
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

30.
На основу члана  56. став 1. Закона о локалној самуоправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др.

законa, 101/16- др. закон и 47/18), члана 49. став 2., члана 50. став 2. и члана 98. и 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  ("Сл. гласник РС", бр.  21/16, 113/17- др закон и
95/18) и  члана  64.  став  1.  тачка  12)  Статута  општине  Ћићевац  (''Сл.  лист  општине  Ћићевац'',  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац, на 2. седници одржаној дана 28.08.2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

I   ПОСТАВЉА СЕ Мирјана Станојевић Јовић, дипл. правник из Кучева,  за начелника Општинске
управе општине Ћићевац, на период од пет година.

II  Начелник Општинске управе ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај.
III   Решење  објавити у ''Сл. листу општине  Ћићевац''.
ПОУКА  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ:  Против  овог  решења  жалба  није  допуштена,  али  се  може

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112- 60/20-02 од  28.08.2020. године 

                                                         ПРЕДСЕДНИЦА  
                                                                                                                                        Др Мирјана Кркић, с.р.

АКТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

2.
На  основу  члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 18. Уредбе  о  буџетском   рачуноводству (''Сл.
гласник РС'', бр. 125/03 и 12/06), члана 6. Правилника о начину и  роковима вршења пописа имовине и обавеза
корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(''Сл. гласник РС'', бр.  33/15 и 101/18), члана  4. и  5. Правилника  о  попису имовине и  обавеза у   органима
општине  Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 21/15) и Закључка Општинског већа, бр. 06-42/20-02 од
28.08.2020. године, начелник Општинске управе општине Ћићевац, доноси  

РЕШЕЊЕ
о образовању комисије и именовању чланова 

комисије за вршење ванредног пописа имовине и обавеза 

1.  Овим решењем, у складу са Закључком Општинског већа општине Ћићевац, бр. 06-42/20-02 од
28.08.2020. године, образује се Комисија за вршење ванредног пописа имовине и обавеза и именују чланови
комисије, и то: 

1) Ненад Мацић, члан Општинског већа, за председника комисије,
        2) Марија Медаровић, за члана,

3) Марина Лукић, за члана,
4) Александра Петковић, за члана,
5) Ивана Крстић, за члана,
6) Драгана Матејић, за члана,
7) Марија Ђорђевић, за члана,
8) Биљана Петковић, за члана.

2.  Ванредни попис имовине  и обавеза,  вршиће се  са  стањем на дан  31.  август  2020.  године и
обухватиће:

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   18                 Ћићевац,  31.8.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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-   ванредни попис нефинансијске имовине - основна средства са опремом;  
-  ванредни попис финансијске имовине - дугорочна финансијска имовина, новчана средства, благајне,

хартије од вредности;
-  ванредни попис потраживања локалних изворних прихода, потраживања од купаца, потраживања од

закупа и других видова коришћења имовине у јавној својини и других потраживања; 
 - ванредни попис обавеза - дугорочне и краткорочне обавезе, обавезе по основу расхода за запослене,
обавезе по основу осталих расхода изузев  расхода за запослене,  обавезе  из пословања, пасивна временска
разграничења и других обавеза;
       3. Комисија ће сачинити план рада и извршити поделу задатака и обавеза.

4. Ради  благовременог састављања Извештаја, ванредни попис ће се извршити у  роковима:
-   ванредни попис нефинансијске имовине - основна средства са опремом, са стањем на дан 31. август

2020. године до 14. септембра 2020. године;
-  ванредни попис финансијске имовине - дугорочна финансијска имовина, новчана средства, благајне,

хартије од вредности, са стањем на дан 31. август 2020. године до 14. септембра 2020. године;
-   ванредни попис потраживања локалних изворних прихода, потраживања од купаца, потраживања од

закупа и других видова коришћења имовине у јавној својини и других потраживања, са стањем на дан 31.
август 2020. године до 14. септембра 2020. године; 
 -  ванредни попис обавеза - дугорочне и краткорочне обавезе, обавезе по основу расхода за запослене,
обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене, обавезе по појединачним кредитним партијама,
обавезе из пословања, пасивна временска разграничења и других обавеза, са стањем на дан 31. август 2020.
године до 14. септембра 2020. године.

   5. Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
   6. Решење доставити члановима комисије и архиви.   

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 404- 28/20-03 од 31.08.2020. године                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       НАЧЕЛНИЦА                                       Мирјана Станојевић Јовић, с.р.
             ___________________________________________________________________________

_______________________________________

___________________________

С А Д Р Ж А Ј                                                                                                                                                            

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                      Страна

30.   Решење о постваљењу начелника Општинске управе............................................................ 1

АКТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

 2.   Решење о образовању Комисије и именовању чланова Комисије за вршење ванредног
       пописа имовине и обавеза........................................................................................................... 1

_______________________________________________________________________________________________

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

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


