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II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор о раду органа општине Ћуприја издаје се за следеће органе 

општине Ћуприја: Скупштина општине Ћуприја, Председник општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја и Општинска управа општине Ћуприја. 

Назив органа: општина Ћуприја, адреса седишта: 13.октобар бр.7 Ћуприја, 

матични број: 07183968, порески идентификациони број: 101375417 и адреса 

електронске поште одређене за пријем електронских поднесака: info@cuprija.rs; 

Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи 

информатор: за тачност и потпуност података које садржи информатор одговоран је 

начелник Општинске управе општине Ћуприја – Милица Цветковић, дипл.правник; 

Датум првог објављивања информатора: Информатор о раду органа општине 

Ћуприја и Општинске управе доступан је и објављен дана 14.01.2009. године на web 

презентацији општине Ћуприја - www.cuprija.rs;  

Датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња провера 

на основу које је закључено да није потребно уносити ни измене ни допуне: Последње 

ажурирање информатора извршено је 21.06.2022. године; 

Напомена о месту где се може остварити увид у информатор и набавити 

штампана копија информатора: Грађани се могу упознати са садржајем информатора, 

односно могу извршити увид у информатор у Одсеку за председника општине, 

општинско веће и скупштинске послове, улица 13.октобар 7, Ћуприја, у приземљу 

зграде, а сва заинтересована лица могу прегледати информатор у електронској верзији 

на www.cuprija.rs 

Веб-адреса информатора (адреса са које се може преузети електронска копија 

информатора): www.cuprija.rs;  

Информатор сачинила Милица Цветковић, дипл.правник, према достављеним 

подацима од стране начелника одељења Општинске управе општине Ћуприја. 

mailto:info@cuprija.rs
http://www.cuprija.rs/
http://www.cuprija.rs/
http://www.cuprija.rs/
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III ОРГАНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 Органи општине Ћуприја су: Председник општине, Скупштина општине, 

Општинско веће и Општинска управа.  

КОМИСИЈЕ 

1. Изборна комисија општине Ћуприја 

2. Комисија за попис средстава у јавној својини 

3. Комисија за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите,уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за 

2019.годину 

4. Комисија за израду  предлога годишњег програма коришћења средстава 

буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја 

5. Комисија за регулацију тока реке Раванице 

6. Комисија за сагледавање и уређење гробља у МЗ општине Ћуприја 

7. Комисија за израду идејног решења јавних паркиралишта у општини Ћуприја 

8. Комисија за избор програма од јавног интереса 

9. Комисија за поступање по пријавама за евидентирање штете настале услед 

поплава на територији општине Ћуприја 

10. Комисија за планове 

11. Комисија за стипендирање ученика и студената 

12. Комисија за преглед деце ометене у развоју 

13. Комисија за оцену степена психофизичке ометености деце до 5 година 

14. Комисија за кординацију активности решавања проблема напуштених паса 

15. Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности општине Ћуприја 

16. Комисија за оцену програма у области спорта у општини Ћуприја којима се 

остварују потребе и интереси грађана у општини Ћуприја 

17. Комисија за накнаду штете изазване НАТО бомбардовањем 1999.године 

18. Комисија за евидентирање и процену штете настале ванредним догађајима 

изазваним елементарним непогодама на територији општине Ћуприја 

19. Комисија за утврђивање назива улица и тргова 

20. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја 

21. Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини 

општине Ћуприја 

22. Комисија за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале 

услед уједа паса или мачака луталица и напада паса луталица на домаће животиње 

23. Комисија за избор корисника за доделу помоћи за стварање и побољшање услова 

становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

5 

 

 

једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији 

Општине Ћуприја 

24. Комисија за избор корисника у оквиру сарадње на реализацији куповине сеоских 

кућа са окућницом, у оквиру хуманитарне акције „Кров 2016“ 

25. Комисија за избор корисника за доделу пoмoћи зa пoбoљшaње услова становања 

интерно расељених лица док су у  расељеништву кроз доделу помоћи при куповини 

сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за 

поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  на територији општине 

Ћуприја 

26. Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

средствима из буџета општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса  у области 

јавног информисања 

27. Комисија за избор програма од јавног интереса за учешће у 

финансирању/суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине 

Ћуприја 

 
 

       САВЕТИ 

 

1.Савет за безбедност саобраћаја 

2.Савет за буџет и финансије 

3.Савет за урбанизам, стамбено комуналне делатности и саобраћај 

4.Савет за административно мандатна и кадровска питања 

5.Савет за статутарна питања и нормативна акта 

6.Савет за привреду и јавна предузећа 

7.Савет за здравствена и социјална питања 

8.Савет за сарадњу са другим градовима, општинама и међународну сарадњу 

9.Савет за заштиту животне средине 

10.Савет за друштвене делатности 

11.Савет за пољопривреду 

12.Савет за стратешки развој општине 

13.Савет за младе  

14.Савет за старе 

15.Савет за миграције 

16.Савет за здравље 

17.Савет за науку и образовање 
 

 

РАДНЕ ГРУПЕ 

 

1.Радна група за израду стратешког развоја општине 

2.Радна група пројекта санације општине Ћуприја 

3.Радна група за израду студије изводљивости за пројекат приоритета у области 

снабдевања водом и комуналних отпадних вода у Поморавском округу 

4.Радна група за израду стратегије развоја спорта за општину Ћуприја 2015-2020 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

6 

 

 

 

ТИМОВИ 

 

Тим за кординацију процеса израде енергетског плана општине Ћуприја 

Пројектни тим за развој и примену система менаџмента квалитетом 
 

1. Председник општине Ћуприја 

 

Председник општине Ћуприја је Јовица Антић, дипл.правник 

E-mail: jovica.antic@cuprija.rs  

 

Телефон: 035/815-09-01 

 

Председник општине врши извршну функцију у општини.  

Председник општине председава Општинским већем.  
 

 

2. Општинско веће 

 

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и 

чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 

општине, на период од четири године. 

Председник општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 

 

Чланови Општинског већа су: 

- Јовица Антић, председник општине Ћуприја е-mail: jovica.antic@cuprija.rs  

-Владимир Васиљевић, заменик председника општине Ћуприја e-mail: 

vladimir.vasiljevic@cuprija.rs  

- Бранимир Тазић, члан 

- Ђорђе Нешковић, члан 

- Светлана Костић 

- Небојша Милановић 

- Ненад Јовановић 

- Лепосава Мијушковић 

- Зоран Ђурђевић 

 
 

3. Скупштина општине 

 

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, законом и статутом. 

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. 

Одборници се бирају на четири године. 

mailto:jovica.antic@cuprija.rs
mailto:jovica.antic@cuprija.rs
mailto:vladimir.vasiljevic@cuprija.rs
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Скупштина општине Ћуприја има 37 одборника. 

Скупштина општине има председника скупштине. 

Председник Скупштине општине Ћуприје је Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

Е- mail: ninoslav.eric@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-06 

 

4. Општинска управа 

Општинском управом, као јединственом органом, руководи начелник. 

Начелник општинске управе је Милица Цветковић, дипломирани правник. 

Е- mail: milica.cvetkovic@cuprija.rs  

Телефон: 035/815-09-30 

Заменик начелника општинске управе је Далиборка Ковачевић-Илић, дипломирани 

правник 

 

Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:  

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, 

председник општине и општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 

општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник 

општине и Општинско веће. 

 

 

 

КАДРОВСКИ  ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,  СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I  КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

I  Постојећи број запослених у Општинској управи општине Ћуприја 

 

mailto:milica.cvetkovic@cuprija.rs
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Звање Број службеника 

Службеник на положају – I група 1  

Службеник на положају – II група 1  

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 22 

Саветник 33 

Млађи саветник 15 

Сарадник 7 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 11 

Референт 17 

Млађи референт 1 

Укупно: 110 службеника 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 10 

Укупно: 13  намештеника 
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Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине Ћуприја ) 

Број извршилаца 

Функционери – помоћници председника општине 2 

Самостални саветник 0  

Саветник 0 

Млађи саветник 2 

Сарадник 0  

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0  

Млађи референт 0 

Прва врста радних места  -  намештеник 0 

Друга врста радних места -  намештеник 0 

Трећа врста радних места -  намештеник 0 

Четврта врста радних места -  намештеник 0 

Пета врста радних места-   намештеник 0 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 1 

  

Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 2 
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II Планирани број запослених у Општинској управи општине Ћуприја за 2021.  

годину 

Звање Број службеника 

Службеник на положају – I група 1  

Службеник на положају – II група 1  

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 25 

Саветник 39 

Млађи саветник 19 

Сарадник 9 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 13 

Референт 17 

Млађи референт 1 

Укупно: 127 службеника 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 11 
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Укупно: 15  намештеника 

  

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине Ћуприја ) 

Број извршилаца 

Функционери – помоћници председника општине 2 

Самостални саветник 0  

Саветник 1  

Млађи саветник 3  

Сарадник 1  

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0  

Млађи референт 0 

Прва врста радних места  -  намештеник 0 

Друга врста радних места -  намештеник 0 

Трећа врста радних места -  намештеник 0 

Четврта врста радних места -  намештеник 0 

Пета врста радних места-   намештеник 0 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 7 
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Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 5 

 

 

II  КАДРОВСКИ ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених у Правобранилаштву општине Ћуприја, на дан 

21.12.2021. године 

 

        У Правобранилаштву општине Ћуприја, укупан број запослених је: 

               1 функционер – постављено лице 

               1 са високим образовањем у звању саветника 

               1 са високим образовањем, радни однос на одређено време (повећан обим 

посла) 

 

II Планирани број запослених у Правобранилаштву општине Ћуприја за 2021.     

    годину 

 

Функционер – Правобранилац општине Ћуприја 1  

Функционер – Заменик правобраниоца општине Ћуприја 1  

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник                         0 

Виши референт 0 

Референт 0 
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Млађи референт 0 

Укупно: 1 службеник 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

Укупно: 0 намештеника 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 2 

 

 

 

III  КАДРОВСКИ ПЛАН СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I. Постојећи број запослених у Служби буџетске инспекције општине Ћуприја на 

дан 21.12.2021. године: 

 

              У Служби буџетске инспекције општине Ћуприја, укупан број запослених је: 

 

                                1 Функционер - Шеф службе буџетске инспекције општине Ћуприја 

 

 

II Планирани број запослених у Служби буџетске инспекције општине Ћуприја за 

2021. годину 

 

Функционер – Шеф Службе буџетске инспекције 1  

  



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

14 

 

 

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник                         0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Укупно: 1 службеник 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

Укупно: 0 намештеника 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 0 
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IV   КАДРОВСКИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

Планирани број запослених у Интерној ревизији општине Ћуприја за 2021.годину 

 

Функционер – Интерни ревизор општине Ћуприја                                       1 

 

 

 

      IV  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Општинска управа 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Одељењe за 

послове 

органа 

општине, 

општу управу 

и заједничке 

послове 

Одељењe  

локалне 

пореске 

администрациј

е 

Одељењe за 

финансије 

Одељењe за 

друштвене 

делатности, 

привреду и 

локални 

економски 

развој 

Одељењe за 

урбанизам, 

имовинско 

правне послове 

и заштиту 

животне 

средине 

Одељење за 

инспекцијск

и надзор 

Oдсек за 

председника 

општине, 

општинско 

веће и  

скупштинске 

послове 

Oдсек за 

утврђивање и 

контролу 

Oдсек  трезора 

Група за 

друштвене 

делатности 

Одсек за 

урбанизам и 

заштиту 

животне средине 

Одсек за 

инспекцијске 

послове 

Oдсек за 

наплату, 

пореско 

књиговодство и 

извештавање 

Одсек за  јавне 

набавке 

Група за 

привреду и 

пољопривреду 

Група за 

имовинско - 

правне послове 

Група за 

комуналне 

делатности, 

извршење, 

уклањање 

објеката или 

дела објеката 

Oдсек  за 

опште и 

управно 

правне 

послове 

 Група за буџет 

Одсек за 

локални 

економски 

развој 

  

Oдсек – 

услужни 

центар 

 

Одсек за  

индиректне 

кориснике 

буџета 
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Одсек за 

заједничке 

послове 

     

Служба 

правне помоћи 
     

     

Општинска управа општине Ћуприја има шест одељења и то: 

 

1. Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове; 

2. Одељење локалне пореске администрације; 

3. Одељење за финансије; 

4. Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој;  

5. Одељење за  урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине;  

6. Одељење за инспекцијски надзор.  

