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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и
83/14- др. закон, 101/16- др. закон) и чланa 15. став 1. тачка 1. и члана 33. став 1. тачка 4. Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/13- пречишћен текст, бр. 22/13 и бр. 10/15), Скупштина
општине Ћићевац на 25. седници, одржаној 18.12.2017. године, донела је

ПРОГРАМА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ
Уставом Републике Србије установљен је концепт уређења система локалне самоуправе, а
Законом о локалној самоуправи општина се дефинише као територијална јединица у којој се остварује
локална самоуправа. Законом о локалној самоуправи је као примарна надлежност локалне самоуправе
наведена израда и усвајање програма развоја општине.
Статутом општине Ћићевац у члановима 15. и 33. предвиђено је да општина преко својих органа,
у складу са законом, доноси Програм развоја општине. Програм развоја општине Ћићевац за 201 8. годину
са пројекцијом за 2019. и 2020. годину, представља континуитет досадашњих мера и активности
започетих у претходном периоду.
У припреми Програма развоја остварена је сарадња са месним заједницама, јавним предузећима и
установама. Програм развоја подељен је у више поглавља од којих је свако посвећено једној области
полазећи од актуелног степена развоја појединих области и уважавајући принципе равномерног и
уравнотеженог развоја целог подручја општине.
Реализацију Програма развоја могуће је остварити средствима из буџета општине, средствима
која обезбеђује републички буџет преко одговарајућих министарстава и фондова, средствима јавних
предузећа, установа, месних заједница, средствима из донација и других извора.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Површина
Број становника (укупно, попис 2011. год.)
Број месних заједница
Број насеља
Број катастарских општина
Бр. бирача са/без расељених лица/ (на дан 08.12.2017.год.)
Надморска висина
Географске координате

124 км2
9.871
10
10
12
7832/7672
215 м
43° 43′ 08" СГШ
21° 26′ 27" ИГД
7900 ха
6938 ха
3335 ха

Пољопривредно земљиште (са пашњацима)
Обрадива површина
Шумска површина (приватна и државна)
Железнички саобраћај: пруга Београд- Сталаћ- Ниш и Сталаћ- Краљево
Друмски саобраћај: ауто пут Београд- Ниш, магистрални пут М-5 Појате - Краљево, регионални
пут Ћићевац - Варварин и регионални пут Параћин - Ражањ
Реке: Велика Морава, Јужна Морава, Западна Морава и Јовановачка река.

2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.1. Водоснабдевање
Најважнија активност из области водоснабдевања у 2018. години је прелазак у редовно
снабдевање. Пуштање у пробни рад водоснабдевања из Регионалног система ''Ћелије''- цевовод
Крушевац-Ћићевац-Варварин је отпочело крајем 2016. године.
Поред улагања у регионални водовод у плану су и следеће активности:
- испирање водоводне мреже, односно њених делова,
- завршетак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Ћићевац и почетак изградње у другим
месним заједницама,
- санација и одржавање каптажа и система јавних чесама по свим меснима заједницама,
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-

завршетак акције уградње сувих водомера,
- уградња водомера на почецима већих улица и насеља ради ефикасније контроле потрошње
воде,
- набавка цистерне за питку воду,
- одржавање прилазног пута и простора око базена као и одржавање хигијене унутрашњости
базена у Ћићевцу и Град Сталаћу,
- редовно контролисање бунара у Сталаћу на игралишту ФК Трудбеник и повећање проточне
снаге,
- на водоводној мрежи (контрола исправности, поправка и активирање постојећих вентила,
санирање насталих хаварија, акција замене водомера, евидентирање нелегалних прикључака
као и контрола постојећих, санације каптажа у Ћићевцу, Сталаћу и Град Сталаћу, набавка
машине за сечење асфалта и бетона, набавка теренског возила, набавка апарата за варење
цеви, набавка гарнитуре алата и кључева за раднике),
- изградња, опремање и одржавање инфраструктуре (водоводне мреже) општине,
- на систему јавних чесми (свакодневно провера и дозирање хлора, контролисање и замена
славина, санација хаварија, одржавање изворишта.
Носиоци наведених активности су: Општина Ћићевац, ЈКСП ''Развитак'', ЈП ''Путеви Ћићевац“,
месне заједнице, надлежна министарства.
2.2. Одвођење, прерада и испуштање отпадних, фекалних и атмосферских вода
Током 2018., 2019. и 2020. године наставиће се са израдом пројектне документације за изградњу
канализационе мреже за већи део општине.
Планиране активности у области одвођења, прераде и испуштања отпадних, фекалних и
атмосферских вода су:
- санација, уређење и одржавање постојеће канализације,
- израда пројектне документације за канализацију на територији општине Ћићевац и израда
канализације,
- изградња и одржавање атмосферске канализације,
- контрола квалитета испуштених отпадних вода и забрана испуштања фекалних вода од стране
предузећа, установа и појединаца,
- израда пројектне документације у вези пречишћавања испуштених фекалних вода,
- каналисање и одвођење атмосферских вода у поток Акалавица,
- завршетак радова на Акалавичком потоку и куповина парцеле ради повезивања два крака
канала,
- регулисање других атмосферских вода на територији општине,
- набавка мерача отпадних вода,
- одржавање исправности камиона цистерне за фекалије,
- свакодневна контрола и одржавање исправности фекалне пумпе,
- реконструкција фекалних шахти,
- одводни канал у Шумадијској ул. у Ћићевцу код бр. 1 (мостић) до краја те ул. (код
Петровића),
- сређивање канала за одвод атмосферских вода у ул. Бранка Крсмановића – Јове Курсуле –
Душанова, на углу ул. Јове Курсуле и Душанове код Душана Гилића, одводне воде у ул.
Николе Тесле (од Бабадикића до точка) и регулисање канала између вртића и Драгана
Поповића, одвод воде у ул. Милоја Закића, почевши од ул. Хајдук Вељка у Ћићевцу,
- сређивање канала за одвод атмосферских и фекалних вода у ул. Младих у Ћићевцу, код
Мерака и у ул. Св. Саве,
- израда ригола код Најдановића (Мирослав Кркић),
- сређивање канала и постављање ригола у свим улицама на територији МЗ Сталаћ,
- постављање решетке за одвод атмосферских вода у ул. др Свете Нагулића у Сталаћу,
одвођење атмосферске воде испод надвожњака у ул. др Илије Нагулића у Сталаћу, код Дома
културе у Сталаћу и завршетак канала у ул. др Илије Нагулића у Сталаћу,
- завршетак постављања ригола у ул. др Илије Нагулића у Сталаћу,
- асфалтирање и постављање ригола у ул. Раде Живановића у Сталаћу,
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-

