орган управљања зграде и надлежни
орган управе за послове комуналне инспекције.

У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних објеката за које
је отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести вршиоца комуналне делатности.

Члан 18.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши комунални

инспектор Одсека за инспекцијске послове Општинске управе општине Ћићевац и друге инспекције у складу са
својим надлежностима.

Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности ако:

1. димоводне и ложишне објекте и уређаје као и вентилационе канале и уређаје не чисти у прописаним
временским  размацима  (члан  7.  и  8.),  или  их  чисти супротно  одредбама  става  1.  члана  17.  ове
одлуке.

2. спаљивање  чађи  и  генерално  чишћење димоводних  објеката  и  уређаја  не  врши  у  прописаним
временским размацима (члан 9.).

3. димничарску  контролу  исправности  димоводних  и  ложишних  објеката  и  уређаја  не  врши  у
прописаним  временским  размацима  (став  1.  члана  10.)  или  поступи супротно  одредбама  става 2.
члана 10. ове одлуке.

4. на захтев корисника не изврши димничарску услугу у краћим временским размацима него што је то
утврђено (члан 11.).

5. не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 12.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара и одговорно лице

у правном лицу.
За прекршаје из става 1-2. овог члана, комунални инспектор издаје  прекршајни налог у  складу са

законом.

Члан 20.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. за извршење димничарске услуге димничару не изда одговарајућу потврду (члан 15. став 1.),
2. димничару не омогући вршење димничарских услуга (члан 15. став 3.),
3. поступи супротно одредбама члана 17. став 3. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно лице у

правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара предузетник.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара физичко лице.
За прекршаје из ст. 1-4. овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 21.
На сва питања која нису одређена овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о комуналним

делатностима.

Члан 22.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине

Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-51/19-02 од  13. септембра 2019. године

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                   Славољуб Симић, с.р.
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56.

На основу члана 2. став 3. тачка 6а,  члан 3. став 1. тачка 6а, члана 4. став 1 и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима  („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 39. Закона о
прекршајима  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  65/2013,  13/2016 и  98/2016-  одлука  УС),  члана 32.  тачка  6.  Закона  о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана
10. и 11. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“,
број 13/18, 66/18 и 51/19) и  члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019),
Скупштина општине Ћићевац, на 41. седници, одржаној дана 13. септембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин и услови обављања погребне делатности на територији општине

Ћићевац.

Члан 2.
Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти,

односно места на ком се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и
патологију,  установе  социјалне  заштите  и  друга  места)  и  превоз  до  места  одређеног  посебним прописом,
организација  сахране  и  испраћаја  са  прибављањем  потребне  документације  за  организацију  превоза  и
сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање (у
даљем тексту: погребна делатност).

Члан3.
Погребну делатност  може  да  обавља  јавно предузеће,  привредно друштво,  предузетник  или други

привредни  субјект  који  је  регистрован  за  пружање  ове  услуге  и  испуњава  прописане  услове  у  складу  са
законом, Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности  и овом одлуком.

Члан 4.
Посмртни остаци умрлог се до сахране чувају у капели, ако на гробљу има капеле или у кући умрлог,

односно на месту које одреди породица, сродници умрлог и друга лица.

Члан 5.
Посмртни остаци умрлог се, уколико временски услови то захтевају, до сахране чувају у расхладном

уређају.

Члан 6.
Лице умрло изван здравствене установе може се сахранити по правилу 24 до 48 сати од настанка

смрти, а након што је смрт утврђена од стране мртвозорника и издата потврда о смрти у складу са посебним
прописима.

Члан 7.
Сахрањивање  посмртних  остатака  умрлог  врши  се  на  гробљу  које  је  у  употреби,  према  важећој

Одлуци о сахрањивању и гробљима.
Члан 8.

Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност,  при чему се  у погледу врсте и
обима  свечаности  уважава  воља  умрлог,  породице,  сродника  умрлог  и  других  лица,  а  према  утврђеном
дневном распореду сахрана.

Верски обреди, као део погребне свечаности, обављају се уколико је то по жељи умрлог, породице,
сродника умрлог и других лица и уколико нису у супротности са правилима и обичајима верских заједница.

Члан 9.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке и прописа донетих за њено извршавање врши

Општинска управа општине Ћићевац, ако овом одлуком није другачије прописано.
Инспекцијски  надзор  врши  Одсек  надлежан  за  послове  инспекцијског  надзора  преко  комуналног

инспектора.