 

1. Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове                     

2. Одељење локалне пореске администрације 

Начелник одељења је Весна Станковић, дипл.економиста 

3. Одељење за финансије  

Начелник одељења је Милена Благојевић, дипл.економиста 

4. Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој 

Начелник одељења је Владимир Ђорђевић, дипл.економиста 

5. Одељење за  урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине 

 Начелник одељења је Зоран Грујић, дипл. грађ. инж. 

6. Одељење за инспекцијски надзор 

Начелник одељења је Мирослав Антонијевић, дипл.економиста 
 

Радна места у Општинској управи општине Ћуприја  су следећа: 
 

1. Начелник Општинске управе Милица Цветковић, дипл. правник 

Звање: положај у I групи      број службеника на положају: 1   

 

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе, планира, 

усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад унутрашњих организационих 

јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог 

органа, остварује сарадњу унутрашњих организационих јединица у оквиру Општинске 

управе. Решава о правима, обавезама и одговорностима запослених лица у Општинској 

управи и стара се о обезбеђивању услова за рад Општинске управе. Решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе, 
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одлучује о изузећу службеног лица у Општинској управи обавља и друге послове у 

складу са законом, Статутом општине Ћуприја, одлукама Скупштине општине, 

Општинског већа и Председника општине. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

2. Заменик начелника Општинске управе, Далиборка Ковачевић-Илић, 

дипл.правник  

Звање: положај у II групи       број службеника на положају: 1 

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове 

одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом 

општине Ћуприја, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника 

општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе по овлашћењу 

начелника Општинске  управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

4.1. ОСНОВНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

4.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ 

УПРАВУ   И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

3. Начелник Одељења за послове органа општине, општу управу и заједничке 

послове  

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна 

упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу, стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављању послова у Одељењу, пружа стручну помоћ у 

обављању најсложенијих послова из делокруга Одељења.  Потписује сва акта из 

надлежности Одељења којим руководи, у обавези је да прати прописе, измене прописа 

и упознаје на адекватан начин непосредне извршиоце са истим и даје инструкције за 

примену истих. У координацији са сарадником за нормативну делатност припрема 
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нацрте аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна 

мишљења из надлежности одељења за доношење аката из надлежности општине, 

обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и даје 

писмено мишљење, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  и рад 

одељења одговоран је  начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање  у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ОДСЕК  ЗА  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И  

СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ 

 

4. Шеф Одсека за председника општине, Општинско веће и скупштинске послове 

  

Звање:  Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, прати 

извршавање послова непосредних извршилаца и издаје упутства за њихов рад, стара се 

о законитом, благовременом и квалитетном извршењу послова, води евиденцију о 

присутности запослених на послу у оквиру одсека. Прати усаглашеност нормативних 

аката са важећим законским прописима и даје писмено мишљење, учествује у  

припреми нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје 

стручна мишљења из делокруга одсека за доношење аката из надлежности општине. 

Обавља стручне послове за потребе председника општине, заменика председника 

општине и општинског већа, врши стручну обраду предмета за потребе председника 

општине, заменика председника и општинског већа, сарађује са другим  шефовима 

одсека, координаторима група и начелником одељења у вези стручне обраде аката за 

потребе одсека. Припрема и стручно обрађује предмете за општинско веће где 

општинско  веће одлучује  у другом степену у управним стварима  по изјављеним  

жалбама. Обавља послове у вези слободног приступа информацијама од јавног значаја, 

сачињава информатор, извештаје у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. Врши са секретаром скупштине општине стручну 

обраду донетих  одлука, закључака и других аката скупштине оштине, организује 

израду материјала за потребе скупштине општине, стара се о изради публикације и 

другог информативног материјала, стара се о функционисању информационог система 

општине, организује протокол поводом пријема делегација и манифестација које се 

одвијају под покровитељством општине, стара се о благовременом информисању 

грађана о раду скупштине општине, израђује рецензију „Службеног гласника општине 
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Ћуприја''. Обавља стручне, саветодавне, организационе и административно- техничке 

послове у циљу остваривања двосмерне комуникације између председника општине и 

грађана, пријем и помоћ грађанима ради остваривања њихових права и интереса кроз 

упућивање надлежним органима и институцијама, остварује стални контакт са 

представницима домаћих и страних инвеститора и учествује у организацији пословних 

састанака председника општине и представника домаћих и страних инвеститора. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  и рад одсека одговоран  је 

начелнику одељења и начелнику Општинске управе.  

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

5. Нормативно правни послови за Општинско веће, Драгана Милановић, 

дипл.правник   

Звање:  Саветник 

 

број службеника: 1 

Опис послова: Припрема материјале за седнице Општинског већа, израђује 

нацрте одлука, решења и осталих аката из надлежности Општинског већа, даје 

потребна објашњења и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда.  Пружа 

стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа, стара се о законитости аката које 

доноси Општинско веће, обрађује материјале о којима је одлучивало Општинско веће и 

стара се о њиховом спровођењу. Припрема и стручно обрађује предмете за општинско 

веће где општинско  веће одлучује  у другом степену у управним стварима  по 

изјављеним  жалбама.  Припрема и израђује нацрте појединачних аката у 

другостепеном поступку.  Стара се о обезбеђивању записника са седница Општинског 

већа, припрема материјале потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које 

образује Општинско веће, стара се обезбеђивању записника са њихових седница. 

Израђује нацрт  Пословника о раду Општинског већа и његових радних тела, сачињава 

одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних аката о раду Општинског већа и 

обавља друге послове у складу са законом. Обавља послове у вези слободног приступа 

информацијама од јавног значаја, сачињава извештаје у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. Обавља стручне, саветодавне, 

административно-техничке послове у циљу остваривања двосмерне комуникације 

између председника општине и грађана.Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

Општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 
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друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6. Послови за потребе  Председника општине и Општинског већа, Драгица 

Радоњић, правник и Ивана Зејак, економиста 

Звање: Сарадник                                                                                              број службеника: 2 

 

Опис послова: Обрађује материјал за седнице Општинског већа, врши правно 

техничку обраду аката у поступку припремања материјала за седнице Општинског 

већа, обрађује одлуке, решења, закључке и друге акте Општинског  већа и стара се да 

исте буду благовремено и на законит начин достављене надлежним органима. Води 

евиденцију и записнике  са седница Општинског већа и  радних тела Општинског  већа 

и друге послове у складу са законом. Учествује у обављању послова протокола 

поводом пријема делегација у вези манифестација и пријема који се одвијају под 

покровитељством општине, учествује у организовању свечаних седница скупштине 

општине, води евиденцију поклона функционера у свим органима општине на основу 

Закона о Агенцији за борбу против корупције. Ажурира информатор о раду Општинске 

управе. Води евиденцију о печатима и  обавља све административно техничке послове 

везане за печате у складу са Законом о печатима. Прати усаглашеност нормативних 

аката са законским прописима, учествује у  припреми нацрта аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине и обавља друге послове у складу са законом.  

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику Општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких 

наука из научне области грађевинско инжењерство, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

7. Административно – технички послови за Општинско веће и Председника 

општине, Ивана Митић 

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља  административно - техничке послове  за Општинско веће 

и  председника општине а који се односе на пријем странака, успоставља телефонске 
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везе са њима, води евиденцију састанака и обавеза председника општине, заменика 

председника општине и начелника општинске управе, стара се о заказивању састанака 

функционера, води роковник заказаних састанака, води доставну књигу поште за 

председника општине и начелника општинске управе, припрема, пише и експедитује 

дописе по непосредном налогу председника општине. Води дневну евиденцију 

службених путовања лица која користе службена моторна возила, издаје реверс за 

употребу службених возила и води евиденцију о издатим реверсима, сачињава месечни 

извештај о коришћењу свих службених возила, и обавља друге послове  у складу са 

законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  је 

шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

техничког, графичког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

8. Послови припреме за одбрану и ванредне ситуације, Владан Младеновић, инж. 

пољ.  

Звање: Сарадник 

 

број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове планирања припрема за одбрану. Израђује План 

одбране општине Ћуприја који је саставни део Плана одбране Републике Србије. 

Припрема и израђује планска документа која су саставни део Плана одбране, ажурира 

податке, спроводи мере приправности и предузима мере за функционисање локалне 

самоуправе  у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима 

друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању. Обавља 

стручне, административне и техничке послове за потребе Општинског штаба за 

ванредне ситуације. Прати и прикупља податке о свим врстама опасности које могу 

угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра, учествује у процени 

штете настале услед елементарних непогода и подноси извештаје надлежним органима, 

учествује у изради Процене угрожености општине и Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, учествује у формирању, опремању и обучавању јединица 

цивилне заштите опште намене, организује, развија и води личну и колективну 

заштиту, усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  са суседним 

јединицама локалне самоуправе. Остварује непосредну сарадњу са организационим 

јединицама Сектора за ванредне ситуације и обавља друге послове у складу са законом.  

Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и даје 

писмено мишљење. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке  односно у оквиру 

образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научних области 

биотехничке науке (инжењер пољопривреде ) или графичко инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни 
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испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

9. Скупштински послови и радна тела Скупштине општине, Ивана 

Шћепановић, дипл.правник 

Звање: Mлађи саветник               број службеника: 1 
 

 

Опис послова: Обавља све послове везане за припрему седница скупштине 

општине Ћуприја, одборничких група и радних тела Скупштине општине Ћуприја.  

У оквиру ових послова, припрема седнице радних тела, доставља одлуке, закључке и 

друге акте Скупштине општине Ћуприја надлежним органима и обрађује предмете који 

се не разматрају на седници. Стара се о објављивању скупштинских аката, води 

записнике на седницама стручних тела, комисија и одбора Скупштине општине 

Ћуприја. Обавља послове у вези слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Обавља послове у складу са Законом о заштити становништва од изложености 

дуванском диму. Организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, стара 

се о редовном одржавању уређаја за гашење пожара и обавља друге послове у складу са 

одредбама Закона о заштити од пожара. Координира радом месних заједница и пружа 

стручну помоћ месним заједницама у њиховом раду, пружа помоћ месним заједницама 

око спровођења избора за месне заједнице. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима и обавља друге послове у складу са законом. Одговоран 

је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,   положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

10.  Административно - технички послови, Скупштински послови, Анђелка    

Несторовић  

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Присуствује седницама Скупштине општине и обавља техничке 

послове на седницама, а по захтеву председника скупштине општине и секретара 

скупштине, учествује у достављању закључака и осталих аката са седница скупштине 
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општине. Врши административно - техничке послове и послове умножавања 

материјала за потребе скупштине општине као и уручење материјала за СО- е, помаже у 

припреми аката за објављивање  у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. Обавља 

административно техничке послове за потребе председника скупштине општине, 

организује и стара се о заказивању састанака  председника скупштине општине, стара 

се о роковима, води евиденцију о пријему странака, води белешке о радним и другим 

састанцима председника скупштине општине, води доставну књигу, а по потреби  

обавља и друге послове за председника скупштине општине.  Координира радом 

месних заједница и пружа стручну помоћ месним заједницама у њиховом раду, пружа 

помоћ месним заједницама око спровођења избора за месне заједнице и обавља друге 

послове у складу са законом. Учествује у организовању свечаних седница скупштине 

општине, пружа помоћ у организовању других  свечаности, прибавља мишљење за 

доделу одликовања и других  признања од Савета за административно мандатна и 

кадровска питања и доставља их секретару скупштине. Обавља послове техничке 

припреме, штампе и објављивања ''Службеног гласника општине Ћуприја''. Прати 

активност корисника мреже и спречава 

недозвољене активности. Обавља остале  административнo техничке послове и друге 

послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

техничког, графичког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ И УПРАВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

11.  Шеф Одсека за опште и управно правне послове 

Звање: Самостални саветник 

 

број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, прати извршење 

послова непосредних извршилаца и издаје упутства за рад. Стара се о законитом, 

благовременом и квалитетном извршењу послова, води евиденцију о присутности 

запослених  на послу у оквиру одсека. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима и даје писмено мишљење, учествује у припреми нацрта 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из 

делокруга одсека за доношење аката из надлежности општине. 

Стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених, координира и 

прати унапређење и управљање људским ресурсима. Контролише израду општих и 

појединачних аката из делокруга одсека. Припрема одговоре, информације и извештаје 

из делокруга одсека.  

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одсека 

одговоран је начелнику одељења и начелнику Општинске управе.'' 
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Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

12. Послови управљања људским ресурсима и радни односи запослених Љиљана 

Илић, дипл.правник 

 

Звање:Самостални саветник                                                                 број службеника:1 

 

              Опис послова: Врши анализу описа послова и радних места у органима 

општине и њихово правилно разврставање у звања. Припрема нацрт Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места, врши планирање и развој 

кадрова у органима општине, обавља стручне послове у вези са планирањем 

организационих промена у органима општине, припрема нацрт Кадровског плана и 

праћење његовог спровођења у органима. Развија систем оцењивања рада службеника, 

систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника, 

врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног 

усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање, 

организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног 

усавршавања. 

Обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања, 

плата, припрема појединачне акте из области радних односа. Обрађује и комплетира 

акте и води персонална досијеа, обавља послове везане за пријављивање на здравствено 

и пензионо осигурање запослених, постављених и изабраних лица у органима општине, 

обавља административно - стручне послове везане за поступак колективног 

преговарања. Води кадровске и друге евиденције из области радних односа службеника 

и намештеника и обавља друге послове у складу са законом. 

Стара се о законитом, благовременом и квалитетном извршењу послова. Прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе.  

             Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет)''. 
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13. Послови ажурирања бирачких спискова и личних  стања грађана, Виолета 

Ђорђевић, дипл.правник 

Звање: Самостални  саветник                                       број службеника: 1 

 

Опис послова: Води јединствени бирачки списак и Посебни бирачки списак 

националне мањине, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну ажурност 

истих и у том циљу сарађује са МУП-ом, матичним и другим надлежним органима. 

Води управни поступак и израђује предлоге решења о променама имена, презимена и 

других чињеница везаних за личност грађана. Обавља и друге послове везане за 

остваривање права грађана а који нису дати у надлежност другим одељењима по налогу 

непосредног руководиоца.  

Води првостепени управни поступак и доноси решења везана за лични статус грађана: 

о накнадном упису у матичну књигу, о исправци или поништају основног уписа у 

матичну књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о промени личног имена, о 

дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и др. 

Води првостепени управни поступак у стварима у којима није прописана надлежност 

другог органа, припрема решења о извршавању управних аката правних лица, када она 

нису законом овлашћена да их сама извршавају, издаје уверења о животу за кориснике 

иностраних пензија, издаје уверења о породичном стању за запослене у иностранству, 

израђује извештаје о стању решености предмета управног поступка и обавља друге 

послове у складу са законом.Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

14. Матичар, Милица Каљевић, дипл.екон. 

Звање: Самостални   саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља све послове из надлежности органа управе по прописима 

о матичним књигама, води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и друге 

евиденције, дупликате матичних књига и стара се о ажурирању, води евиденције за 

иностранство, азбучне регистре, скраћени деловодник, издаје изводе из матичних 

књига, обавља све послове по Закону о држављанству, даје обавештења и пружа помоћ 

странкама у вези са пословима матичне службе, присуствује склапању брака и врши 

упис у МКВ, води статистичке податке МКР, МКВ и МКУ и доставља статистичке и 

друге извештаје из рада матичне службе. Сарађује са другим органима и доставља 

потребне податке ради вођења јединственог матичног броја у матичним књигама. Води 
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јединствени бирачки списак и Посебни бирачки списак националне мањине, прати и 

уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну ажурност истих и у том циљу сарађује 

са МУП-ом, матичним и другим надлежним органима,  обавља и друге послове у 

складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

15. Заменик матичара, Драгана Аврамовић, дипл.правник 

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља све послове из надлежности органа управе, по прописима 

о матичним књигама, води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и друге 

евиденције, дупликате матичних књига и стара се о ажурирању, води евиденције за 

иностранство, азбучне регистре, скраћени деловодник, издаје изводе из матичних 

књига, обавља све послове по Закону о држављанству, даје обавештења и пружа помоћ 

странкама у вези са пословима матичне службе, присуствује склапању брака и врши 

упис у МКВ, води статистичке податке МКР, МКВ и МКУ и доставља статистичке и 

друге извештаје из рада матичне службе. Сарађује са другим органима и доставља 

потребне податке ради вођења јединственог матичног броја у матичним књигама и 

обавља све послове из надлежности одсека. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке,  економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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16.Заменик  матичара, Драган Ђорђевић инж.маш., Славољуб Ђорђевић 

нас.раз.наст. 

  

Звање:  Сарадник                                                                                  број службеника: 3 

 

Опис послова: Обавља све послове из надлежности органа управе, по прописима о 

матичним књигама, води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и друге 

евиденције, дупликате матичних књига и стара се о ажурирању, води евиденције за 

иностранство, азбучне регистре, скраћени деловодник, издаје изводе из матичних 

књига, обавља све послове по Закону о држављанству. Даје обавештења и пружа помоћ 

странкама у вези са пословима матичне службе, присуствује склапању брака и врши 

упис у МКВ, води статистичке податке МКР, МКВ и МКУ и доставља статистичке и 

друге извештаје из рада матичне службе. Сарађује са другим органима и доставља 

потребне податке ради вођења јединственог матичног броја у матичним књигама и 

обавља све послове из надлежности одсека. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области педагошке  науке односно у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области 

машинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ОДСЕК – УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 

 

17.Шеф Одсека Услужног центра, Лидија Милутиновић, дипл.правник 

Звање: Самостални  саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, прати извршење 

послова непосредних извршилаца, издаје упутства за рад, стара се о законитом, 

благовременом и квалитетном извршењу послова, води евиденцију о присутности 

запослених на послу у оквиру одсека. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима и даје писмено мишљење, учествује у припреми нацрта 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине и обавља друге послове у 

складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад 

одсека одговоран  је начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

18.Послови информационог система општине, Маја Велимировић, дипл.менаџер 

Звање: Млађи саветник број службеника: 2 

 

Опис послова: Предузима мере на побољшању ефикасности информационог 

система општине, планира, организује и активно учествује у одржавању ИТ опреме и 

одржава ВЕБ презентацију. Прикупља потребне податке за приказ на интернету, 

учествује у планирању и развоју информационог система општинске управе, 

континуирано прати стање информационог система, предлаже техничка решења за 

посебне програмске пројекте и активно учествује у њима, контролише функционисање 

рада рачунара, подешава, одржава и  инсталира уређаје у домену своје специјалности, 

дефинише корисничке групе и нивое приступа, води документацију о инсталираној 

опреми, софтверу и хардверу, контролише функционисање аутоматске обраде података, 

учествује у планирању развоја, одржавању и сигурности рачунарско комуникационе и 

локалне мреже општине Ћуприја. Прикупља, обрађује и врши анализу података 

везаних за примену савремених технологија, обавља послове маркетинга и 

промотивних активности, прати активност корисника мреже и спречава недозвољене 

активности, обавља послове на имплементацији, праћењу и подршци корисницима 

софтвера у Услужном центру. Обавља студијско -  аналитичке и статистичко -  

евиденционе послове, прикупљање, обрада и анализа података везаних за примену 

савремених технологија, послови маркетинга и промотивне активности, води 

евиденцију и израђује извештаје о радном времену путем ИД картица. Обавља послове 

техничке припреме, штампе и објављивања  ''Службеног гласника општине Ћуприја''  и  

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран  је начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено високо образовање  у оквиру образовно – научног поља 

техничко – технолошких наука из научне области електротехничко и рачунарско 

инжењерство односно у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких 

наука из научних области  економске науке или менаџмент и бизнис,  на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
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самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

19.Пријем и експедиција поште, Марина Миленковић, Сандра Томић 

 

Звање: Референт број службеника: 2 

 

Опис послова: Обавља послове пријема аката, заводи акте и доставља их 

извршиоцу на пословима писарнице, врши пријем свих аката општинске управе и 

органа општине за експедицију. Заводи и експедује исте у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, води дневну евиденцију о броју експедованих и уручених 

аката, одговара за преузете акте, стара се о доставницама, непосредно сарађује са 

достављачима, по потреби обавља послове писарнице, успоставља телефонску везу, 

дистрибуира примљену везу и поруке надлежнима у органима  општине Ћуприја и 

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

техничког, пољопривредног, друштвеног смера  или гимназија, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

20. Послови интерне и екстерне комуникације, Александра Станојловић 

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Врши праћење рада оперативности ВЕБ, СMС и говорног сервера, 

праћење примљених порука са ВЕБ, СMС и дистрибуција примљених порука 

надлежним органима општине и јавним предузећима установама чији је оснивач 

скупштина општине, врши праћење одговора и ажурност истих, сачињава извештаје на 

месечном, тромесечном, полугодишњем и годишњем нивоу, координира са службама у 

јавним предузећима, прикупља податке о активностима, припрема и презентује исте. 

Обавља стручне, саветодавне, организационе и административно- техничке послове у 

циљу остваривања двосмерне комуникације између председника општине и грађана, 

пријем и помоћ грађанима ради остваривања њихових права и интереса кроз упућивање 

надлежним органима и институцијама. Обавља  административно - техничке послове 

који се односе на пријем странака, успоставља телефонске везе са њима. Обезбеђује и 

чува направљене презентације на неком од електронских медија, сачињава извештајe за 

председника општине, заменика председника општине, председника скупштине 

општине и његовог заменика, начелника општинске управе и начелнике одељења, 

упућује и информише грађане о евентуалним захтевима и молбaма истих и обавља и 

друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за 

свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 
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Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

21. Административно-технички послови Општинске управе, Драгана Траиловић 

Звање: Млађи референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе начелника 

општинске управе. Води доставну књигу поште за начелника општинске управе, 

обавља послове умножавања материјала, достављања аката, припрема и експедитује 

дописе по непосредном налогу, врши архивирање предмета. По потреби обавља 

послове пријема и експедиције поште, пријема телефонских позива. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког, 

управно-правног, правно-биротехничког, економског смера или гимназија, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

 

22.Послови пријема и обраде поднесака из надлежности Скупштине општине, 

председника општине, Општинског већа, начелника Општинске управе, Одељења 

за послове органа општине, општу управу и заједничке послове, Одељења за 

финансије и кабинета председника општине, Мирјана Савић, Гордана Ђорђевић 

Звање: Референт број службеника: 2 

  

Опис послова: Врши пријем и комплетира документацију, врши класификацију 

аката и  њихово распоређивање, врши њихов упис у интерне доставне књиге по 

одељењима, стара се о кретању аката и предмета, води картотеку у складу са 

прописима о канцеларијском пословању, води роковник,  обавља аутоматску обраду и 

унос предмета у базу података, штампа омоте и улаже у њих предмете. Врши оверу 

фотокопија изворних докумената. Распоређује предмете по одељењима, доставља 

статистичке и друге извештаје, сарађује са архивом. Обавља административно - 

техничке послове везане за студентске кредите, ученичке стипендије, студентске 

домове и ученичке интернате. Пружа помоћ странкама у вези остваривања права из 

надлежности одељења  и обавља   друге послове у складу са законом. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економског,  

друштвеног смера  или гимназија, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

 

 

23. Послови  пријема и обраде поднесака из надлежности  Oдељења за 

инспекцијски надзор и Oдељења за друштвене делатности,  привреду и локални 

економски развој, Љиљана Радосављевић 

Звање: Референт број службеника: 1 

  

Опис послова: Прима и комплетира документацију, врши класификацију аката и  

њихово распоређивање, води евиденцију предмета путем аутоматске обраде података, 

пружа помоћ странкама  у вези остваривања права из надлежности одељења, води 

интерну доставну књигу, води картотеку у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, штампа омоте и улаже у њих предмете по одељењима, сарађује са архивом 

и обавља и друге послове у складу са законом.  Издаје уверења и друге исправе о 

чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом. Врши пријем 

потврда за борачко инвалидски додатак. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе.  