израда канала са решеткама код Срећковић Добривоја у Сталаћу,
уређење путних канала за одвод површинских вода у Плочнику,
- уређење Дубочког и Смрданачког потока у Појату,
- регулисање канала и проблема атмосферских вода по свим месним заједницама општине,
- постављање ригола у Шумадијској улици,
- изградња резервоара (каптаже) у Лучини и Плочнику,
- уређење (завршетак) Топличког потока у центру МЗ Сталаћ,
- каналисање потока у Град Сталаћу и потока који пролази кроз МЗ Браљина,
- уређење канала за одвођење атмосферских вода у Град Сталаћу,
- уређење потока у Мрзеници,
- пројекат бране на Западној Морави поред села Мрзеница.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, ЈП „Путеви Ћићевац“, ЈКСП ''Развитак'', ЈП
''Србијаводе'', ЈП „Путеви“ Србије и комунална служба.
2.3. Одржавање јавних површина
У 2018., 2019. и 2020. години Општина Ћићевац наставља са активностима које обухватају:
- појачане активности на елиминацији дивљих депонија и сакупљању и депоновању смећа по
свим месним заједницама,
- решавање статуса постојеће градске депоније (у сарадњи са општином Варварин) уз
обезебеђење минималних услова за даљи рад (ограђивање, организовање дежурстава...) или
рекултивисање уз одређивање нове локације,
-обезбеђење дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада,
-дефинисање одлагања индустријског, пољопривредног и животињског отпада,
- модернизацију и подизање квалитета услуга уз континуирану набавку средстава и опреме и то:
контејнера, уличних канти, камиона цистерне за прање улица и тргова, набавка опреме за
зимско одржавање улица (ручни чистачи снега и растурачи соли за тротоаре и неприступачне
улице),
- одржавање и поправка возила потребних за прикупљање и депоновање смећа,
- редовно одржавање и уређивање зелених површина на територији свих месних заједница,
- засађивање нових и одржавање постојећих дрвореда на територији свих месних заједница,
- наставак радова на уређењу постојећих тргова и тротоара уз евентуално формирање нових на
територији свих месних заједница,
-одржавање постојећих тргова и тротоара и наставак радова на набавци декоративне расвете,
парковских клупа и канти за смеће на територији општине,
-побољшање коловоза и комплетног путног појаса кроз територију општине,
-одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и постављање лежећих полицајаца у близини
школа и вртића,
- уређење парка на простору испред Дома културе у Сталаћу – постављање ограде и клуп а, на
простору између Дома културе и пруге, на простору преко пута Дома културе и уређење парка
испред месне канцеларије у Сталаћу,
-уређење парка код железничке станице у Ћићевцу,
-уређење простора испред Дома културе у Појатама,
-уређење простора испред свих домова културе у МЗ,
-одржавање зелених површина, канала, гробља, растиња,
-ангажовање додатне механизације за санацију категорисаних и некатегорисаних путева.
Носиоци наведених активности су: ЈКСП ''Развитак'', ЈП „Путеви Ћићевац“, месне заједнице,
комунална служба.
2.4. Одржавање гробаља
У континуитету са раније спровођеним мерама и активностима, у 2018., 2019. и 2020. години,
посебно ће бити посвећена пажња подизању квалитета услуга и уређивању гробаља у свим месним
заједницама. Такође, у плану је и:
- одржавање хигијене,
- постављање зеленог дрвореда и расвете на месном гробљу у Ћићевцу,
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-

израда алеја на докупљеним парцелама,
уређење простора на гробљу- засађивање украсног растиња и дрвећа,
ревизија и нумерација гробних места и израда катастра гробља,
укоп покојника,
кошење манипулативних и гробних површина и уклањање корова,
издавање капеле и куће за парастосе и њихово одржавање,
набавка фрижидера, клима уређаја и електричног шпорета за гробарску кућу,
ограђивање гробних места на уласку у гробље,
редовно кошење ниског растиња дуж приступних путева гробљу и на самом гробљу у свим мз
општине,
завршетак гробарске куће у Плочнику,
изградња гробарске куће у Трубареву,
завршетак гробарске куће у Мрзеници.
набавка контејнера за потребе на територији општине,
набавка ситног алата,
уређење паркинг простора на гробљима по месним заједницама,
редовно уређивање и одржавање стаза и прилазних путева,
реконструкција капела на сеоским гробљима по месним заједницама,
уређење и кошење гробља,
проширење гробног простора по месним заједницама и куповина парцела,
завршетак радова на ограђивању гробаља у месним заједницама,
куповина парцеле у МЗ Појате за потребе проширења гробља у Појату.
Носиоци активности су: ЈКСП ''Развитак'', месне заједнице и општина Ћићевац.

