1

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон), 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 33. став 1. тачка 6. Статута општине
Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 17/13- пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Скупштина
општине Ћићевац, на седници одржаној дана 25.10.2017.године донела је

ОДЛУКУ
O СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о социјалној заштити општине Ћићевац (у даљем тексту: Одлука) утврђују се права и
услуге у социјалној заштити за чије је остваривање надлежна општина Ћићевац.
Члан 2.
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене овом одлуком, могу да остваре лица са
пребивалиштем/боравиштем на територији општине Ћићевац, изузетно лица која се затекну на
територији општине Ћићевац у стању социјалне потребе.
Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова на основу
потписаног Споразума о сарадњи.
II ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 3.
Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице.
Права утврђена овом одлуком су:
1. Право на једнократну помоћ;
2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
3. Право на новчану накнаду за свако новорођено дете и новчану накнаду породиљама;
4. Право на путне трошкове и исхрану пролазника;
5. Право на накнаду трошкова сахране;
6. Право на бесплатан оброк.
Члан 4.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим
породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика,
неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге које се утврђују овом одлуком су:
1.
Помоћ и нега у кући деци и младима са сметњама у развоју;
2.
Помоћ у кући старим особама;
3.
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју;
4.
Услуге Центра за младе;
5.
Услуге Клуба за стара лица;
6.
Саветовалиште за брак и породицу;
7.
Социјално становање у заштићеним условима;
8.
Лични пратилац детета.
III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1.
Право на једнократну помоћ
Члан 5.
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи.
Право на једнократну помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање.
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Члан 6.
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у следећим случајевима:
- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
- задовољавања основних животних потреба(набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу(ако не постоји други основ);
- набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;
- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта и
- других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.
Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици:
- за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који
претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ бруто минималне зараде у Републици Србији,
познате у моменту подношења захтева и
- за остале случајеве из става 1. овог члана ако приходи, у месецу који претходи месецу
подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији, познате у моменту
подношења захтева.
Изузетно, ово право се може признати појединцу или породици који не испуњавају услове из
става 1. овог члана, по процени Центра за социјални рад.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде
остварене по запосленом у општини, познатог у моменту одлучивања о праву.
Поступак за остваривање права на једнократну помоћ у натури спроводи Кабинет председника
општине.
Члан 7.
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада радно
способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не може
остварити право на једнократну новчану помоћ.
Лица која прихвате добровољно радно ангажовање, не могу остварити право на једнократну
новчану помоћ у случајевима дефинисаним чланом 6. осим за лекове, медицинска помагала и помоћ у
лечењу.
Члан 8.
Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у току
календарске године, осим једнократне новчане помоћи за добровољно радно ангажовање.
О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад.
2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу
Члан 9.
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу
које се смешта:
- у установу социјалне заштите и
- у другу породицу,
под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници
који су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.
Члан 10.
Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз
корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални
рад.
Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до
износа просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у општини Ћићевац, познате у моменту
одлучивања о праву.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу,
одлучује Центар за социјални рад.
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3. Право на новчану накнаду за свако новорођено дете и новчану накнаду породиљама
Члан 11.
Новчану накнаду у износу од 5.000 динара остварују родитељи, који имају пребивалиште на
територији општине Ћићевац у моменту рођења детета, за свако новорођено дете са територије
општине Ћићевац, које је рођено од 01. јануара текуће године.
Новчану накнаду остварују родитељи подношењем захтева Центру за социјални рад, уз
приложени извод из МКР, за дете и фотокопије личне карте/потврде о пребивалишту, за подносиоца
захтева.
Новчану накнаду у износу од 5.000,00 динара месечно остварују све породиље које имају
пребивалиште на територији општине Ћићевац, које нису у радном односу, до навршене године дана
детета.
Новчану накнаду остварују породиље подношењем захтева Центру за социјални рад, уз
приложени извод из МКР за дете, фотокопију личне карте/потврду о пребивалишту за подносиоца
захтева и уверење Националне службе за запошљавање о незапослености.
Право на финансијску помоћ може да оствари и отац новорођенчета у случају да мајка није
жива, ако је напустила дете или ако је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету.