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

24.Послови пријема и обраде поднесака из надлежности Одељења локалне пореске 

администрације и Одељења за урбанизам,  имовинско правне послове и заштиту 

животне средине, Наташа Миленковић 

Звање: Референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Прима и комплетира документацију, врши класификацију аката и  

њихово распоређивање, води евиденцију предмета путем аутоматске обраде података, 

пружа помоћ странкама и организацијама у вези остваривања права из надлежности 

одељења, води картотеку у складу са прописима о канцеларијском пословању, штампа 

омоте и улаже у њих предмете по одељењима, сарађује са архивом, води интерну 

доставну књигу и обавља и друге послове у складу са законом. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинског, 

економског ,друштвеног смера  или гимназија, положен државни стручни испит, 
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најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

25.Архивар, Љиљана Нешић, Славица Петковић 

Звање: Референт број службеника: 2 

 

Опис послова: Обавља све послове архиве за органе општине у складу са 

позитивним законским прописима, издаје преписе докумената који се налазе у 

архивској грађи, сарађује са Историјским архивом по питањима чувања и предаје 

архивске грађе, сачињава статистичке и друге извештаје, обједињује рад целокупне 

архиве. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу 

одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

правно -  биротехничког, трговинског, техничког смера или гимназија, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

26.Курир, Зоран Ђорђевић, Франко Трујић, Борислав Цветковић 

Звање: Намештеник – пета врста радних места 

 

    број намештеника: 4 

Опис послова: Обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове 

разношења и уручивања пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту; 

доставља позиве, решења и друга аката из надлежности органа општине као и 

материјал за седнице органа општине. 

Услови: Стечено основно образовање. 

 

ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

27.Шеф Одсека за заједничке послове, Саша Ђорђевић 

 

Звање: Намештеник – прва врста радних места број намештеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, координира и организује рад одсека и одговара за 

благовремено и квалитетно обављање послова непосредних извршилаца и издаје 

упутства за њихов рад, сарађује са начелником одељења у циљу  потпуног и ефикасног 

обављања заједничких послова. Стара се о законитом, благовременом и квалитетном 

извршењу послова, води евиденцију о присутности запослених на послу у оквиру 

одсека. Организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, стара се о 

редовном одржавању уређаја за гашење пожара и обавља друге послове у складу са 

одредбама Закона о заштити од пожара.  Обавља послове управљања службеним 

возилом по налогу непосредног руководиоца, начелника одељења и начелника 

општинске управе, стара се о уредности и исправности возила, припрема путне налоге 
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за коришћење возила. Води евиденције о употреби возила, пређеној километражи, 

потрошњи горива и мазива. Обавља све административне послове везане за контролу 

техничке исправности службених возила, као и све врсте евиденција и послова у складу 

са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Стара се о благовременом 

обезбеђењу горива за службена возила, стара се о благовременој поправци и одржавању 

службених возила и  обавља друге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења 

и начелника општинске управе у складу са законом. Одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад и рад одсека одговоран  је начелнику одељења и 

начелнику општинске управе.   

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама,  специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање 

одговарајућих метода рада или стручних техника, као и радним искуством стечена 

вештина да се оне примене. 

 

28.Портир, Бојан Митровић 

 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места број намештеника: 1 

 

Опис послова: Води евиденцију о уласку и изласку странака у зграду општине, 

води евиденцију о уласку и изласку запослених, обавештава странке о распореду 

службених просторија, врши контролу и надзор алармног система. Обилази објекте, 

просторије, уређаје и инсталације, а нарочито места где постоји већа опасност од 

избијања пожара и о свим уоченим појавама, променама и проблемима који могу 

угрозити безбедност објеката, имовине и људи  без одлагања обавештава непосредног 

руководиоца, а у његовом одсуству друга одговорна лица. По потреби обавља послове 

управљања службеним возилом по налогу непосредног руководиоца, начелника 

одељења и начелника општинске управе и у вези с тим води евиденцију о употреби 

возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива и обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека, начелника одељења и начелника општинске управе у складу са 

законом. За свој рад одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког 

смера или гимназија,  најмање шест месеци радног искуства у струци. 

 

29.Послови управљања службеним возилом - возач 

 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места број намештеника: 1 

 

Опис послова: Обавља послове управљања службеним возилом по налогу 

непосредног руководиоца, начелника одељења и начелника општинске управе, стара се 

о уредности и исправности возила, припрема путне налоге за коришћење возила. Води 
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евиденције о употреби возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива. 

Обавља све административне послове везане за контролу техничке исправности 

службених возила, као и све врсте евиденција и послова у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима. Стара се о благовременом обезбеђењу горива за 

службена возила, стара се о благовременој поправци и одржавању службених возила и  

обавља друге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења и начелника 

општинске управе у складу са законом. За свој рад одговоран  је шефу одсека,  

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању техничког, 

саобраћајног смера или гимназија, возачка дозвола за управљање моторним возилом, 

најмање три године радног искуства у струци.  

 

30.Послови одржавања хигијене  - чистач, Слађана Николић, Слађана Шевић, 

Сузана Милосављевић, Весна Благојевић, Мирјана Станојловић, Љиљана 

Радосављевић 

 

Звање: Намештеник – пета врста радних места број намештеника: 6 

 

Опис послова: Обавља послове на чишћењу и одржавању хигијене у 

просторијама општинске управе,одржавању чистоће око зграде општине, изношење 

смећа и чишћење стаза од снега и лишћа, одржавању зеленила и цвећа у дворишту 

Општинске управе, радним просторијама и холовима. Обавља послове умножавања 

материјала, интерно разношење аката насталих у раду органа општине Ћуприја и 

послове везане за послужење запослених и делегација, по налогу непосредног 

руководиоца и начелника Општинске управе. Обавештава непосредног руководиоца, а 

у његовом одсуству друга одговорна лица о уоченим неправилностима, оштећењима и 

кваровима на инсталацијама, инвентару и опреми. Прати залихе потрошног материјала 

за потребе одржавања чистоће и извештава непосредног руководиоца о тренутном 

стању и обавља друге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења и начелника 

општинске управе. За свој рад одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и 

начелнику општинске управе. 

        Услови: Стечено основно образовање 

 

31.Кафе кувар Вера Ђоровић  

Звање:Намештеник–пета врста рад.места број намештеника: 1 

 

        Опис послова: Припрема и услужује топлим и хладним напитцима; стара се о 

уредној снабдевености и асортиману робе; наручује топле и хладне напитке и води 

евиденције о пријему робе и амбалаже; стара се о примљеној роби; врши обрачун 

утрошене робе; одржава чистоћу и хигијену инвентара бифеа. По потреби обавља 

техничке и рутинске послове разношења и уручивања пошиљки унутар Општинске 

управе, одношење службених пошиљки на пошту, доставља позиве, решења и друга 

акта из надлежности органа општине, као и материјал за седнице органа општине. 

Обавља послове припреме сале и послужења за потребе посета представника и 
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делегација општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње. Одговоран је за 

свој рад шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

 

        Услови: Стечено основно образовање“. 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 

      32.Руководилац службе правне помоћи Робертино Станојловић, дипл.правник 

 

 Звање: Саветник                                                                                     број службеника 1 

 

      Опис послова: Руководи и организује рад службе. Обавља послове бесплатне 

правне помоћи која се састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, 

заступања и одбране, и друге послове одређене Законом о бесплатној правној помоћи. 

        Одржава везу између Општинског штаба за прихват и збрињавање избеглица, 

прогнаних лица (у даљем тексту: Општински штаб) и Комесаријата за избеглице 

Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и заједно са Општинским штабом 

организује послове везане за прихват и збрињавање избеглих, прогнаних и привремено 

расељених лица (у даљем тексту:избеглица) у колективни или приватни смештај, стара 

се о усклађеном деловању свих учесника који раде на прихвату и збрињавању 

избеглица у општини, стара се о прикупљању података о збрињавању избеглица, 

дефинисању њиховог статуса и обезбеђивању повратка у раније пребивалиште, 

остварује сарадњу са начелником округа, ОО Црвеног крста у Ћуприји, Центром за 

социјални рад и другим правним субјектима по питањима везаним за избеглице, стара 

се о извршавању свих послова по налогу Комесаријата и Општинског штаба, по налогу 

Комесаријата врши стручне послове за Општински штаб и исплату средстава са жиро 

рачуна штаба у договору са председником штаба. Ради свакодневно са странкама и 

обавља  друге послове везане за избеглице у складу са законом и по налогу 

Комесаријата за избеглице. 

Обавља послове саветника за заштиту права пацијената у складу са Законом о 

правима пацијената и Одлуком о организовању, финансирању и условима рада 

саветника за заштиту права пацијената и обавља друге послове у складу са законом. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад службе  одговоран је 

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

       Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
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државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

33.  Послови пружања бесплатне правне помоћи и нормативне делатности Ивица 

Обрадовић, дипл.правник 

 

Звање: Саветник                                                                                      број службеника 1 

 

Опис послова: Обавља послове пружања бесплатне правне помоћи која се састоји 

од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране, и друге 

послове одређене Законом о бесплатној правној помоћи. 

Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и у том 

смислу даје одговарајућа стручна мишљења везана за акте установа и предузећа чији је 

оснивач Скупштина општине. Координира рад на изради нормативних аката из 

надлежности Општинске управе и органа општине, прати усаглашеност нормативних 

аката са позитивним законским прописима, учествује у раду Савета за статутарна 

питања и нормативна акта општине, учествује у припреми седница Скупштине 

општине и Општинског већа у смислу давања стручног мишљења у вези нормативне 

делатности. Стара се о благовремености објављивања аката у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја'', израђује нацрте нормативних аката из надлежности органа општине 

у координацији са начелницима одељења у  општинској управи. Води регистар 

објављених аката донетих од стране органа општине, припрема пречишћене текстове 

одлука скупштине општине и аката органа општине. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет).'' 

 

6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

34.Начелник Одељења локалне пореске администрације Весна Станковић, 

дипл. екон. 

Звање: Самостални саветник         број службеника: 1 

  

Опис послова: Руководи, координира и организује рад одељења и стара се о 

благовременом и законитом обављању послова из надлежности одељења. Одговоран је 

за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга одељења. 

Сарађује са другим начелницима одељења. Организује и прати континуирано, 

благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга одељења у складу са 

прописима који регулишу материју везану за утврђивање и наплату пореза, споредних 
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пореских давања и осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе. Пружа 

потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга одељења. 

Даје стручна мишљења из надлежности одељења за доношење аката из надлежности 

општине, обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја. Потписује сва акта која, решавајући у управном (пореском) поступку доноси  

одељење. У координацији са сарадником за нормативну делатност припрема нацрте 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине ради усаглашавања са 

законом, у обавези је да прати прописе, измене прописа и упознаје на адекватан начин 

непосредне извршиоце са истим и обавља друге послове у складу са законом. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одељења одговоран  

је начелнику општинске управе.   

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛУ 

 

35.Шеф Одсека за утврђивање и контролу, Виолета Миладиновић, дипл.екон. 