2.5. Пијаце
У циљу ефикаснијег одвијања пијачних активности, планиране су следеће активности:
- зелена пијаца:
- тражење нове локације уместо постојеће због даље изградње пословно –стамбеног објекта на
пијаци,
- реновирање постојећих тезги (поправка, фарбање и замена дотрајалих),
- одржавање хигијене,

- млечна пијаца:
-

постојеће тезге обложити плексигласом,
набавка баждарене контролне ваге,
одржавање хигијене,
тражење нове локације,

- сточна пијаца:
- редовно одржавање, поправљање сточне ваге и баждарење,
- активирање већ изграђених објеката као и одржавање и поправка ограде,
- поправка прилазног пута- улица Бранка Крсмановића,
- одржавање хигијене и уређивање пијачног простора,
- сарадња са ветеринарском службом и санитарном инспекцијом,
- организовање наплате таксе путем СМС попут паркинг сервиса, а док се то не организује
вршити на постојећи начин,
- опремање управне зграде неопходним инсталацијама и регулисање прикључка,
- робна пијаца:
- повећање квалитета у пружању и контроли пијачних активности,
- израда пољског вц-а код кванташке пијаце у Град Сталаћу и враћање тезги,
- изналажење могућности изградње кванташке пијаце на другим локацијама
Носиоци активности су: ЈКСП ''Развитак'' и општина Ћићевац.
2.6. Изградња и реконструкција електро- енергетских објеката

5

Електродистрибуција Ћићевац, поред редовног одржавања објеката, планира и остале радове на
ремонту старих и изградњи нових објеката.
У 2018., 2019. и 2020. години наставиће се са активностима на изградњи минихидроцентрала на
Јужној и Западној Морави.
Такође, у плану је и одржавање јавне расвете на територији општине и постепена замена
постојећих сијалица дуготрајним и штедљивим.
Одржавање јавне расвете обухвата обезбеђивање јавног осветљења којим се осветљавају
саобраћајнице и друге јавне намене (улице, платои, мостови, пешачке површине испред стамбених и
других објеката и друге јавне површине на којима је изграђена јавна расвета на територији општине
Ћићевац), редовно чишћење и замена постојећих светлосних тела савременијим и активности на текућем
одржавању јавне расвете: замена светиљки, сијалица, пригушница, МТК уређаја, осигурача и друге
пратеће опреме.
Предвиђена је и реконструкција трафо-станице ''Кошари''.
Планирано је и:
- проширење и осавремењивање мреже јавне расвете уз сталну потребу смањивања утрошка
електричне енергије,
- јавно- приватно партнерство- реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења,
- проширење уличне расвете у главној ул. у Сталаћу из правца Ћићевца – ул. др Илије Нагулића,
- осветљење код основне школе у Ћићевцу – од хале спортова до ул. Јове Курсуле и у ул.
Владимира Роловића у Ћићевцу,
- набавка лед сијалица или натријумове сијалице од школе до ул. Стевана Синђелића,
- расвета око Дечјег вртића,
- осветљење пич терена у Град Сталаћу.
Носиоци активности су: Електродистрибуција, Општина Ћићевац, месне заједнице, општина.
2.7. Гасификација
Планиране активности у 2018., 2019. и 2020. години обухватају:
- израда програма гасификације и одлука о гасификацији,
- јавни позив и избор стратешког партнера,
- наставак
изградње дистрибутивне гасоводне мреже за насељено место Ћићевац,
приоритетно прикључење јавних установа општинског и републичког значаја, изградња
мерно- регулационе станице (МРС) и први прикључци јавним установама и домаћинствима,
- наставак активности на пројектовању и изградњи дистрибутивне гасоводне мреже за
насељено место Појате и индустријску зону,
- израдa пројекта и извођење радова на дистрибутивној гасоводној мрежи у месним
заједницама,
- реконструкција постојећих јавних зграда у области енергетске ефикасности (Дечји вртић,
школе, зграда ОУ ),
- прикључење корисника на мрежу.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац.
2.8. Паркинг
Планиране активности у 2018., 2019. и 2020. години обухватају: интезивирање рада службе
паркинг сервиса ЈП “Путеви“ Ћићевац, обележавање нових паркинг места, наплата паркинга, одржавање,
чишћење снега, постављање нових паркинг стубића и довршетак паркинга у улици Марка Краљевића.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, ЈП „Путеви Ћићевац“.

3. УРБАНИЗАМ, УРЕЂИВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У оквиру уређивања грађевинског земљишта Просторни план општине Ћићевац представља
основу за правилно коришћење и намену простора, као и други плански документи.
Током 2018., 2019. и 2020. године наставиће се са рационалним коришћењем јавног земљишта,
бољим искоришћавањем постојећих инфраструктурних система, уређењем грађевинског земљишта и
отуђењем и давањем у закуп истог, у складу са законом.
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У Појату, у индустријској зони планирано је уређивање и одржавање општинских парцела као и
обезбеђење прикључка за воду и прикључење ел. енергије.
Пројектно планирање инвестиционог одржавања јавних зграда општинске управе, јавних установа
и предузећа, МЗ.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац.

4. САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
Планира се реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би се
постигла 100% дигитализација телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања
широкопојасних сервиса корисницима.
Планирано је одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и постављање лежећих
полицајаца у близини школа и вртића; крпљење ударних рупа; израда пројектне документације; за
одржавање железничких прелаза, биће потписан уговор са Железницама Србије; постављање
саобраћајног огледала на пружном прелазу у Сталаћу, у ул. Војводе Путника – код Крушевачке рампе и
постављање саобраћајног огледала у Ћићевцу у Хајдук Вељковој улици.
Носиоци активности су: Телеком Србија, Општина Ћићевац, ЈП „Путеви Ћићевац“ и месне
заједнице.

5. OДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ТРГОВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Основне активности у 2018., 2019. и 2020. години биће усмерене на одржавање и реконструкцију
улица и некатегорисаних путева и реализацију започетих инвестиција на асфалтирању улица у насељеним
местима.
Програм активности по сеоским подручјима биће у складу са програмима развоја самих месних
заједница и по њиховим приоритетима.
Планиране активности обухватају следеће:
- припрему пројектне документације за асфалтирање улица и бетонирање по приоритетима на
територији свих месних заједница,
- санација ударних рупа,
- израда пројектне документације за следеће улице у МЗ Лучина: Петра Бојовића, Омладинска,
Вука Караџића, Иве Лоле Рибара, Цара Душана и од цркве Св. Пантелејмона до гробља
- адаптација и реконструкција објеката у власништву општине Ћићевац,
- бетонирање улица у Ћићевцу: Михајла Пупина, Дринска, Мајевичка, Бранка Крсмановића,
Стевана Синђелића, Милоја Закића, Пећка, Слободана Пенезића, Томића Милића, Бранка
Радичевића, Змај Јовина, Војводе Путника, Његошева, Ивана Вушуровића, Делиградске,
Војводе Степе, Пана Ђукића,
- асфалтирање улица у Сталаћу: др Свете Нагулића, Хајдук Вељкова, Војводе Путника,
Солунских ратника, Гробљанска,
- асфалтирање ул. Борисава Радуловића и Милоја Закића у Плочнику,
- асфалтирање улица у Појатама: Бранка Перишића, Доситеја Обрадовића, Стевана Сремца,
Ратевачка, Јовановачка, Видовданска, Петра Кочића, Свети Никола, Војводе Мишића,
- асфалтирање улица у Лучини: Народног Фронта, Мирка Томића, Владимира Роловића, Српских
ратника, Петра Бојовића, Мирка Томића, Цара Душана (Бр.1),
- асфалтирање и постављање ригола у ул. Раде Живановића у Сталаћу,
- асфалтирање алтернативног пута Лучина-Сталаћ,
- санирање улица у Појатама: Радничка, Краља Александра, Милована Глишића, Милентија
Поповића, Закићеве,
- бетонирање школског дворишта – од хале спортова до ул. Јове Курсуле у Ћићевцу,
- бетонирање Моравске ул. у Мрзеници,
- бетонирање ул. др Илије Нагулића у Сталаћу,
- бетонирање пролаза испод надвожњака у Сталаћу и пешачке стазе испред железничког моста,
- ''пресвлачење'' асфалтом улице Тодора од Сталаћа, Цара Лазара, Војводе Пријезде, Првомајске
улице и Кулске улице у Град Сталаћу,
- рехабилитација пресвлачење ул Војске Југославију у Ћићевцу,
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рехабилитација пресвлачење дела ул. Светог Саве и паркинга испред Дома здравља у Ћићевцу,
рехабилитација тротоара и наставак изградње нових ка Лучини,
одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима општине,
крпљење ударних отворених рупа и хитне интервенције на асфалту на територији општине
Ћићевац,
одржавање неасфалтираних улица на територији општине Ћићевац,
рехабилитација пресвлачење улица у Ћићевцу: Цара Лазара и Краља Петра,
рехабилитација пресвлачење улица у Град Сталаћу: Цара Лазара, Тодора од Сталаћа,
Првомајске, Војводе Пријезде и Стевана Синђелића у Сталаћу,
одржавање пута Браљина- Град Сталаћ (чишћење растиња, поправка асфалта, израда дренажног
канала и банкина)
изградња парка на месту старе ваге и опремање истог у Град Сталаћу,
санација крова и одржавање железничког стајалишта у Град Сталаћу,
изградња пешачко - бициклистичке стазе поред магистралног пута на релацији Радошевац- до
краја Лучине, са десне стране према Крушевцу,
регулисање атмосферских вода на раскрсници између магистралног пута М5 и улаза у Сталаћ,
конзервирање, фарбање и замена дасака на висећем мосту преко Јужне Мораве у Браљини,
уређење простора поред улице Илије Нагулића, између улице и пруге, од улаза у Сталаћ до
центра Сталаћа,
уређење парка преко пута Дома културе у Сталаћу,
завршетак радова и постављање заштитне ограде на превоју код Мирета у ул. Војводе Путника
у Сталаћу,
одржавање вертикалне и хоризонталне путне сигнализације на територији општине,
изградња нове или адаптација и сређивање постојеће фонтане у Сталаћу,
уређење Радошевачког точка у Ћићевцу,
уређење извора поред Дечјег вртића у Ћићевцу,
изградња трга и фонтане испред Трајалове продавнице, реконструкција фонтане испред зграде
општине Ћићевац, реконструкција трга испред МЗ Ћићевац и изградња парка са фонтаном
између Дома здравља, аутобуске станице и Кочанског потока,
израда платоа од бехатона испред пасажа у улици Младих ,
набавка и постављање канделабера, клупа, канти и стубића на уређеним бехатон стазама и
јавним површинама,
сређивање извора у Доњој и Горњој Лучини,
уређење пешачке стазе бехатоном од центра Сталаћа до рампе,
уређење записа (уређење зелених површина, парковска галантерија, озелењавање и постављање
крста) по насељеним местима,
уређење и постављање типских аутобуских стајалишта – 2 кућице у Лучини,
уређење железничког стајалишта – 2 кућице у Град Сталаћу,
куповина и постављање сточне ваге у Лучини,
пресвлачење ул. Милоја Закића у Појатама,
санација ударних рупа по насељеним местима,
изградња тротоара у Карађорђевој ул.- десна страна према Појату са кишном канализацијом и у
ул. Николе Тесле у Ћићевцу према вртићу,
израда ригола и решеткастих канала у свим местима општине Ћићевац,
засађивање дрвећа, украсног шибља на територији општине Ћићевац,
израда дечјег парка у Сталаћу,
пресвлачење улице Младих у Ћићевцу,
уређење Гробљанске улице у Лучини,
постављање ригола и копање канала ради одвођења атмосферских и површинских вода по
приоритетима месних заједница,
изградња трга у центру Браљине,
израда пројекта за реконструкцију висећег моста на Јужној Морави у Браљини,
уређење тротоара у МЗ Мрзеница, у ул. Милоја Закића,
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- уређење спомен обележја учесника у ратовима по месним заједницама,
- уређење пешачке зоне у улици Владимира Роловића у Ћићевцу,
- изградња одбрамбеног насипа на Ј. Морави у Мрзеници на критичним местима (ради одбране
пољопривредног земљишта),
- сређивање Горњомалског потока и ограде мостића истог у Град Сталаћу,
- летње одржавање путева - кошење траве са банкина, кресање грана дрвореда које сметају
саобраћају, машински ископ одводних јаркова и корекција са одбацивањем материјала на
банкину и евентуално ургентно санирање активираних одрона у смислу обезбеђења
проходности,
- зимско одржавање путева – обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељеним местима,
- одржавање, насипање и поправка пољских путева у свим месним заједницама,
- санација клизишта у свим месним заједницама.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, ЈП ''Путеви Србије'', надлежна министарства, месне
заједнице, ЈП ''Путеви“ Ћићевац, „Путеви Србије“ и донатори.