Када отац детета остварује право на финансијску помоћ, поред доказа из претходног става овог члана,
подноси и један од следећих доказа: извод из МКУ за мајку породиљу, уверење Центра за социјални
рад да је мајка напустила дете, решење да је мајка лишена родитељског права или потврду надлежне
установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку
4. Право на путне трошкове и исхрану пролазника
Члан 12.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији
општине Ћићевац, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место
пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта/боравишта одређује се
пратилац.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се:
- за превоз, у висини стварних трошкова;
- за исхрану, до 10% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од центара за социјални рад са
подручја на коме лице има пребивалиште/ боравиште.
5. Право на трошкове сахране
Члан 13.
Право на трошкове сахране може се признати:
- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;
- за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности
да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју
општине Ћићевац;
- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.
Члан 14.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима,
лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз
покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.
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6. Право на бесплатан оброк
Члан 15.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица из категорије најугроженијих грађана
и реализује се као:
- оброк у народној кухињи и
- ослобађање плаћања трошкова исхране у ђачкој кухињи.
Члан 16.
Оброк у народној кухињи садржи један топли оброк дневно или пакет намирница. Количина
намирница зависи од броја чланова породичног домаћинства који остварују ово право.
Корисници бесплатног оброка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне
помоћи (особе без прихода, пензионери са минималним пензијама, радно неспособни корисници
новчане социјалне помоћи).
Право на бесплатан оброк у народној кухињи утврђује Центар за социјални рад.
Члан 17.
Ослобађање плаћања трошкова исхране у ђачкој кухињи признаје се ученицима основних
школа из социјално угрожених породица.
Корисници овог права могу бити деца:
- са инвалидитетом и
- из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ.
Сагласност на предлог основних школа о корисницима овог права даје Општинско веће.
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Помоћ и нега у кући деци и младима са сметњама у развоју
Члан 18.
Помоћ и нега у кући деци и младима са сметњама у развоју обезбеђује пружање помоћи
деци и младима који имају сметње у развоју и њиховим породицама на начин који ће им обезбедити
виши ниво квалитета живота.
Услуга би се састојала у одржавању 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, по претходно извршеној обуци од стране носиоца пројекта.
2. Помоћ у кући старим особама
Члан 19.
Помоћ у кући старим особама са циљем пружања адекватне помоћи особама које због
старости и болести нису у могућности самостално да функционишу.
Услуга би обухватала, одржавање хигијене станова корисника, припремање оброка, доношење
лекова или одвођење код лекара, набавку намирница, остваривање контаката са спољашњим светом и
институцијама и обављања других послова у зависности од потреба корисника. Геронто-домаћице би
пружале наведену услугу, а ангажовале би се по критеријуму стручности или као незапослена лица са
евиденције Националне службе за запошљавање, након чега би уследила обука од стране носиоца
пројекта.
Члан 20.
Корисници услуге могу бити лица старија од 65 година која имају ограничења физичких и
психичких способности, живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који
нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Изузетно, услугу Помоћи у кући могу остварити и лица млађа од 65 година која не испуњавају
услове из става 1. овог члана и то:
- особе са инвалидитетом;
- лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;
- друга лица по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге.
Члан 21.
Услуга Помоћи у кући се може пружати интегрисано са здравственим услугама.
Здравствене услуге се обезбеђују у складу са прописима у области здравствене заштите.
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3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
Члан 22.
Право на дневни боравак имају деца и млади са пребивалиштем на територији општине
Ћићевац, ометена у физичком и психичком развоју (лако, умерено, теже и вишеструко ометена) и
оболела од аутизма, старости 7 до 26 година.
Боравак лица из претходног става одвија се свакодневно, у преподневним часовима, у трајању
од 7 до 8 часова дневно, сем суботе и недеље.
Услуге дневног боравка из претходног става обухватају: превоз, дневни боравак, исхрану,
здравствену заштиту, васпитно- образовни рад, радни третман у циљу стицања нових знања и радних
способности у зависности од степена и врсте ометености корисника, као и према њиховим преосталим
способностима.
Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама одвија се у посебном објекту у
улици Слободе бб у општини Варварин, а међусобна права и обавезе регулисаће се уговором.
4. Услуге Центра за младе
Члан 23.