Члан 10.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се физичко лице ако:

1. изврши сахрањивање посмртних остатака умрлог на гробљу које није у употреби;
2. поступи супротно одредбама члана 8. ове одлуке.

Члан 11.
За  прекршаје  прописане  чланом  10.  ове  одлуке  инспектор  издаје  прекршајни  налог  у  складу  са

законом.
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Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр: 352-50/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                            

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                           Славољуб Симић, с.р.

57.
На основу члана 20. и 32. Закона  о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''. бр. 129/2007, 83/2014- др.

закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 25/2019) и
члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019), Скупштина општине Ћићевац
на 41. седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ                                    

Члан 1.
У Одлуци о финансирању пројеката Дома здравља Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 18/18,

5/19 и 9/19) у члану 3. у тачки 1) износ „2.033.795,00“ мења се износом „1.404.904,00“, а у тачки 2) износ:
„2.082,413,00“ мења се износом: „2.528.135,00“

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Бр. 561-1/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                         Славољуб Симић, с.р.

58.
На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,

88/2013,  105/2014,  104/2016-др.  закон,  108/2016,  113/2017 и 95/2018),  члана 17.  и  18.   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. 16/18), члана 40. Статута
општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), а у вези Одлуке о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину ('' Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 9/2017 и 3/19), Скупштина општине Ћићевац,
на 41. седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела  је 

                                                                                                                             

Р Е Ш Е Њ Е

1.  У  јавну  својину  општине  Ћићевац  за  потребе  развoја  туризма  и  изградње  туристичке
инфраструктуре прибављају се –  куповином земљишта, следеће непокретности:

          - к.п. бр.1626 КО Браљина, њива 5. класе у површини од 7,13 ари и к.п. бр. 1627 КО Браљина,
њива 5. класе, у површини од 12,68 ари, што укупно износи 19,81 ари, које су уписане у лист непокретности
број 419 и 

           - к.п. бр.1624/2 КО Браљина, њива  4. класе,  у површини од 24,14 ари и њива 5. класе у
површини од 2,87 ари, што укупно износи 27,01 ар у КО Браљина, уписане у лист непокретности број 136,

по цени од 200 евра по ару.   
2.  Овлашћује се председник општине да у име Општине Ћићевац закључи Уговор о   прибављању

непокретности из тачке 1. овог решења.
 3.  Ово  решење  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  листу  општине

Ћићевац''.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења се може покренути управни спор тужбом код надлежног суда

у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 Административна такса у износу од 500 динара наплаћена је по тарифном броју 7 тачка 1, Одлуке о

висини накнаде за услуге које пружа Општинска управа општине Ћићевац.        
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр: 464-7/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                                         

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                     Славољуб Симић, с.р.

59.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14- др. закон,

101/16- др. закон и 47/18), члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19), члана 3.
и  4.  Одлуке  о  гасификацији  насеља  општине  Ћићевац  („Сл.  лист  општине  Ћићевац“,  бр.  8/19),  а  у  вези
Извештаја  о  раду  комисије  за  спровођење  јавног  позива  за  избор  партнера  за  реализацију  Програма
гасификације насеља општине Ћићевац, Скупштина општине Ћићевац на 41. седници одржаној 13. септембра
2019. године донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  избору  најповољнијег   партнера  –  „МДСЕ  Ћићевац“  ДОО,
Карађорђева бр. 106, Ћићевац, за реализацију Програма гасификације насеља општине Ћићевац,
коју је донело Општинско веће бр. 352-23/19-02 од 9.9.2019. године.

2. Међусобна права и обавезе  на  реализацији Програма гасификације насеља општине Ћићевац,
регулисаће се уговором  између „МДСЕ Ћићевац“ ДОО, Карађорђева бр. 106, Ћићевац и општине
Ћићевац.

3. Уговор из тачке 2. овог решења потписаће председник општине Ћићевац.
4. Ово решење ступа на снагу осмог дана одана објављивања у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 352-23/19-02 од 13. септембра 2019. године

 
                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                    Славољуб Симић, с.р.

60.
На основу члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“, бр. 16/18), члана 40. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19) и члана 21.
Одлуке  о  прибављању  и  располагању  стварима  у  јавној  својини  општине  Ћићевац  („Сл.  лист  општине
Ћићевац“, бр. 3/14 и 2/17), Скупштина општине  Ћићевац, на 41. седници одржаној 13. септембра 2019. године,
донела  је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. Овим  решењем  образује  се  Комисија  за  прибављање  јавне  својине  непосредном  погодбом,  у
следећем саставу: 
- за председника:

1) Нада Симић 
- за чланове:

2) Душан Ивковић
3) Драгана Јеремић
4) Весна Пантић
5) Ивана Павловић.