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере и активности у области заштите животне средине обухватиће:
- перманентну контролу исправности воде за пиће из јавних чесми и месних водовода,
- контролу и спречавање испуштања отпадних вода од стране већих загађивача на територији
општине,
- решавање питања отпада (налажењем одговарајуће депоније за отпад), као и израда пројектне
документације и прибављање сагласности за исту са надлежним министарством,
- поправка жичаних контејнера,
- набавка контејнера,
- ремонт преса за балирање ПЕТ и картонске амбалаже,
- набавка и постављање ручних мини преса за ПЕТ амбалажу у непосредној близини школа и
јавних објеката,
- конкурисање код донатора и фондова у вези спровођења акције управљање комуналним отпадом
и сакупљање секундарних сировина,
- проширење асортимана издвојених секундарних сировина,
- санацију постојећих и спречавање настанка нових дивљих депонија,
- редовно одржавање водних токова и канала, набавка парковског инвентара,
- израда одговарајуће планске документације,
- едукација грађанства у циљу схватања значаја очувања и заштите животне средине,
- активније учешће инспекцијских служби у проблематици одржавања чистоће и уређења животне
средине,
- организовање предавања по школама на тему заштите животне средине,
- редовно обнављање дрвореда и уклањање дотрајалог, као и одржавање постојећег дрвореда,
- одржавање зелених површина и гробаља,
- помоћ у одређивању локације за одлагање отпада по месним заједницама,
- набавка парковског инвентара.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, ЈКСП ''Развитак''и комунална служба.

7. ПОЉОПРИВРЕДА
Мере и активности у области пољопривреде биће усмерене на даљи подстицај пољопривредне
производње на територији општине и обухватају:
- давање субвенција регистрованим пољопривредним домаћинствима по јавном позиву,
- пројекат бесплатног осемењавања крава, сименталске расе, на територији целе општине, ради
побољшања расног састава и очувања генетичких ресурса,
- оснивање матичне службе (пројекат матичења стоке омогућиће унапређење расног састава, а
самим тим побољшање и унапређење здравствене исправности грла),
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-

узимање учешћа у осигурању усева и стоке 10-20%, у сарадњи са Министарством и
осигуравајућим кућама,
- унапређење противградне заштите повећањем броја ракета на критичним станицама,
- формирање расадника воћних, зимзелених и украсних садница и украсног цвећа,
- едукативна путовања, посете сајмовима пољопривреде,
- организовање трибина и едукација пољопривредних произвођача о примени минералних
ђубрива, обради земље, технологији производње и заштити засада, технологији производње и
заштити сортимента пшенице и кукуруза, новим сортама воћа, поврћа, ратарских култура,
развоју овчарства, козарства и другим актуелним темама.
- подстицај удруживања пољопривредника и формирање задруга,
- израда Стратегије развоја пољопривреде Општине Ћићевац
- покретање поступка комасације,
- помоћ пољопривредницима кроз сарадњу са саветодавнимм стручним службама.
Носиоци наведених активности су: Општина Ћићевац- Служба за пољопривреду, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине и месне заједнице.

8. ТУРИЗАМ
Активности у области туризма биће усмерене на унапређење и побољшање туристичке понуде у
општини, са акцентом на Мојсињску Свету гору и обухватају следеће:
-

израда пројекта туристичког потенцијала Општине Ћићевац,
припрема и штампање промотивних материјала који се односе на Мојсињску Свету гору и на
општину Ћићевац,
- финансијско и техничко подржавање удружења која раде на промоцији пројекта Мојсињска
Света Гора, Саставци и други садржај,
- наставак финансирања изградње споменика Војводи Пријезди преко удружења „Чувари
Мојсињске Свете Горе“,
- куповина земљишта у пределу Мојсињске Свете горе за израду бунгалова и пратећег садржаја,
- постављање туристичке сигнализације,
- проширивање, поправка и одржавање путева ка црквама и црквиштима на Мојсињској Светој
гори,
- реконструкција и санација цркава и црквишта на Мојсињској Светој гори,
- уклапање послова Туристичке организације општине Ћићевац кроз делатности јавних
установа општине, Спортске хале и народне библиотеке,
- уређење простора око куле Тодора од Сталаћа.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, Народна библиотека Ћићевац и надлежно
министарство.