Звање: Самостални саветник број службеника : 1 

 

Опис послова: Руководи, координира и организује рад одсека и извршава 

најсложеније послове из делокруга одсека. Стара се о благовременом и законитом 

извршавању послова утврђивања изворних прихода јединице локалне самоуправе 

решењем, организује и прати достављање решења о утврђивању изворних прихода 

јединице локалне самоуправе и књижења задужења и уплата у пореском књиговодству 

за изворне приходе јединице локалне самоуправе. Организује и прати извршавање 

послова пореске контроле изворних прихода јединице локалне самоуправе, непосредно 

организује и учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и обраде 

пореских пријава, пореске контроле изворних прихода јединице локалне самоуправе и  

пружа стручну помоћ пореским обвезницима. Води првостепени поступак по 

изјављеним жалбама, доноси закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене 

или од неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном органу, разматра наводе из 

жалбе и оцењује да ли је жалба оправдана, да ли је потребно спроводити ново 

утврђивање чињеница, да ли је спроведени поступак при утврђивању био непотпун, по 

потреби врши измену пореског управног акта, стара се о поштовању рокова за 

одлучивање по жалби, доноси закључак о обустављању поступка по жалби, доноси 

закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног питања, 

доставља жалбу и  списе предмета другостепеном органу, пореском обвезнику и по 
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потреби суду. Организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле 

изворних прихода јединице локалне самоуправе. Учествује у изради нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга 

одсека за потребе органа општине, прати усаглашеност нормативних аката са важећим 

законским прописима и даје писмено мишљење. Пружа основну правну помоћ и 

објашњења пореским обвезницима која су од значаја за испуњење пореске обавезе и 

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад и рад одсека одговоран  је начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

36.Координатор пореске контроле, Виолета Томић, дипл.екон. 

 

Звање:  Самостални  саветник                                                        број службеника : 1 

 

Опис послова: Координира и организује рад пореских инспектора и пореских 

контролора.  Проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза 

од стране пореских обвезника, проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, 

односно другим прописом, стара се о благовременом и законитом извршавању послова. 

Води поступак пореске контроле изворних прихода јединице локалне самоуправе по 

службеној дужности, као и по поднетим захтевима обвезника. Врши контролу пореских 

пријава, књиговодствених докумената и података потребних за књижење. Ажурира и 

припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавеза по основу  изворних 

прихода јединице локалне самоуправе које администрира одељење и води евиденцију о 

току достављања решења. Води првостепени поступак по изјављеним жалбама. Издаје 

пореска уверења на захтев обвезника. Израђује предлоге решења којима се налаже 

отклањање утврђених неправилности у поступку пореске контроле, пружа основну 

правну помоћ и објашњења пореским обвезницима која су од значаја за испуњење 

пореске обавезе. Учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе 

органа општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
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факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

37. Порески инспектор, Јасмина  Марковић, дипл.екон, Слађана Јевтић, дипл. 

правник, Сања Вукићевић, проф.раз.наставе 

 

Звање: Саветник број службеника: 3 

 

Опис послова: Води поступак утврђивања и контроле изворних прихода јединице 

локалне самоуправе. Прима, обрађује и врши унос података из пореских пријава за које 

се решењем утврђује обавеза, благовремено ажурира податке, припрема базу података 

за штампу решења и води евиденцију о току њиховог достављања. Појединачно уноси 

податке о датуму уручења решења. Води поступак и решава по поднетим захтевима 

обвезника, као и по службеној дужности. Врши пореску контролу на основу налога за 

контролу у службеним просторијама одељења, пословним просторијама пореског 

обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле. Води првостепени 

поступак по изјављеним жалбама. Проверава законитост у раду и правилност 

испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника, проверава тачност, 

потпуност и усклађеност са законом, односно другим прописом података исказаних у 

пореској пријави и другим актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског 

рачуноводства и других службених евиденција које води одељење, нарочито 

проверавајући математичку тачност, формалну исправност и потпуност пореске пријаве 

и других достављених аката. Доноси закључак којим налаже пореском обвезнику 

отклањање грешке, односно допуну пријаве или другог акта. Врши проверу 

исправности књиговодствених докумената пре књижења. Издаје пореска уверења на 

захтев обвезника. Пружа основну правну помоћ пореским обвезницима и даје 

обавештења која су од значаја за испуњавање пореске обавезе. Учествује у изради 

нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине, у обавези је да прати 

прописе и измене прописа. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке, 

менаџмент и бизнис или педагошке науке на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци, положен испит за инспектора, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

38.Порески контролор: Гордана Булат-Стошић, дипл.правник, Љиљана 

Миленковић, дипл.правник 

Звање: Саветник број службеника : 3 
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Опис послова: Води поступак контроле изворних прихода јединице локалне 

самоуправе и решава по поднетим  захтевима  обвезника, као и по службеној дужности. 

Врши контролу свих књиговодствених докумената и података потребних за књижење. 

Издаје пореска уверења по основу изворних прихода јединице локалне самоуправе, 

прима, обрађује и врши унос података из пореских пријава за изворне приходе јединице 

локалне самоуправе за које се решењем утврђује обавеза, ажурира базу података, 

припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавеза по основу изворних 

прихода јединице локалне самоуправе које администрира одељење и води евиденцију о 

току достављања. Појединачно уноси податке о датуму достављања решења. Врши 

контролу плаћања изворних прихода јединице локалне самоуправе. Пружа основну 

правну помоћ и објашњења пореским обвезницима која су од значаја за испуњење 

пореске обавезе. Учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе 

органа општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  је шефу одсека,  начелнику 

одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис  односно у оквиру образовно – научног поља техничко – 

технолошких наука из научних области биотехничке науке или грађевинско 

инжењерство односно у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука 

из научне области биолошке науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

39.Административно-технички послови утврђивања и контроле изворних прихода 

јединице локалне самоуправе Слађана Ђекић 
 

          Звање: Референт                                                                            број службеника: 1 

 

     Опис послова: Врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, усаглашавање пореских пријава у поступку озакоњења објеката, утврђивање 

чињеничног стања на терену и усклађивање посојећих пореских пријава са утврђеним 

чињеничним стањем, односно попуњавање нових пореских пријава за непријављене 

објекте, пријем, обрада и унос пореских пријава за изворне приходе јединице локалне 

самоуправе за које се решењем утврђују обавезе, ажурирање базе података, унос датума 

уручења решења, пружање помоћи и објашњења пореским обвезницима која су од 

значаја за испуњење пореске обавезе, издавање пореских уверења. Обавља 

административно-техничке послове у оквиру одсека и архивирање предмета. Прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима, одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког, 

управно – правног, правно – биротехничког, економског смера или гимназија, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 

 

ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

40.Шеф Одсека за наплату, пореско књиговодство и извештавање, Снежана 

Петрић, дипл.екон. 

Звање: Самостални саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Руководи, координира и организује рад одсека и извршава 

најсложеније послове из његовог делокруга. Учествује у изради планова редовне и 

принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе и прати њихово 

извршење, као и поступке израде пореског завршног рачуна. Стара се о тачности и 

ажурности података из пореског књиговодства, обрађује и саставља извештај за 

потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе. Води поступак редовне и 

принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе. Обавља послове 

обезбеђења наплате доспелих, а неизмирених обавеза у складу са законом. Решава по 

поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај више или погрешно плаћених 

изворних прихода јединице локалне самоуправе. Решава по поднетим захтевима за 

одлагање плаћања дугованог пореза и прати измирења рата доспелих обавеза. Води 

првостепени поступак по изјављеним жалбама. Издаје пореска уверења на захтев 

обвезника. Обавља послове пријаве потраживања у поступку стечаја и ликвидације 

пореског обвезника. Стара се благовременом и законитом извршавању послова из 

делокруга одсека. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима и даје писмено мишљење. Пружа основну правну помоћ и објашњења 

пореским обвезницима које су од значаја за испуњење пореске обавезе. Учествује у 

изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна 

мишљења из делокруга одсека за доношење аката из надлежности општине, у обавези 

је да прати прописе и измене прописа. Одговоран је за законитост послова које обавља, 

за свој рад и рад одсека одговоран је начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке, правне науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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41.Порески инспектор наплате, Зоран Џелатовић, дипл.правник 

Звање:  Саветник број службеника : 1 
 

Опис послова: Води поступак редовне и принудне наплате по основу изворних 

прихода јединице локалне самоуправе и предузима мере ради обезбеђења наплате 

дугованог пореза установљивањем заложног права на покретним стварима и 

непокретности пореског обвезника, израђује предлоге решења о принудној наплати, 

решења о одређивању претходне мере обезбеђења наплате, води поступак по захтевима 

за одлагање плаћања изворних прихода јединице локалне самоуправе и прати измирења 

рата доспелих обавеза. Води првостепени поступак по изјављеним жалбама. Подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје. Пружа основну 

правну помоћ и објашњења пореским обвезницима које су од значаја за испуњење 

пореске обавезе и учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе 

органа општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа, одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

42.Послови наплате локалних јавних прихода, Ана Јовановић, економиста 

Звање:  Саветник број службеника: 1  

 

Опис послова: Води поступак редовне и принудне наплате по основу изворних 

прихода јединице локалне самоуправе. Обавља послове обезбеђења наплате доспелих, а 

неизмирених обавеза у складу са законом. Решава по поднетим захтевима за 

прекњижавање и повраћај више или погрешно плаћених изворних прихода јединице 

локалне самоуправе. Решава по поднетим захтевима за одлагање плаћања дугованог 

пореза и прати измирења рата доспелих обавеза. Води првостепени поступак по 

изјављеним жалбама. Издаје пореска уверења на захтев обвезника. Пружа основну 

правну помоћ и објашњења пореским обвезницима која су од значаја за испуњење 

пореске обавезе, учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе 

органа општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа и обавља друге 

послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе 

     Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или 
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менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године, положен државни стручни испит,  најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

43.Административни послови у области наплате локалних јавних прихода, 

Гордана Радовановић, Сузана Величковић, Радица Стојановић 

Звање: Референт број службеника: 3  

 

Опис послова:  Пружа помоћ и објашњења пореским обвезницима која су од 

значаја за испуњење пореске обавезе. Обавља административне послове по поднетим 

захтевима обвезника и издаје пореска уверења по основу изворних прихода јединице 

локалне самоуправе. Учествује у припреми поступка за одлагање плаћања изворних 

прихода јединице локалне самоуправе. Прима, обрађује и врши унос података из 

пореских пријава за изворне приходе јединице локалне самоуправе за које се решењем 

утврђује обавеза. Ажурира базу података изворних прихода јединице локалне 

самоуправе, уноси податке о  датуму достављања решења, води евиденцију о 

достављању решења о утврђивању изворних прихода јединице локалне самоуправе, 

води евиденцију о примљеним пореским захтевима, архивира предмете и обавља друге  

послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

техничког, прехрамбено – техничког, друштвеног смера  или гимназија, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет) 

 

44.Порески извршитељ, Сања Николић, дипл.екон. 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Води поступак принудне наплате по основу изворних прихода 

јединице локалне самоуправе.  Учествује у изради планова редовне и принудне 

наплате; спроводи поступак принудне наплате; врши увећање пореског дуга на дан 

почетка принудне наплате; прибавља информације о покретним стварима и 

потраживањима пореског обвезника; врши упис заложног права у регистре заложних 

права; у поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза врши проверу 

датог средства обезбеђења принудне наплате и проверу вредности (износа) у односу на 

висину пореског дуга и даје предлог о избору предложених односно доступних 

средстава обезбеђења и проверава доказе пореског обвезника да је обезбедио одабрано 

средство обезбеђења; припрема предлог аката којима се поништава споразум, односно 

укида решење и приступа наплати из датог средстава обезбеђења слањем обавештења 

пореском обвезнику или принудном наплатом; стара се о томе да се одбију евентуални 
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захтеви за одлагање плаћања дугованог пореза обвезницима којима су поништени 

споразуми, односно укинута решења; даје мишљење на захтев пореског обвезника који 

је закључио уговор о финансијском реструктурирању; врши попис покретних ствари и 

непокретности; подноси захтев надлежном суду за доношење решења за дозволу уласка 

у стан или друге просторије; прибавља доказ о непокретности које су својина пореског 

обвезника од катастра непокретности; подноси захтев за брисање залоге, односно 

хипотеке и обавештава банку и дужника пореског обвезника и пореског обвезника о 

престанку важења решења; врши процену пописаних ствари, саставља записник о 

извршеном попису и процени и одузима пописане покретне ствари; доноси закључак по 

приговору; обавештава потенцијалне власнике; учествује у одређивању почетне 

вредности непокретности, припрема решење о утврђеној почетној вредности 

непокретности;  доноси решење по приговору; врши заплену непокретности која није 

уписана у одговарајући регистар; учествује у продаји непокретности; доноси закључак 

о одређивању начина продаје, припрема оглас о продаји непокретности; саставља 

записник о јавном надметању и току непосредне погодбе; припрема решење о продаји 

непокретности; припрема решење о преносу непокретности у својину града и доставља 

га пореском обвезнику и катастру непокретности; доставља доказ о намирењу катастру 

са налогом да се хипотека брише; обавештава надлежни орган да преузме непокретност 

у државину; пружа стручну помоћ пореским обвезницима, води првостепени поступак 

по изјављеним жалбама на решење о принудној наплати и решење о одлагању плаћања 

пореског дуга. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  

је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

  

45.Послови пореског књиговодства, Надица Симоновић, стр.инж.ел.тех.и рач. 