2. Задатак Комисије је да спроведе поступак непосредне погодбе ради прибављања у јавну својину
к.п. бр. 6020 КО Ћићевац.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 464-25/19-04 од 13. септембра 2019. године  
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                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                   Славољуб Симић, с.р.  

61.                                                                                                                           
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон,

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019)
и члана 76. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019), а на предлог
председника  Скупштине  општине  Ћићевац,  Скупштина  општине  Ћићевац  на  41.  седници  одржаној  13.
септембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА, ИЗБОР И

ИМЕНОВАЊА И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

1. Разрешава  се  Зоран  Кованџић,  дужности члана Одбора за  административно мандатна питања,
избор  и  именовања  и  борбу  против  корупције,  као  сталног  радног  тела  Скупштине  општине
Ћићевац.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-53/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                     Славољуб Симић, с.р.

62. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон,

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/2019)
и члана 76. Пословника Скупштине општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 8/2019), а на предлог
одборничке групе СНС,  Скупштина општине Ћићевац на 41.  седници одржаној 13. септембра 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА, ИЗБОР И

ИМЕНОВАЊА И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

1. Именује се др Мирјана Кркић, за члана Одбора за административно мандатна питања, избор и
именовања и борбу против корупције, као сталног радног тела Скупштине општине Ћићевац.

2. Мандат именоване траје до истека мандата одборника Скупштине општине Ћићевац.
3. Ово решење објавити у „Сл.листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-30/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                    Славољуб Симић, с.р.

63.
На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.

18/2010, 101/2017,  113/2017-др. закон, 95/2018 и 10/2019) и члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“,  бр.  3/19),  Скупштина општине Ћићевац,  на 41.  седници одржаној  13.  септембра 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу

1. Утврђује  се  20%  већи  број  деце  од  броја  који  се  уписује  у  васпитне  групе  у  Предшколској
установи „Чаролија“ Ћићевац, у радној 2019/20. години, и то за следеће васпитне групе:
- јасленa групa (узраста од 18 месеци до 3 године)
- млађa васпитнa групa (узраста од 3 до 4 године)
- средњa васпитнa групa (узраста од 4 до 5,5 година)
- старијa васпитнa групa (узраста од 4,5 до 5  година)
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- мешовитa васпитнa групa (узраста од 3 до 5,5 година).

2. Решење доставити: Предшколској установи „Чаролија“ Ћићевац и архиви.
3. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 610-15/19-02 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                      Славољуб Симић, с.р.

64.
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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 40.
Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,  бр. 3/2019),  Скупштина општине Ћићевац на 41.
седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета општине Ћићевац за период 1.1.-30.6.2019. године.
2. Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 402-4/19-04 од 13. септембра 2019. године

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                       Славољуб Симић, с.р.

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

54. 
На основу члана 44. став 1. тачка 1) и 5) 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. тачке 1) и 9) Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, бр. 3/2019) а у вези члана 5. Уговора о додели средстава за суфинансирање активности у
оквиру ИПА 2014, Пројекат „Обезбеђење побољшања животних услова интерно расељених лица и повратника
по Споразуму о реадмисији, заведеним код Комесаријата за избеглице и миграције РС под бр. 9-9/957 од 9.
септембра 2019. године и Општине Ћићевац под бр. 205-64/19-03 од 2.9.2019. године, Председник општине
Ћићевац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Именује  се  Комисија  за  избор  корисника  за  доделу  помоћи  интерно  расељеним  лицима  и
повратницима по Споразуму о  реадмисији  који живе на територији  општине Ћићевац,  кроз  куповину две
сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију
предметних сеоских кућа/малих грантова и куповине пакета беле технике/намештаја за предметне сеоске куће,
у следећем саставу:

1. Невенка Првановић – радник ОУ Ћићевац – за председника
2. Драгана  Стефановић  –  повереник  за  избеглице  и  миграције  ОУ  Ћићевац  –  за  заменика

председника
3. Нада Симић – радник ОУ Ћићевац – за члана

Душан Ивковић – за заменика члана
4. Зоран Антић – радник ОУ Ћићевац – за члана

Весна Љ. Пантић – радник ОУ Ћићевац – за заменика члана
5. Марија Ђорђевић – радник ОУ Ћићевац – за члана