-

9. САРАДЊА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У области сарадње са верским заједницама у 2018., 2019. и 2020. години наставиће се са
финасирањем верских заједница и радова на изградњи цркава. Планиране су следеће активности:
реконструкција црквених просторија за одржавање парастоса у месним заједницама општине, изградња
црквених капела на месним гробљима у месним заједницама општине Ћићевац, прикључење ел.енергије
(развлачење кабла) до месних гробља у Мрзеници и гробља у Појату, изградња верске инфраструктуре на
Мојсињској Светој гори, завршетак радова на цркви Св. Недеља у Браљини.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, Верске заједнице, донатори, грађани.

10.

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10.1.

Основно образовање

У циљу што квалитетнијег образовања и васпитања деце потребно је извршити опремање
школских објеката, њихово одржавање и адаптацију.
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Приоритети развоја ОШ ''Доситеј Обрадовић'' за наредни период су опремање и уређење простора
и то:

-

нова ограда у издвојеном одељењу у Појатама и Плочнику,

-

санација мокрих чворова у централној школи у Ћићевцу, израда нове секундарне мреже до ОШ, и
реконструкција канализационе мреже у школском дворишту,

-

учествовање на јавном позиву Канцеларије за јавна улагања,

-

изградња објекта у Лучини за складиштење огрева,

-

реконструкција крова зграде основне школе у Браљини,

-

набавка нових наставних средстава (компјутера, пројектора, платна, ...).
Носиоци активности: Општина Ћићевац, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ,
ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и донатори.
У циљу побољшања квалитета и унапређења васпитно образовног рада приоритети развоја
Основне школе ''Војвода Пријезда'' за 2018., 2019. и 2020. годину су
- завршетак пројекта и јавна набавка по одобреним средствима Канцеларије за јавна улагања
ради реконструкције целокупне зграде,
- реконструкција улице до школе од раскрснице,
- обезбеђивање наставних средстава за извођење наставе физичког васпитања, која се обавља у
спортској сали (лопте, одскочна даска, карике, сунђерасте струњаче, сталци),
- набавка рачунара за потребе наставе из предмета Информатика и рачунарство,
- набавка интерактивне табле и видео-бима,
- обезбеђење стручне особе која би надгледала рад деце која раде по посебном наставном
програму.
У циљу стварања здравијег и хуманијег простора и унапређења услова за рад и живот школе
неопходна је:
- реконструкција подова, замена дотрајалих WINAZ плоча новим PVC тракама, у делу матичне
школе,
- израда бетонске подлоге за учионицу у природи, у подручном одељењу Град Сталаћ,
- ограђивање школског дворишта у Град Сталаћу,
- уређивање школског дворишта у матичној школи, израда тротоара око зграде школе,
пресвлачење бетоном или бехатон плочама платоа испред школе и бетонирање прилаза
испред школе (паркинг простор),
- оплемењивање и уређење простора око новоизграђене спортске сале и школе,
- замена обичних сијалица неонским плафоњеркама у кабинетима на другом спрату школе,
- замена старе и дотрајале столарије на школи у Сталаћу,
уградња видео надзора,
- уградња врата која би одвојила главни улаз и санитарни чвор,
- „ пресвлачење“ подлоге на игралишту у матичној школи,
- адаптација постојећег санитарног чвора (део који је искључен из употребе),
- решавање проблема пијаће воде у матичној школи,
- израда ормарића за ученике,
- замена дотрајалих улазних врата код наставничког улаза,
- замена дотрајалих врата у Град Сталаћу,
- замена радијатора,
- израда надстрешнице изнад ђачког улаза.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
ОШ ''Војвода Пријезда'' и донатори.
10.2.

