
  
 

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 – др. закон,  101/2016 – 

други закон и 47/2018),  члана 18. Закона о планском систему 
РС („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018),  члана 57. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 

22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и Стратегије одрживог развоја 
општине Ћуприја 2019-2024 („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

бр. 08/2019') председник општине Ћуприја, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Координационог тима за припрему и 

праћење једногодишњег акционог Плана имплементације 

стратегије одрживог развоја општине Ћуприја и израду 

извештаја о реализацији 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Координациони тим за припрему и 

праћење Плана имплементације и извештавање о реализацији  

у следећем саставу: 
За председника: 

- Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја 

За заменика: 

- Илија Пауновић, заменик председника општине Ћуприја 

За чланове: 

- Дејан Ристић, директор ЈКП Равно 2014 

- Јадранка Ђорђевић, помоћник председника општине за 

заштиту животне средине 

- Бранко Милојевић, помоћник председника општине за 

економски развој 

- Владимир Васиљевић, општински већник за туризам, 

културу и спорт 

- Ђорђе Нешковић, општински већник за образовање 

- Милена Благојевић, начелник Одељења за финансије 

- Владимир Ђорђевић, начелник Одељења за друштвене 
делатности, привреду и ЛЕР 

- Драгана Перић, шеф Одсека за ЛЕР 

- Драгана Атанасковић, запослена у Одсеку за ЛЕР 

- Зоран Грујић, запослен у Одсеку за ЛЕР 

- Снежана Јовановић, запослена у Одсеку за ЛЕР 

- Жељко Џелатовић, запослен у Одсеку за ЛЕР 

- Сузана Миленковић, запослена у општинској управи 

- Иван Китић, Одељење за урбанизам, имовинско правне 

послове и заштиту животне средине 

- Саша Илић, Одељење за финансије, аналитичар буџета 

- Маја Велимировић, послови информационог система 

општине 
 

II Координациони тим има задатак да: 

- сваке календарске године припреми једногодишњи 
акциони План имплементације за текућу годину, са 

пројектима који произилазе из Стратегије одрживог развоја 
општине Ћуприја и да исти достави општинском већу на 

разматрање 

- припрема годишње извештаје о реализацији 
Стратегије одрживог развоја са подацима о статусу пројеката, 

који укључују трошкове, планиране изворе финансирања, име 

особе или институције одговорне за спровођење пројекта, 
проценат извршења и статус показатеља извршења и достави 

извештај за последњу окончану годину општинском већу на 

разматрање и усвајање 

III Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе Координационог тима за 

припрему и праћење Плана имплементације и извештавање о 
реализацији, обављаће Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Одсек за ЛЕР 

 
IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-43/2019-01 од 08.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