Ивана Павловић – радник ОУ Ћићевац – за заменика члана.
2. Задатак Комисије је да усвоји Правилник о раду који садржи: поступак рада, поступак објављивања

јавног позива, документацију потребну за учешће на јавном позиву, услове и критеријуме за избор корисника,
поступак  израде  и  оглашавања  предлога  листе,  поступак  подношења  приговора  и  одлучивања  по  истом,
поступак израде и оглашавања коначне листе и друга питања од значаја за рад Комисије и избор корисника, а
све у складу са Уговором о додели средстава за суфинансирање активности у оквиру ИПА 2014, Пројекат:
„Обезбеђивање  побољшања  услова  становања  интерно  расељених  лица  и  повратника  по  Споразуму  о
реадмисији“, заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције РС под бр. 9-9/957 од 9. септембра 2019.
године и Општине Ћићевац под бр. 205-64/19-03 од 2.9.2019. године.

3. Мандат  Комисије  траје  до  завршетка  програма,  односно  реализације  активности  планираних
уговором.

4. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
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5. Решење доставити: именованима, Комесаријату и архиви.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 205-64-1/19-03 од 12.9.2019. године

                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                     Златан Кркић, с.р.

55.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14- др. закон,

101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019),
Општинско веће општине Ћићевац, на 183. седници одржаној 9. септембра 2019. године,  донело је

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРОВА ЗА НАКНАДУ

ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋИЋЕВАЦ

Члан 1.
Овим правилником (у  даљем тексту:  Правилник)  утврђује  се  поступак  и  начин решавања  захтева

грађана за накнаду штете коју проузрокују пси и мачке луталице. 
Под штетом се подразумева штета настала услед уједа паса и мачака луталица и штета настала услед

напада паса луталица и покоља домаћих животиња (у даљем тексту: догађај), на територији општине Ћићевац. 

Члан 2.
Под „псима и мачкама луталицама“, у смислу овог Правилника, сматрају се пси и мачке, који немају

дом и који нису евидентирани као власништво физичких лица. 

Уједи паса и мачака луталица

Члан 3.
Физичко лице које на територији општине Ћићевац претрпи штету услед уједа пса или мачке луталице

(у даљем тексту: оштећени), пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне
штете, као и у току судског поступка, а пре доношења правоснажне одлуке, Општинском правобраниоцу, као
законском заступнику општине, може поднети писани захтев за накнаду штете (Образац 1. који је саставни део
Правилника).

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30 дана од дана
догађаја.

Захтев  у име оштећеног  из става  1.  овог члана,  Општинском правобраниоцу може поднети његов
законски заступник, старатељ или пуномоћник.

Законски  заступник  своје  својство  у  поступку  пред  Општинским  правобраниоцем  доказује
фотокопијом извода из матичне књиге рођених, старатељ доказује својство достављањем фотокопије Решења о
постављењу за старатеља, а пуномоћник достављањем пуномоћја.

Члан 4.
Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву о насталом догађају одмах након догађаја, а

најкасније  у  року  од  3  дана  од  дана  догађаја,  Комуналној  инспекцији  Одсека  за  инспекцијске  послове
Општинске управе општине Ћићевац.

Комунална инспекција је дужна да изда потврду оштећеном лицу о пријављеном догађају.
Комунална  инспекција  је  обавезна  да  устроји  и  уредно  води  евиденцију  о  поднетим пријавама  и

издатим потврдама оштећеним лицима, као и да на захтев надлежних органа доставља извештај о пријављеним
догађајима и издатим потврдама.

Члан 5.
Захтев из члана 3. Правилника мора да буде у писаној форми, јасне садржине и исти мора да садржи:

име и презиме оштећеног,  пребивалиште – боравиште оштећеног,  контакт телефон оштећеног,  веран  опис
штетног  догађаја,  место  и  време  настанка  штетног  догађаја,  детаљан  опис  пса/мачке  од  стране  кога  је
претрпљена повреда, податке о лицима која су присуствовала настанку штетног догађаја, опис претрпљених
повреда, износ који потражује на име накнаде претрпљене штете, као и друге податке који могу бити од значаја
за поступање по захтеву.

Члан 6.
Уз захтев из члана 3. овог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал или оверене

фотокопије документације и то:
- личну карту (или извод из МКР за малолетно дете),
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- комплетну медицинску документацију која се односи на лечење (извештај надлежне здравствене

установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте са детаљним описом настале повреде,
извештај института за јавно здравље и др.),

- потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року,
- копију картице текућег рачуна,
- друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
У случају да се захтев подноси од стране законског заступника, старатеља или пуномоћника, уз захтев

мора да се поднесе документација из члана 3. став 4. овог Правилника.