Звање:  Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Учествује у изради упутства за редовну и принудну наплату 

изворних прихода јединице локалне самоуправе и пореског завршног рачуна. Стара се 

о тачности и ажурности података из пореског књиговодства, обрађује и саставља 

извештај за потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе. Организује и 

учествује у дефинисању захтева за израду, односно измене и допуне софтвера за 

потребе наплате и пореског књиговодства. Прима, обрађује и врши унос података из 

пореских пријава за изворне приходе јединице локалне самоуправе. Ажурира и 

припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавезе по основу изворних 

прихода јединице локалне самоуправе које администрира ово одељење, уноси податке 
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о датуму достављања решења, води евиденцију web корисника и обавља друге послове 

у складу са законом. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима и даје писмено мишљење. Одговоран је за законитост послова које обавља, 

за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 

     Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научне области економске науке  односно у оквиру 

образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области 

електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит,  најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

  6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

46.Начелник Одељења за финансије, Марко Марковић, дипл.инт.мен.-мастер 

Звање: Самостални саветник                               број службеника:1 

   

Опис послова: Руководи, организује, координира, обједињује и усмерава рад 

одељења, распоређује послове унутар одељења, пружа стручну помоћ у обављању 

најсложенијих послова из делокруга одељења, стара се о благовременом и законитом 

обављању послова из надлежности одељења, даје упутства и мишљења запосленима за 

извршавање радних задатака, обавља најсложеније послове у одељењу, сарађује са 

другим начелницима одељења. Потписује сва акта из надлежности одељења којим 

руководи, у обавези је да прати прописе, измене прописа и упознаје на адекватан начин 

непосредне извршиоце са истим и даје инструкције за примену истих. У координацији 

са сарадником за нормативну делатност припрема нацрте аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из надлежности одељења  

за доношење аката из надлежности општине, обезбеђује примену прописа о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја.  Одговоран је за веродостојност, тачност и 

потпуност рачуноводствених исправа директног корисника буџета, одобрава планове 

извршења буџета и промена квота. Ради на унапређењу буџетских система и послова, 

врши истраживања, анализе од значаја за унапређење организације и процедура, прати 

економске токове у локалној заједници, израђује  нацрт Одлуке о буџету, Одлуке о 

измени и допуни Одлуке о буџету и Одлуке о привременом финансирању. Обавља 

послове управљања буџетским и финансијским системом општине и обавља друге 

послове у складу са законом и актима органа општине. Oдговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад  и рад одељења одговоран  је  начелнику општинске 

управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент 

и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

ОДСЕК ТРЕЗОРА 

 

47.Шеф Одсека трезора Јелена Крстић дипл.екон. 

Звање: Самостални саветник                                      број службеника: 1 

  

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, обавља 

најсложеније послове из надлежности одсека. Одговара за законито и благовремено 

обављање свих послова у оквиру одсека, води евиденцију о присутности запослених на 

послу у оквиру одсека, прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима и даје писмено мишљење, учествује у  припреми нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга 

одсека за потребе органа општине. Обавља послове пројекције и праћења прилива на 

консолидованом рачуну трезора (у даљем тексту: КРТ), послове управљања 

готовинским средствима, управљања банкарским односима. Одређивање тромесечних 

квота корисницима буџета, одобравање образаца за преузимање обавеза, одобравање 

образаца (захтева) за плаћање на терет буџетских средстава, израда извештаја и 

информација у вези извршења расхода. Контролише преузете кредитне обавезе локалне 

власти. Израђује извештаје о стању у овој области, оверава захтеве уз пратећу 

документацију за исплату код директних корисника буџета, саставља завршне рачуне 

директних корисника буџета,  учествује у састављању завршног рачуна консолидованог 

рачуна трезора локалне власти, прати прописе из области буџетског финансирања, 

сачињава годишње извештаје о раду, потврђује или оспорава изводе отворених ставки 

поверилаца и дужника,обавља и друге послове у складу са законом и актима органа 

општине. Oдговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одсека 

одговоран  је начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент 

и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

48.Непосредни извршилац трезора, Зорица Миловановић струковни економиста 

Звање: Млађи сарадник                            број службеника: 2 
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Опис послова: Прима захтеве директних и индиректних корисника буџета, 

контролише исправност документације, заводи, анализира захтеве за извршење 

издатака и расхода корисника, учествује у дефинисању тромесечних квота преузетих 

обавеза и плаћања,евидентира преузете обавезе, резервише апропријације и квоте за 

плаћање, контролише достављене захтеве, води евиденцију достављених захтева за 

сваког корисника и координира рад са њима. Припрема налоге за плаћање и врши унос 

и реализацију налога кроз електронски систем платног промета. Врши оверу захтева 

индиректних корисника. Врши обрачун накнада за службено путовање у земљи и 

иностранству, обрачун накнада одборника и чланова већа, обрачун накнада за рад у 

Комисијама и саветима, врши израду ППП обрасца, врши сравњење уплаћених 

доприноса са Пореском управом. Врши проверу достављене документације за плаћање 

у Централном регистру фактура. Врши квартално усаглашавање са главном књигом 

трезора, саставља предлоге решења везано за требовање новчаних средстава корисника. 

Учествује у припреми завршног рачуна директних корисника и информација о 

завршном рачуну, учествује у изради завршног рачуна консолидованог рачуна трезора 

локалне власти.Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран 

је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке за финансије и 

рачуноводство или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина 

и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 

службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова 

управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).'' 

 

49.Послови материјално-финансијског књиговодства, Ирена Урошевић, дипл.екон.       

Звање: Млађи саветник број службеника: 2 

       

Опис послова: Врши квартално усаглашавање са главном књигом трезора. 

Обавља послове управљања дугом и врши периодично извештавање Министарства 

финансија - Управе за трезор о кредитним обавезама локалне власти, о оствареним 

приходима и изврешним расходима буџета. Обавља послове књижења по 

функционалној и економској класификацији у главној књизи трезора, води помоћне 

књиге прописане Правилником. Врши сравњење са помоћним књигама и саставља 

билансе, извештаје и информације о завршном рачуну. Обавља послове евидентирања 

прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на имовини, 

обавезама и изворима финансирања, спроводи поступак евидентирања одобрених 

измена и преусмеравања апропријација, врши усаглашавање обавеза и потраживања са 

добављачима и друге послове у складу са законом и актима органа општине. Учествује 

у изради завршних рачуна директних корисника буџета и информација за завршни 
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рачун консолидованог рачуна трезора локалне власти. Одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и 

начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент 

и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет ,интернет, програм за буџетско рачуноводство). 

 

50.Послови обрачуна плата, накнада и других примања запослених, Сузана Димоски 

Звање: Виши референт                                                                              број службеника: 2 

 

Опис послова: Припрема и врши обрачун плата и накнада запослених (накнада за 

породиљско одсуство, накнада за боловање преко 30 дана итд), води евиденцију која 

обезбеђује детаљне податке из обрачуна о свим појединачним исплатама за сваког 

запосленог, саставља пореске обрасце о зарадама и доставља их надлежним службама, 

израђује М4 обрасце о годишњим исплатама плата и доприноса за стаж осигурања, врши 

израду ППП обрасца, врши сравњење уплаћених доприноса и пореза са Пореском 

управом, издаје потврде о платама запослених, води евиденцију обустава и јемстава, 

припрема административне забране за оверу, врши обрачун накнаде трошкова превоза 

запослених на посао и са посла, сравњење кредита запослених са кредиторима и банкама. 

Припрема и оверава захтеве за све врсте претходно наведених обрачуна. Врши обрачун 

уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и других уговорених 

накнада. Врши обрачун плата, накнада и других примања запослених код индиректних 

корисника буџета и обавља друге послове у складу са законом и актима органа општине. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

друштвеног, техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет,интернет, програм за буџетско рачуноводство). 

 

51.Послови материјално – финансијског књиговодства основних средстава и 

књиговодства главне књиге трезора, Миона Величковић-Јанићијевић, Ана Арсић 

Звање: Виши референт                                                                             број службеника: 2 
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Опис послова: Води евиденцију општинске имовине и опреме, капиталних пројекта. 

Обрачунава амортизацију и ревалоризацију, води евиденцију нових набавки, врши 

задужење и раздужење корисника по реверсима, води помоћну књигу основних средстава, 

врши усклађивање стања имовине са стварним стањем која се утврђују пописом, на 

основу одлуке пописне комисије врши расходовање имовине, обрачунава амортизацију и 

ревалоризацију имовине индиректних корисника буџета, врши расходовање имовине 

индиректних корисника буџета по одлуци пописне комисије. Обавља послове књижења по 

функционалној и економској класификацији у главној књизи трезора, врши сравњење са 

помоћним књигама и саставља билансе и извештаје, учествује у изради завршног рачуна 

директног корисника и информације о завршном рачуну, учествује у изради завршног 

рачуна консолидованог рачуна трезора локалне власти, обавља послове евидентирања 

прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на имовини, 

обавезама и изворима финансирања, спроводи поступак евидентирања одобрених измена 

и преусмеравања апропријација. Обавља послове израде извештаја о оствареним 

приходима и извршеним расходима, врши усаглашавање обавеза и потраживања са 

добављачима и обавља друге послове у складу са законом и актима органа општине. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

друштвеног, техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

52.Послови припреме и обраде документације – ликвидатор директних корисника 

буџета 

Звање: Млађи саветник                                                                    број службеника: 1 

 

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура за директне 

кориснике буџета, контролише материјалну, формалну, рачунску и суштинску исправност 

финансијских докумената и усмерава их на даље евидентирање. Припрема целокупну 

документацију за плаћање и израђује захтеве и налоге за плаћање за директне кориснике 

буџета. Оверава захтеве уз пратећу документацију за исплату код директних корисника 

буџета. Води регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова за 

измирење у комерцијалним трансакцијама између директних корисника буџета и 

привредних субјеката. Врши сравњење са главном књигом трезора и обавља друге послове 

у складу са законом. Прати извршење уговора директних корисника буџета општине 

Ћуприја. Врши обрачун ПДВ-а, обрачун исплата средстава за редован рад политичким 

странака, обрачун и припрема захтева за исплату обавеза по кредитима код пословних 

банака, обавеза по уговорима о лизингу. Праћење извршења уговора о кредитима и 

уговора  о лизингу. Припрема налоге за плаћање и врши унос и реализацију налога кроз 

електронски систем платног промета. Учествује у припреми завршног рачуна директних 

корисника и информација о завршном рачуну, учествује у изради завршног рачуна 

консолидованог рачуна трезора локалне власти.Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске 
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управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима 

градских општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива 

надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет, 

интернет,програм за буџетско рачуноводство).  