Центар за младе реализује: активности едукативног карактера (курсеви страних језика, обука
за рад на рачунару); креативне и културно-забавне радионице; спортско-рекреативне активности;
психо-социјалну подршку; помоћ у савладавању школског градива; информативне активности;
дружења; социјалну интеграцију и задовољавање других потреба деце и младих у складу са
способностима, склоностима и испољеним интересовањима.
Пружањем услуга Центра за младе омогућава се квалитетно коришћење слободног времена,
развој вештина, креативних способности, талената и превенција социјалних ризика код деце и младих.
Услуге Центра за младе се пружају континуирано, у складу са индивидуалним потребама и
интересовањима корисника.
Корисници услуга Центра за младе могу бити деца и млади до 30 година старости.
Услуге Центра за младе се могу користити на основу упута Центра за социјални рад, препоруке
других социјалних актера и по личном избору деце и младих.
5. Услуге клуба за стара лица
Члан 24.
Клуб за стара лица омогућује дружење, културно-забавне активности, социјалну интеграцију,
рекреацију, развијање солидарности, самопомоћи и потенцијала старих лица, чиме се спречава
социјална изолација и подстичу стара лица на заједничке активности унутар Клуба.
Услуге Клуба могу користити сва стара лица са територије општине на основу упута Центра за
социјални рад, других социјалних актера и по личном избору.
6. Саветовалиште за брак и породицу
Члан 25.
Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и
породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге у
циљу унапређења породичних односа, решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални
проблеми и ублажиле последице.
Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица са пребивалиштем/боравиштем на подручју
општине.
Услуге Саветовалишта могу се користити на основу упута Центра за социјални рад,
институција образовања, здравствене и социјалне заштите, правосудних органа и самоиницијативним
доласком.
Услуге Саветовалишта могу користити и лица са пребивалиштем/боравиштем ван подручја
општине, по упуту надлежног Центра за социјални рад.
Међусобна права и обавезе општине, пружаоца услуге и упутног центра регулишу се посебним
уговором.
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7. Социјално становање у заштићеним условима
Члан 26.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и породици
у стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се у наменски изграђеним
објектима, без могућности откупа.
Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се:
- становање у наменски изграђеним објектима и
- стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима могу бити:
- корисници новчане социјалне помоћи;
- самохрани родитељи;
- стара лица;
- лица која су као малолетна била под посебном заштитом државе (старатељство,
хранитељство, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу);
- особе са инвалидитетом;
- избегла и интерно расељена лица и
- друга лица по стручној процени Центра за социјални рад.
Члан 27.
О објекту социјалног становања у заштићеним условима се стара домаћин социјалног
становања који се бира из реда корисника социјалног становања по критеријумима за избор
хранитељске породице. Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о одржавању заједничких
просторија, очувању имовине у објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у вези са правима и
обавезама везаним за становање.
Члан 28.
Корисници права чији су приходи већи од износа новчане социјалне помоћи породице у
складу са Законом, учествују у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања,
осим ако посебним актом није другачије утврђено.
За кориснике чији су приходи до или испод износа новчане социјалне помоћи породице,
трошкови из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета општине, и то:
- за потрошњу електричне енергије до 300 kwh по домаћинству и
- за потрошњу воде до 3 m3 по члану домаћинства.
Општина сноси трошкове текућег одржавања објеката социјалног становања у заштићеним
условима.
8. Лични пратилац детета
Члан 29.
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је
укључено у васпитно- образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући
и завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне
подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Члан 30.
Програмске активности личног пратиоца детета реализују се кроз акредитовани програм, у
оквиру посебне услуге личног пратиоца школске деце или као програмске активности у оквиру
услуге дневног боравка или помоћи у кући.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним
потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације
са другима.
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Члан 31.
Пружалац услуге, односно реализатор програмских активности, има најмање једног стручног
радника.
Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник- лични пратилац детета.
Стручни радник и сарадник- лични пратилац имају завршену обуку по акредитованом
програму за пружање услуге личног пратиоца.
Сарадник- лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији, као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 32.
Поступак за признавање права и коришћење услуга спроводи Центар за социјални рад, по
службеној дужности или на захтев корисника.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и
прописаним стандардима у социјалној заштити.
Члан 33.
Поступак за остваривање права и пружање услуга из ове одлуке води се по одредбама Закона о
општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити.