Напади паса луталица и покољ домаћих животиња

Члан 7.
Физичко лице које не територији општине Ћићевац претрпи штету услед покоља домаћих животиња

који причине пси луталице, пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне
штете, као и у току судског поступка, а пре доношења правоснажне одлуке, Општинском правобраниоцу, као
законском заступнику општине, може поднети писани захтев за накнаду штете (Образац 2. који је саставни део
Правилника).

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30 дана од дана
догађаја.

Захтев из става 1. овог члана, мора да буде на прописаном обрасцу, јасне садржине са назнаком адресе,
контакт телефона и бројем текућег рачуна.

Захтев из става 1.  овог члана, мора да садржи веран опис и локацију догађаја,  имена евентуалних
сведока догађаја, податак о врсти и броју домаћих закланих животиња, са износом накнаде коју потражује.

Члан 8.
Уз захтев из члана 7. oвог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал или оверене

фотокопије документације и то:
- личну карту,
- извештај ветеринара или надлежне ветеринарске станице о насталом догађају,
- записник инспектора о испуњености услова за држање  домаћих животиња,
- потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року,
- копију картице текућег рачуна,
- друге доказе који су од значаја за решавање захтева.

Члан 9.
Општински правобранилац примљене захтеве из члана 3. и члана 7. овог Правилника, у року од пет

радних дана, уколико је захтев уредан и потпун, доставља Комисији за утврђивање основа и висине накнаде
штете  настале  услед  уједа  паса  луталица и  штете  настале  услед  напада  паса  луталица  и покоља домаћих
животиња (у даљем тексту: Комисија).

Општински правобранилац ће по пријему захтева из члана 3. и члана 7. овог Правилника, уколико је
захтев  неразумљив  или  непотпун,  у  року  од  пет  радних  дана  од  дана  пријема  захтева,  писаним  путем
обавестити подносиоца захтева да отклони постојеће недостатке.

Уколико подносилац захтева у року од пет радних дана од дана пријема обавештења Општинског
правобраниоца из става 2.  овог члана не отклони недостатке због којих се не може поступити по захтеву,
сматраће се да је исти одустао од захтева. 

Комисију из става 1. овог члана образује председник општине Ћићевац, посебним  актом - решењем.
Актом о образовању Комисије утврђује се број чланова и састав Комисије, послови и задаци које ће

Комисија обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља комунална инспекција Општинске

управе. 

Члан 10.
Након  утврђивања  чињеница  и  околности  које  су  битне  за  одлучивање  о  поднетом  захтеву,  а

најкасније  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема  захтева,  Комисија  ће  доставити  Мишљење  о  основаности
предлога за мирно решавање спора и висини износа накнаде штете (у даљем тексту: Мишљење).

Мишљење Комисије из става 1. овог члана може да гласи:
1) прихвата се захтев оштећеног
2) одбија се захтев оштећеног
3) одбацује се захтев оштећеног.
Мишљење Комисије из става 1. овог члана мора да буде образложено.
Општински правобранилац је у обавези да поступи по Мишљењу Комисије из става 1. овог члана и

закључи споразум о вансудском поравнању, као и да обавести оштећеног, у року од 5 радних дана од дана
пријема Мишљења, о датуму и месту потписивања споразума о вансудском поравнању или писмено обавести
оштећено лице да је надлежна Комисија доставила Мишљење да се његов захтев одбије.



Strana    45        –  Broj     11               SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC           13.9  .2019  .  godine  
Члан 11.

Код  утврђивања  висине  износа  накнаде  штете  из  члана  10.  Правилника  најнижи  износ  досуђене
накнаде  на  име претрпљене штете  може бити 5.000,00  динара,  а  највиши износ досуђене накнаде на  име
претрпљене штете може бити 60.000,00 динара.

Уколико је повређени малолетно лице, износ накнаде на име претрпљене штете бити и виши, али не
виши од 90.000,00 динара.

У случају покоља домаћих животиња износ накнаде штете обрачунава се у висини тржишне цене живе
ваге по килограму за животиње над којима је извршен покољ.     

Члан 12.
Општински правобранилац је дужан да Одсеку за буџет, финансије и јавне набавке достави примерак

потписаног  и  овереног  споразума  о  вансудском  поравнању,  са  копијом  личне  карте  подносиоца  захтева-
оштећеног и бројем жиро рачуна подносиоца захтева-оштећеног (копијом картице оштећеног), наредног дана
од дана потписивања. 