 

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

 

53.Шеф Одсека за  јавне набавке, Милан Антић, дипл.правник   

 Звање: Самостални саветник                                                                      

                 

               број службеника: 1    број сужбеника___   

Опис послова: Руководи, координира, организује и усмерава рад у оквиру одсека, 

извршава најсложеније послове из делокруга одсека. Одговара за законито и благовремено 

обављање свих послова у оквиру одсека, води евиденцију о присутности запослених на 

послу у оквиру одсека, прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима и даје писмено мишљење, учествује у  припреми нацрта аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга одсека за 

потребе органа општине. Израђује нацрте Планова јавних набавки и Правилника о јавним 

набавкама директних  корисника буџета и прати њихово извршење. Даје савете и 

мишљења у погледу спровођења поступака јавних набавки индиректним корисницима 

буџета, проверава исправност документације јавних набавки индиректних буџетских 

корисника и учествује у тендерским процедурама. Обавља и друге послове у складу са 

Законом о јавним набавкама. Врши припрему и прати извршење финансијских планова 

директних буџетских корисника у смислу Закона о буџетском систему. Одговоран је за 

законито спровођење поступака јавних набавки директних  корисника буџета. Подноси 

извештаје извршном органу у вези извршења Планова јавних набавки, учествује у изради  

нацрта Одлуке о буџету и финансијских планова директних корисника буџета са аспекта 

сагледавања потреба директних корисника буџета за јавним набавкама, координира рад са 

одговорним лицима буџета и трезора,одговоран је да се сви поступци јавних набавки 

обављају благовремено и у складу са законом. Одговоран је за примање и чување понуда и 

пословне тајне понуђача,израђује моделе уговора и конкурсне документације, прегледа и 

оверава конкурсну документацију, одговоран је за транспарентност поступка.Одговоран је 

за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одсека одговоран је начелнику 

одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или менаџмент 
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и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, положен 

испит за службеника за јавне набавке,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

54.Послови јавних набавки, Гордана Јовановић, дипл.екон. 

Звање:  Саветник                                  број службеника: 1                                                                             

 

Опис послова: Израђује нацрте планова јавних набавки и Правилника о јавним 

набавкама директних  корисника буџета. Прати извршење плана јавних набавки, учествује 

у изради и расписивању тендера у вези јавних набавки, даје савете и мишљења о јавним 

набавкама, предлаже Правилнике и друге акте из ове области, одговоран је за законито 

спровођење поступака јавних набавки директних  корисника буџета. Утврђује стандарде и 

припрема извештаје у складу са Законом о буџетском систему, помаже комисији у 

припреми и изради конкурсне документације. Обавештава о додели уговора, сачињава 

Извештај и другу документацију везану за одређену јавну набавку, спроводи поступак за 

јавне набавке на које се закон не примењује. 

Води евиденцију плаћања и прати извршења уговора, води евиденцију о додели 

јавних набавки, проверава да ли је јавна набавка инвестиционе природе и да ли је 

инвестициони план припремљен и одобрен, израђује инвестиционо техничку 

документацију и припрема конкурсну документацију, врши контролу фактура, ситуација и 

изведених радова и упоређује их са датим условима из уговора, прима и врши контролу 

требовања са закљученим уговорима и спецификацијама, води евиденцију о додели јавних 

набавки. Одговоран је за законитост спровођења поступка јавних набавки директних 

корисника буџета. Израђује нацрте планова јавних набавки за индиректне кориснике 

буџета, прати извршење плана јавних набавки индиректних корисника буџета, сачињава 

извештаје, спроводи поступке јавних набавки за индиректне кориснике буџета у складу са 

законом  и обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост 

спровођења поступка јавних набавки индиректних корисника буџета. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику 

одељења и  начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или менаџмент 

и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен 

испит за службеника за јавне набавке, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
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55. Послови на припреми јавних набавки Ивана Јовановић, дипл.правник 

 

 

Звање:  Саветник                                                                             број службеника: 1 

 

   Опис послова: Прати извршење плана јавних набавки, учествује у изради и 

расписивању тендера у вези јавних набавки, даје савете и мишљења о јавним набавкама, 

одговоран је за законито спровођење поступака јавних набавки директних  корисника 

буџета. Утврђује стандарде и припрема извештаје у складу са Законом о буџетском 

систему, помаже комисији у припреми и изради конкурсне документације. Обавештава о 

додели уговора, сачињава Извештај и другу документацију везану за одређену јавну 

набавку, спроводи поступак за јавне набавке на које се закон не примењује. 

Води евиденцију плаћања и прати извршења уговора, води евиденцију о додели јавних 

набавки, проверава да ли је јавна набавка инвестиционе природе и да ли је инвестициони 

план припремљен и одобрен, израђује инвестиционо техничку документацију и припрема 

конкурсну документацију, врши контролу ситуација и изведених радова и упоређује их са 

датим условима из уговора, прима и врши контролу требовања са закљученим уговорима 

и спецификацијама, води евиденцију о додели јавних набавки. Одговоран је за законитост 

спровођења поступка јавних набавки директних корисника буџета. Прати извршење плана 

јавних набавки индиректних корисника буџета, сачињава извештаје, спроводи поступке 

јавних набавки за индиректне кориснике буџета и за месне заједнице на територији 

општине Ћуприја, у складу са законом  и обавља друге послове у складу са законом. 

Одговоран је за законитост спровођења поступка јавних набавки индиректних корисника 

буџета. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу 

одсека, начелнику одељења и  начелнику општинске управе.  

     Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – 

хуманистичких наука из научних области правне, економске науке или менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен 

испит за службеника за јавне набавке,познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).'' 

 

56.  Сарадник за јавне набавке, Иван Стошић, струк.екон. 

Звање:  Сарадник                                                                                                   број службеника: 1  

 

Опис послова: Израђује нацрте планова јавних набавки и Правилника о јавним 

набавкама директних  корисника буџета. Прати извршење плана јавних набавки, учествује 

у изради и расписивању тендера у вези јавних набавки, одговоран је за законито 

спровођење поступака јавних набавки директних  корисника буџета. Утврђује стандарде и 

припрема извештаје у складу са Законом о буџетском систему, помаже комисији у 

припреми и изради конкурсне документације. Обавештава о додели уговора, сачињава 
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Извештај и другу документацију везану за одређену јавну набавку, спроводи поступак за 

јавне набавке на које се закон не примењује. 

Води евиденцију плаћања и прати извршења уговора, води евиденцију о додели 

јавних набавки, проверава да ли је јавна набавка инвестиционе природе и да ли је 

инвестициони план припремљен и одобрен, израђује инвестиционо техничку 

документацију и припрема конкурсну документацију, врши контролу фактура, ситуација и 

изведених радова и упоређује их са датим условима из уговора, прима и врши контролу 

требовања са закљученим уговорима и спецификацијама, води евиденцију о додели јавних 

набавки. Одговоран је за законитост спровођења поступка јавних набавки директних 

корисника буџета. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  

је шефу одсека, начелнику одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области правне  науке, економске науке или 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, 

положен државни стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

57. Економ, Славољуб Пођанин  

Звање: Намештеник – четврта врста радних места              број намештеника: 1  
 

Опис послова: Утврђује стандарде и припрема спецификације материјала и опреме, 

врши набавку канцеларијског материјала, потрошног материјала, ситног инвентара и 

другог материјала, обезбеђује функционисање складишта, као и инвентар основних 

залиха, прима квантитативно и квалитативно допремљену робу, евидентира, чува и 

испоручује директним корисницима буџета, води евиденцију налога о пријему и налога о 

издавању робе, води картице, прима и врши контролу требовања. Учествује у изради 

нацрта планова јавних набавки, учествује у сачињавању извештаја и друге документације 

везане за одређену јавну набавку, учествује у спровођењу поступака за јавне набавке мале 

вредности путем наруџбеница и обавља друге послове у складу са Законом о јавним 

набавкама и Законом о буџетском систему. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског 

хемијско – технолошког, техничког смера или гимназија, најмање једна година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

  

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ 
 

58.Координатор Групе за буџет, Славица Миленковић, дипл.екон. 

 

Звање:   Самостални саветник                    број службеника: 1 
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Опис послова: Руководи, координира, организује и усмерава рад у оквиру групе, 

извршава најсложеније послове из делокруга групе.Одговара за законито и благовремено 

обављање свих послова у оквиру групе, води евиденцију о присутности запослених на 

послу у оквиру групе, прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима и даје писмено мишљење, учествује у  припреми нацрта аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга групе за потребе 

органа општине. Обавља послове који се односе на припрему и извршење буџета општине 

и буџетских фондова, израђује нацрт Одлуке о буџету, Одлуке о измени и допуни Одлуке 

о буџету, Одлуке о привременом финансирању, припрема упутство буџетским 

корисницима за израду финансијских планова, врши израду финансијских планова 

директних корисника буџета, врши послове наменске расподеле буџетских прихода у 

складу са Одлуком о буџету и учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу 

доношења буџета у складу са стратешким плановима општине, стара се о поштовању 

буџетских процедура. Израђује периодичне извештаје и анализе у вези са извршењем 

буџета, учествује у састављању завршног рачуна директних корисника и консолидованог 

рачуна трезора. Израђује нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине. Израђује 

предлоге решења за одобравање средстава сталне и текуће буџетске резерве. Обавља 

послове везане за дугорочно планирање буџета, послове припреме и праћења извршења 

капиталних пројеката, предлаже и прати задуживање локалне заједнице за капиталне 

пројекте и обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова 

које обавља, за свој рад и рад групе  одговоран  је начелнику одељења и начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

59.Послови на припреми и изради буџета, Милош Настасијевић, спец.стр.екон. 

Звање: Саветник                                 број службеника: 1 

                            

Опис послова: Учествује у припреми нацрта Одлуке о буџету, нацрта Одлуке о 

измени и допуни Одлуке о буџету, Одлуке о  привременом финансирању, контактира са 

корисницима буџета у припреми њихових захтева за финансирање, сравњује 

документацију са корисницима буџета (директним и индиректним) о преносу средстава из 

буџета, израђује финансијске планове директних корисника буџета, израђује месечне 

извештаје о извршењу буџета и израђује извештаје за надлежно Министарство. Прати 

извршење финансијских планова, учествује у припреми јавне расправе о буџету, сарађује 

са  надлежним одељењем  у формирању буџета за пројекте. Обавља студијско-аналитичке 

послове, врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију 

суфицита односно дефицита буџета општине, припрема нацрт Упутства за припрему 
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буџета,  даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских 

планова, анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством. 

Сачињава  обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља их  

буџетским корисницима, припрема акте за промену апропријација у току године. 

Учествује у припреми  предлога   решења о коришћењу средстава  буџетске резерве. 

Учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки, усклађује финансијске 

планове директних и индиректних буџетских корисника, обрачунава месечне закупнине 

по основу закупа пословног простора и земљишта у јавној својини општине Ћуприја и 

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран координатору групе,  начелнику одељења и   начелнику 

општинске управе. 

  Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

60.Аналитичар буџета, Саша Илић, спец.стр.инж. ел.тех. и рач.   