Средње образовање
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За успешнији и квалитетнији рад Економско-трговинске школе Крушевац, Одељење у Ћићевцу
неопходно је извршити следеће радове на уређењу објекта школе:
- реконструкција целокупне школске зграде,
- замена комплетне спољне столарије,
- замена крова,
- санација мокрих чворова,
- текуће одржавање система за грејање,
- набавка опреме за потребе кабинета информатике, рачуноводства и савремене пословне
коресподенције (10 рачунара),
- набавка фотокопир апарата и штампача.
Носиоци активности: Општина Ћићевац, Европска инвестициона банка, Економско- трговинска
школа Крушевац и донатори.
10.3. Култура
Народна библиотека Ћићевац, као установа која се бави пословима и делатностима из области
културе и образовања, забаве и уметности, мора да се залаже за унапређење и побољшање културног и
уметничког нивоа приказаног програма, анимирање и укључивање што већег броја наших суграђана,
поготово младих у наше секције и програме, као и увећање броја изведених програма и разноврснији
садржај истих.
Планиране активности из домена културе, уметности и културног аматеризма су:
- обезбеђивање средстава у складу са финансијским планом установе и буџетом општине за
набавку и осавремењивање уређаја и опреме, како би се побољшао логистички ефекат и
готовост установе у смислу подршке свим културним догађајима у општини (првенствено се
мисли на озвучење и расвету),
- довршетак адаптације објекта, уређење санитарних просторија у приземљу објекта, као и
покривање холова лаким кровним покривачем,
- обезбедити средства из буџета за несметан рад Библиотеке, као поливалентне установе
културе са свим њеним делатностима, а посебно библиотечке делатности као кључне за
осавремењавање и обнављање књижног фонда, формирање каталога и унапређење завичајне
збирке, приступање КОБИС систему „Виртуелне библиотеке“ и опремање читаонице,
- наставак активности на популаризацији и омасовљавању аматеризма кроз рад фолклора,
позоришта, хора, балета- школе плеса и музичке школе или секције,
- покренути активности и створити позитивну климу, како би се у наредних 3 до 5 година
формирао Завичајни музеј или Етно кућа- музеј са пригодном поставком коју би чинили
експонати из нашег краја,
- успостављање предуслова за „Културни туризам“ како би у наредне 2 до 3 године заживео
пројекат у општини или на нивоу Округа, где би била укључена и наша општина са својим
туристичким и културним потенцијалима,
- враћање на коришћење библиотеци просторија на спрату (бивша учионица) која је сада ТВ
студио и још две просторије које би се користиле у ове намене, обезбедити простор за депо
књига а „завичајна збирка“ и књиге за децу треба одвојити у посебним просторијама и
обезбедити услове за читаоницу,
- определити наменска средства за опремање једне просторије- просторије у приземљу објекта,
а у оквиру Народне библиотеке Ћићевац, која би била стављена на располагање уметницима
из наше општине (књижевници, сликари, глумци, играчи...) за дружење, рад и излагање својих
радова, где би тај простор послужио и као репрезентативни простор установе, а уједно и као
припремни простор за програмске активности у току лета на отвореном, као на пример:
књижевни сусрети, ликовне колоније, музички наступи, презентације и предавања,
- финансирање активности КУД-ова по месним заједницама,
- реконструкција зграде Дома културе у Сталаћу,
- санација крова просторија КУД-а „Војвода Пријезда“ у Сталаћу,
- адаптација зграде Дома културе у Појатама, Град Сталаћу, Браљини, Сталаћу као и сређивање
месне канцеларије,
- уређење фасаде Дома, уређење просторија и тоалета у Лучини,
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-

уређење Дома културе (фасада) и простора око споменика у Плочнику,
реконструкција зграде МЗ Ћићевац.
У плану су и одржавање традиционалних манифестација, и то: ''Владанови дани'' у Мрзеници,
''Морава нас вода одранила'' у Град Сталаћу, ''Под крилима Архангела'' у Сталаћу, „Младенци“ у
Ћићевцу, као и следећих верских и културних сабора и прослава:, ''Дани Св. Пантелејмона'' у Лучини,
„Св. Јована“ у Плочнику, месна слава „Св. Тројица“ у Мрзеници, општинска слава „Св. Архангел“,
Преображење код цркве Св. Николе у Сталаћу, Фестивал здраве хране „Здравфест“, организовање Дечје
недеље, манифестације ''Сусрети села'' у Сталаћу, обележавање Светског дана борбе против дијабетеса,
организовање Сајма пчелара у Сталаћу, организовање прославе Бадње вечери у насељеним местима и
етно- пчеларски сајам у Сталаћу, као и остале манифестације којим би се општина боље презентирала у
држави и свету.
Носиоци активности су: Општина, месне заједнице, Народна библиотека ''Ћићевац'',
Министарство културе и информисања, донатори.

10. 4. Информисање
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16аутент.тумачење), морају се расписивати јавни позиви за суфинансирање пројеката којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ћићевац у складу са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник
РС“, бр. 126/14, 16/16 и8/17).
Прикупљање информација и снимање видео материјала, изнајмљивање водитеља и маркетинг Општине
Ћићевац, врши се преко ЈКСП “Развитак“- служба маркетинга. Акценат је на локалним актуелностима и
сервисним информацијама. Информације се могу пратити и на сајту општине http://www.cicevac.rs/.
Наставиће се и сарадња са локалним телевизијама, на чијим каналима ће се емитовати Хроника
општине Ћићевац.
Носиоци активности су: Општина и Народна библиотека ''Ћићевац'', ЈКСП “Развитак“ Ћићевац.

10. 5. Спорт и физичка култура
У циљу организованог и масовног бављења спортом грађана у адекватним условима и на
адекватан начин, приступиће се уређењу спортских терена на територији општине.
Неопходно је:
- изградити спортске терене за мале спортове у Лучини,
- изградити терен за мале спортове у Трубареву,
- изградити игралиште за мале спортове код старе школе у Сталаћу,
- изградити трибине на фудбалском терену ФК ''Трудбеник'',
- ограђивање малог спортског терена у центру Сталаћа, санација свлачионице и постављање
трибина на фудбалском игралишту и пресељење трибина са простора на игралиште у Сталаћу,
- фарбање и осветљење ''Мини пич'' терена у Град Сталаћу,
- уређење травнатог игралишта – запис у Лучини као и израда бетонског или асфалтног
игралишта за мале спортове у Доњој Лучини,
- набавка справа за вежбање у Горњој Лучини,
- пројекат мало спортско игралиште- фитнес програм и други спортски садржај у Доњој Лучини,
- уређење игралишта ФК ''Градац'' у Плочнику и игралишта ФК ''Омладинац'' у Појатама,
- изградња игралишта за мале спортове у месној заједници Браљина,
- одржавање спортских терена у свим месним заједницама,
- финансијска подршка спортским клубовима и удружењима по месним заједницама,
- организовање спортских турнира у месним заједницама,
- отварање спортског стрељачког друштва и изградња стрељане у Лучини,
- поправка прозора, замена стакала, кречење и сређивање просторија спортске хале у Сталаћу,
- фарбање ограде на ПИЧ терену као и репарација кошева на истом,
- обележавање терена бетонским игралиштима,
- евентуална изградња монтажног објекта за просторе теретане у Сталаћу.
Активности Спортског центра Ћићевац биће базиране на промовисању услова за бављење
спортом и стварању нових капацитета за успешније и боље пословање.
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Спортски центар ће организовати турнире а рекламирање и маркетинг спроводиће преко фејсбук
странице, ажурирањем сајта, преко плахата и дељењем флајера.
Сви радови и активности у 2018. години биће усмерени на обезбеђење неопходних услова за
одржавање овог такмичења, високог ранга, у коме учествују професионални спортисти.
Сходно напред наведеном, неопходно је урадити следеће: инвестирати у теретану, кречење и
фарбање просторија, санирање и преправка мокрих чворова, ограђивање хале, поправка крова (над
рестораном) у Спортској хали у Ћићевцу.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, Спортски центар Ћићевац, Спортски центар СталаћГрад Сталаћ и месне заједнице.