Члан 13.
Одсек за буџет, финансије и јавне набавке Општинске управе општине Ћићевац дужан је да у року од

30 дана од дана пријема потписаног и овереног споразума о вансудском поравнању изврши плаћање износа на
име вансудског поравнања.

Члан 14.
У случају да подносилац захтева одбије да закључи споразум на износ накнаде штете који је одређен

од стране Комисије, а исти по истом основу пред надлежним Судом покрене поступак, законски заступник
Општине Ћићевац и пуномоћник има могућност да пред надлежним Судом, тужбу и тужбени захтев призна до
износа који је одређен од стране надлежне Комисије.

Члан 15.
Закључењем Споразума о вансудском поравнању, оштећени своја потраживања по истом основу више

не може намирити од Општине Ћићевац у судском или неком другом поступку.

Члан 16.
Ступањем на снагу  овог  Правилника престаје  да важи Правилник о поступку и начину решавања

захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице (''Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 16/16).

Члан 17.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 06-68/19-02 од 9. септембра 2019. године

           ПРЕДСЕДНИК
  Златан Кркић, с.р.

Образац број 1
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА 
                      ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА

Дана_____________године,  у__________________у  улици_______________________________
претрпео/ла  сам,  односно моје  малолетно дете____________________________________ је  претрпело штету
услед  уједа  пса/мачке
луталице____________________________________________________________________________

(опис пса или мачке)
Опис догађаја:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Опис повреде :
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
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На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од_________________ динара, који треба

уплатити на текући рачун број ___________________________, који се води код _________________ банке.
Уз захтев прилажем:
- очитану личну карту/фотокопију (извод из МКР за малолетно дете)
- фотокопија извода из МКР (доставља законски заступник)
- фотокопија Решења о постављењу за старатеља (доставља старатељ)
- пуномоћје (доставља пуномоћник)
- оригинал или фотокопију лекарске документације
- извештај надлежне ветеринарске станице
- копију картице текућег рачуна
- потврду комуналне инспекције и др.
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Да ли постоје сведоци догађаја (заокружити)
                     ДА                       НЕ
Подаци о евентуалним сведоцима догађаја:
1.____________________________________,         __________________________________
                  (име и презиме сведока)                                                       (ЈМБГ)
_____________________________________,          __________________________________
                          (адреса)                                                                 (број личне карте)

2.____________________________________,         __________________________________
                 (име и презиме сведока)                                                       (ЈМБГ)
_____________________________________,          __________________________________
                          (адреса)                                                                 (број личне карте)
Изјава сведока 1:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Изјава сведока 2:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

У Ћићевцу дана:                                                                         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
__________________ године.                              Име и презиме________________________
                                                                                Адреса  _____-________________________
                                                                                Бр.лк. ______________ ПУ _____________
                                                                                Контакт тел: _________________________
                                                                                Својеручни потпис ____________________

Образац број 2 
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД  НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И
ПОКОЉА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Дана_____________  године,  у________________________у  улици  _________________________
претрпео/ла сам, штету услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња.

Опис догађаја:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Опис причињене штете :
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од_________________ динара, који треба
уплатити на текући рачун број___________________________, који се води код _________________ банке.

Уз захтев прилажем:
- очитану личну карту/фотокопију, 
- извештај надлежне ветеринарске станице или ветеринарске инспекције,
- записник инспектора о испуњености услова за држање домаћих животиња,
- копију картице текућег рачуна,
- потврду комуналне инспекције и другу документацију.
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Да ли постоје сведоци догађаја ( заокружити)
                      ДА                       НЕ
Подаци о евентуалним сведоцима догађаја:
1.____________________________________,        ___________________________________
                  (име и презиме сведока)                                                       (ЈМБГ)
______________________________________,       ___________________________________
                          (адреса)                                                                 (број личне карте)

2.____________________________________,       ___________________________________
                 (име и презиме сведока)                                                       (ЈМБГ)
______________________________________,      ___________________________________
                          (адреса)                                                                 (број личне карте)
 Изјава сведока 1:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Изјава сведока 2:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

У Ћићевцу дана:                                                                              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
__________________ године.                                  Име и презиме_______________________
                                                                                    Адреса    ___________________________
                                                                                    Бр.лк. ______________ ПУ ____________
                                                                                    Контакт тел: ________________________
                                                                                    Својеручни потпис ___________________

 

                                                                          
____________________________________________________________________________

____________________________________________

_______________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
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Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260
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