Члан 34.
О жалби на решење Центра за социјални рад, одлучује Општинско веће, у року од 30 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 35.
Средства за финансирање права из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Ћићевац и
наменски се преносе Центру за социјални рад, односно установи где се остварује право.
Средства за пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Ћићевац, учешћем
корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора
и из других извора у складу са законом.
Члан 36.
Општина врши финансирање права и пружање услуга из ове Одлуке, у складу са уговорима о
финансирању које закључује општина са Центром за социјални рад и овлашћеним пружаоцима услуга.
Члан 37.
На број и структуру стручних радника потребних за извршење послова из ове Одлуке
сагласност даје Општинско веће.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Ближи услови, критеријуми, начин, поступак и друга питања од значаја за остваривање услуга
утврђених овом одлуком уредиће се посебним правилницима које доноси Општинско веће.
Правилници о пружању услуга социјалне заштите за које су прописани минимални стандарди,
доносе се у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите (''Сл. гласник РС'', бр. 42/13).
Члан 39.
Методологију формирања цене услуге социјалне заштите одређује Општинско веће.
Члан 40.
Корисник услуге учествује у плаћању услуге у складу са Решењем о критеријумима за учешће
корисника у цени услуге које доноси Општинско веће општине Ћићевац.
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Члан 41.
Општина Ћићевац доноси годишњи програм унапређења социјалне заштитеу циљу подстицаја
и развоја постојећих и нових услуга социјалне заштите, у складу са релевантним стратешким
документима општине Ћићевац и важећим прописима из области социјалне заштите.
Члан 42.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о социјалној заштити општине
Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 12/11, 13/13, 15/13 и 22/13) и Одлука о помоћи деци са
сметњама у развоју ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 16/14).
Члан 43.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Ћићевац".
О Б Р А З Л ОЖ Е Њ Е
Правни основ за доношење Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине
Ћићевац (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи и у члану 33. став 1. тачка 6. Статута општине Ћићевац, којима је прописано да јединице
локалне самоуправе, односно Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге
опште акте.
Чланом 9. Закона о социјалној заштити прописано је да Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују обављање делатности у области социјалне
заштите из оквира својих права и дужности утврђених Уставом и законом оснивањем установа или
поверавањем вршења тих делатности другим правним и физичким лицима. Чланом 110. закона
прописано је да ближе услове и начин остваривања висине једнократне помоћи прописује јединица
локалне самоуправе, а чланом 111. закона да јединица локалне самоуправе може предвидети и друге
врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији. У члану 209. закона наведене су услуге које
се финансирају из буџета јединица локаалне самоуправе.
Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,
прописани су ближи услови и стандарди за пружање свих услуга социјалне заштите.
Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у потреби утврђивања права и услуга у социјалној
заштити o чијем обезбеђивању се стара општина Ћићевац, у складу са Законом о социјалној заштити
("Службени гласник РС", бр. 24/11) који утврђује права и услуге у надлежности локалне самоуправе.
Поглавље I Одлуке дефинише предмет уређивања као и лица која могу бити корисници права
и услуга по Одлуци.
Поглављем II Одлуке утврђују се врсте права и услуга у социјалној заштити за чије је
остваривање надлежна општина, у складу са Законом о социјалној заштити.
Поглављем III Одлуке утврђују се права и корисници права у социјалној заштити и одређује
надлежност за решавање о праву.
Поглављем IV Одлуке утврђују се услуге и корисници услуга у социјалној заштити и
одређује надлежност за коришћење права на услугу.
Поглављем V Одлуке утврђен је поступак за остваривање права и коришћење услуге.
Поглављем VI Одлуке утврђен је начин обезбеђивања средстава за остваривање права и
пружање услуга у социјалној заштити.
Поглављем VII Одлуке утврђује се престанак важења ранијих одлука, надлежност
Општинског већа у погледу доношења правилника о ближим условима, критеријумима, начину,
поступку и другим питањима од значаја за остваривање услуга утврђених овом одлуком, у вези
методологије формирања цене услуге социјалне заштите, као и ступање на снагу ове одлуке.
На основу наведеног, предлаже се скупштини да усвоји ову одлуку.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 553- _____/17- 02 од __________.2017. године