10. 6. Друштвена брига о деци
Предшколска установа ''Дечји вртић'' Ћићевац у 2018., 2019. и 2020. години усмериће своја
ангажовања на обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању мера за опште
унапређење делатности предшколског васпитања и образовања деце.
Установа ''Дечји вртић'' као приоритете наводи следеће:
- пројекат изградње новог вртића и пројекат реконструкције старог вртића,
- адаптација дворишта централног вртића, изградња саобраћајног полигона и „ЕКО“ двориштанца,
- замена дрвене столарије новом ПВЦ столаријом,
- набавка опреме за игру и образовање деце,
- замена котла у централном вртићу,
- увођење видео надзора,
- адаптација мокрог чвора у горњој згради централног вртића,
- замена олука на горњој згради централног вртића,
- реконструкција кровне конструкције између две зграде старог вртића,
- пројекат и активности на исушивању подземних вода са простора иза вртића на некадашњем
изворишту и сређивање тог простора са претходним пројектом.
Носиоци активности су: Општина Ћићевац, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Министарство финансија, ПУ „Дечји вртић“ и донатори.

10. 7. Социјална заштита
У циљу повећања квалитета живота социјално угрожених група, Центар за социјални рад
предлаже да се породицама које су корисници материјалног обезбеђења омогући субвенционо плаћање:
- услуга које се плаћају Дечјем вртићу,
- општинских административних такси.
Субвенција би износила 50% од номиналне цене.
Планирано је успостављање услуге ''Лични пратилац детета''. Корисници ове услуге јесу деца, код
које услед постојања инвалидитета и/или сметњи у развоју, постоји потреба за пружањем додатне помоћи
и подршке, у виду омогућавања личног пратиоца, који ће детету помагати да се несметано укључи у
свакодневне образовно- васпитне и друштвене активности.
Право на коришћење услуге ''Лични пратилац детета'', тј. деца са потребом за пружањем додатне
подршке и помоћи, могла би се остварити на основу препоруке и мишљења Интерресорне комисије
општине Ћићевац.
Такође, у плану је и наставак пружања услуге ''Помоћ у кући''- преко европског пројекта.
Услуга пружања помоћи у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама се састоји у
одржавању хигијене стамбеног простора корисника, припремања лаких оброка, одржавање личне
хигијене детета, чувања и анимације, пружања психосоцијалне подршке детету и члановима породице и
др. Услугу би пружале неговатељице које би се ангажовале по критеријуму стручности или као
незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, након претходно извршене обуке
од стране пружаоца услуге.
Услуга пружања помоћи у кући остарелим лицима обухавата одржавање хигијене стамбеног
простора корисника, припремање оброка, доношење лекова, одвођење код лекара, набавку намирница и
оставривање контаката са спољашњим окружењем и институцијама. Услугу би пружале геронтодомаћице, ангажоване по критеријуму стручности или као незапослена лица са евиденције НСЗ, након
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претходно извршене обуке од стране пружаоца услуге. Услуга се може делимично финансирати и
партиципирањем корисника, у зависности од социо- економског стања у коме се налазе.
Потребно је, да се деци са сметњама у развоју омогуће бесплатни уџбеници и асистивна
технологија деци са сметњама у развоју са територије општине, а у циљу њиховог несметаног
образовања, а све то, уколико постоји потреба према решењу Интерресорне комисије општине Ћићевац.
Носиоци активности: Општина Ћићевац, Центар за социјални рад, Министарство рада
запошљавања и социјалне политике, донатори.

10. 8. Здравствена заштита
Дом здравља Ћићевац радиће на унапређењу и бољем организовању пружања здравствене
заштите свим грађанима са територије општине и то:
- пројектно финансирање пприхваћених пројеката преко буџета, сходно члану 16а. Закона о
здравственој заштити
У том циљу неопходно је испунити следеће услове:
- куповина новог рентген апарата,
- пружање здравствене помоћи у Дому здравља Ћићевац и амбулантама као и на терену,
- обезбеђење Дома здравља због лоше осветљености дворишта,
- набавка сервера, рачунара, видео надзора, мреже,
- пренос власништва земљишта на Дом здравља Ћићевац које се води на Републички фонд
здравственог осигурања, како би се средило двориште установе и асфалтирала прилазна
улица до варваринског пута.
Носиоци активности: Општина Ћићевац, Дом здравља, Министарство здравља, донатори.
Поред свега наведеног, реализоваће се и остале активности у свим наведеним областима које су
месне заједнице, јавна предузећа, установе и остали субјекти доставили као своје предлоге за Нацрт
програма развоја општине Ћићевац за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину.
Општина Ћићевац ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и оствари ефикасније
пружање услуга грађанима.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 016-110/17-02 од 18.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Симић