Звање: Млађи саветник                   број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, врши пројекције прихода, 

примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета 

општине, припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом 

финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације. Припрема нацрт 

Упутства за припрему буџета, примењује стратегију развоја општине и плана капиталних 

инвестиција, даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама 

финансијских планова, анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова 

са упутством, даје мишљење о усаглашености обимом средстава (лимитима) из упутства 

за припрему буџета. Оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са 

стратегијом развоја општине, планом капиталних инвестиција и другим стратешким, 

секторским и акционим плановима, предлаже износе апропријација. Сачињава 

обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља их буџетским 

корисницима, припрема акте за промену апропријација у току године. Учествује у 

припреми решења о коришћењу средстава  буџетске резерве. Израђује нацрт мишљења 

(процену) о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе или 

расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката које усваја Скупштина 

општине, припрема  извештај о оствареним приходима и примањима, учествује у 

припреми предлога квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене 

квоте. Разматра предлоге планова извршења буџета директних и индиректних буџетских 

корисника и у сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана извршења буџета, 

евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у виду 
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превентивне контроле при планирању, као и контролне поступке у остварењу прихода и 

примања и контролу наменског трошења буџетских средстава. Учествује у одржавању 

финансијског информационог система, учествује у усклађивању финансијских и планова 

јавних набавки, усклађује финансијске планове директних и индиректних буџетских 

корисника.Учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских 

активности и пројеката; учествује у евалуацији остварења програмских циљева. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је 

координатору групе, начелнику одељења и   начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис 

односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне 

области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима 

аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, 

као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање 

послова управе,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

61.Послови на припреми и праћењу извршења буџета,  

  
Звање: Виши  референт                     број службеника: 1 

  

Опис послова: Прати извршавање финансијских планова директних и индиректних 

корисника буџета, учествује у припреми нацрта Одлуке о буџету и јавној расправи о 

буџету, припрема месечне прегледе о извршавању буџета у расходном и приходном делу, 

усклађује евиденцију са корисницима буџетских средстава, врши евидентирања 

апропријација утврђених Одлуком о буџету, сарађује са Одељењем за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој у формирању буџета за пројекте и 

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран је координатору групе, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе.   

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

ОДСЕК ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА 

 

62.Шеф Одсека за индиректне кориснике буџета, Сандра Златковић, дипл.екон. 

  
Звање: Самостални саветник                      број службеника: 1  
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Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, обавља 

најсложеније финансијско-материјалне послове из надлежности одсека. Одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, води евиденцију о 

присутности запослених на послу у оквиру одсека, прати усаглашеност нормативних аката 

са важећим законским прописима и даје писмено мишљење, учествује у припреми нацрта 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из 

делокруга одсека за доношење аката из надлежности општине. Одговара за 

благовременост, законитост и правилност рачуноводствених исправа индиректних 

корисника буџета, оверава захтеве уз пратећу документацију за исплату код индиректних 

корисника буџета, припрема налоге за плаћање и врши унос и реализацију налога кроз 

електронски систем платног промета, распоређује послове непосредним извршиоцима, 

пружа стручну помоћ извршиоцима, врши квартално усаглашавање са главном књигом 

трезора, контролише инвестиције корисника који се финансирају делом из буџета, а делом 

из сопствених средстава. Обезбеђује израду завршног рачуна за индиректне кориснике 

буџета. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  и рад одсека 

одговоран  је начелнику одељења и   начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

63. Ликвидатор индиректних корисника буџета 

 

Звање: Млађи саветник                                                                             број службеника: 1 

 

     Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура за индиректне 

кориснике буџета, контролише материјалну, формалну, рачунску и суштинску исправност 

финансијских докумената и усмерава их на даље евидентирање. Припрема целокупну 

документацију за плаћање и израђује захтеве и налоге за плаћање за директне кориснике 

буџета. Оверава захтеве уз пратећу документацију за исплату код индиректних корисника 

буџета у одсутности Шефа Одсека. Води регистар измирења новчаних обавеза у смислу 

поштовања рокова за измирење у комерцијалним трансакцијама између индиректних 

корисника буџета и привредних субјеката. Врши сравњење са главном књигом трезора и 

обавља друге послове у складу са законом. Израђује извештаје о извршењу у складу са 

Законом. Прати извршење уговора индиректних корисника буџета општине Ћуприја.  

Припрема налоге за плаћање и врши унос и реализацију налога кроз електронски систем 

платног промета. Учествује у припреми завршног рачуна индиректних корисника и 

информација о завршном рачуну. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – 
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хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима 

градских општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива 

надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

64.Књиговођа индиректних корисника буџета, Весна Стојкоска 

Звање: Виши референт                                                                             број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља све књиговодствено - финансијске послове за индиректне 

кориснике (месне заједнице, установе) везано за контирање и књижење свих 

промена,обавља послове евиденције нових набавки нефинансијске имовине, врши 

усклађивање стања имовине које се утврђује пописом са књиговодственим стањем, врши 

усаглашавање обавеза и потраживања са добављачима, саставља финансијске извештаје, 

учествује у изради завршних рачуна. Ликвидира целокупну улазну документацију, прима 

и заводи рачуне у књигу улазних фактура индиректних корисника буџета, врши 

ликвидирање на основу закључених уговора.  Врши обрачун зарада и накнада за 

запослене, као и обрачунна уговора о привременим и повременим пословима, уговора о 

делу и сл. Заводи и обрачунава путне налоге за путовања у земљи за запослене, врши 

обрачун дневница, трошкова путовања на службеном путу, трошкова превоза и других 

пратећих трошкова везаних за службена путовања, врши обрачун накнаде трошкова 

превоза запослених на посао и са посла и обавља друге послове у складу са законом. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

прехрамбено – техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет,интернет, програм за буџетско рачуноводство).   

  

 
 

6.1.4.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

65.Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски 

развој, Владимир Ђорђевић, дипл.екон. 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 
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Опис послова: Руководи, организује, обједињује и усмерава рад одељења, обавља 

најсложеније послове из делокруга одељења, одговара за законито, благовремено и 

правилно обављање послова из надлежности одељења, даје упутства извршиоцима за 

обављање послова, пружа стручну помоћ у обављању најсложенијих послова из 

делокруга одељења. Потписује сва акта која, решавајући у управном  поступку доноси  

одељење, потписује налоге за исплату средстава из области борачко инвалидске 

заштите, дечије заштите и породиљских права по овлашћењу надлежног Министарства. 

Остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности, 

остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима који су поверили одређене 

послове из области друштвених делатности,привреде и пољопривреде у надлежност 

општине.  Даје стручна мишљења из надлежности одељења за доношење аката из 

надлежности општине, обезбеђује примену прописа о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, сарађује са другим начелницима одељења. У 

координацији са сарадником за нормативну делатност, припрема нацрте аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине  ради усаглашавања са законом, у 

обавези је да прати прописе, измене прописа и да упознаје, на адекватан начин, 

непосредне извршиоце са истим. Одговоран је за законитост послова које обавља, за 

свој рад и рад одељења одговоран  је  начелнику општинске управе.   

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне, економске науке или 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

  

 

ГРУПА  ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

66.Координатор Групе  за друштвене делатности, Маја Бешевић, дипл.правник 

Звање:  Самостални саветник број службеника: 1 

  

Опис послова: Руководи, организује, обједињује и усмерава рад групе и 

непосредно координира рад извршилаца, одговара за законито, благовремено и 

правилно обављање послова из надлежности групе. Остварује сарадњу са корисницима 

средстава у области образовања, друштвене бриге о деци, културе и спорта, води 

управни поступак  и израђује решења из области образовања, друштвене бриге о деци, 

културе и спорта. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима из области друштвених делатности и даје писмено мишљење. Води управни 

поступак и израђује предлоге решења из области образовања, културе и спорта, прати 

рад и остваривање делатности основних и средњих школа, предшколских установа и 

установа из области културе и спорта, прима и врши обраду документације за ученичке 

и студентске стипендије, присуствује седницама актива директора школа и 
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предшколских установа, даје стручна мишљења везано за рад и финансирање школа, 

предшколских установа и установа из области културе и спорта, прати прописе из 

области образовања, културе и спорта.  Остварује сарадњу са корисницима средстава у 

области образовања, друштвене бриге о деци, културе и спорта. Стара се о примени 

Закона о социјалној заштити у делу који се односи на обавезе јединице локалне 

самоуправе, води поступак и израђује предлоге решења из области социјалне и 

здравствене заштите, прати остваривање  потреба у области социјалне и здравствене 

заштите за које се потребна средства обезбеђују у буџету општине, остварује сарадњу 

са установама социјалне и здравствене заштите, израђује извештаје и информације у 

области социјалне и здравствене заштите за потребе ресорних министарстава и органа 

општине, остварује сарадњу са надлежним републичким органима, прати прописе из 

области социјалне и здравствене заштите. Прати рад и остваривање делатности 

основних и средњих школа, предшколских установа и установа из области културе и 

спорта, прати остваривање права на васпитно – образовни програм и остваривање 

делатности у области основног и средњег образовања, права на предшколско васпитање 

и образовање, присуствује седницама актива директора школа и предшколских 

установа, координира рад Интерресорне комисије, даје стручна мишљења везано за рад 

и финансирање школа, предшколских установа и установа из области културе и спорта. 

Води евиденцију о присутности запослених на послу у оквиру групе. Даје стручна 

мишљења из делокруга групе за доношење аката из надлежности општине, учествује у 

изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине, у обавези је 

да прати прописе и измене прописа и обавља друге послове у складу са законом. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад групе одговоран је 

начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке или економске 

науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

67.Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији 

додатак, Марија Нешовић, дипл.правник 

Звање: Млађи  саветник број службеника: 2  

 

Опис послова: Води поступак и израђује предлоге решења из области друштвене 

бриге о деци (право на дечији додатак, право на родитељски додатак, право на накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу 

са сметњама у развоју), води поступак и израђује предлоге решења о праву на накнаду 

зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета, за све кориснике, у складу са законом, врши превођење  

(предмета ) права на дечији додатак за све кориснике дечијег додатка, врши издавање 
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образаца за остваривање права на дечији додатак за државе са којима је Република 

Србија склопила Конвенцију о признавању права на дечији додатак и врши издавање 

потврда везаних за дечији додатак, води евиденцију корисника права, врши 

прибављање документације по службеној дужности и ради на обради  и слању 

статистичких извештаја из овог реферата  надлежном Министарству. Обавља послове 

увиђаја на лицу места по налогу ресорног Министарства, води поступак и израђује 

предлоге решења  о стицању статуса енергетски угроженог  купца за кориснике права 

на дечији додатак и трећу категорију лица.  

Обавља финансијско - рачуноводствене послове везане за исплату накнаде зараде за 

време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге 

детета, врши пријем и оверу спискова за исплату накнада зараде за запослене код 

послодавца, као и пратеће документације која се доставља уз исплатне спискове, 

проверава исправност обрачуна накнаде зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ 

за рефундацију средстава послодавцима. Ради комплетан обрачун и исплату накнаде 

зараде за породиље које самостално обављају делатност које немају друге запослене, 

води евиденцију корисника код којих је извршена рефундација средстава и корисника 

код којих је извршена исплата права. Врши ликвидирање спискова  породиљских права 

са књижењем, ажурира и комплетира предмете за све породиље на територији општине 

Ћуприја. Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте 

везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту, врши електронску обраду 

података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за 

остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне 

базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и 

електронски пријем података од надлежног Министарства. Води одговарајуће 

евиденције о оствареним правима, oбавља послове везане за утврђивање права 

утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из 

оружаних акција после 17. августа 1990. године; прати њихову реализацију и 

финансирање, обавља послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом 

која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима. 

Врши обрачун, књижење и ликвидатуру борачко-инвалидске заштите и води картотеку 

борачко-инвалидске заштите, као и послове ликвидатуре спискова породиљских права 

са књижењем. Врши прибављање средстава од надлежног Министарства за потребе 

породиљских права и борачко-инвалидске заштите. Обавља послове који се односе на 

припрему и преглед документације за израду решења за остваривање права на дечији и 

родитељски додатак, као и прокњижавање школски потврда, издаје странкама обрасце 

за остваривање ових права, припрема и прегледа документацију за остваривање права 

на финансијску помоћ деци. 

Учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа 

општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа, одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад  одговоран  је координатору групе,  начелнику 

одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету,  положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и 

јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 

службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова 

управе,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

ГРУПА  ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

68.Координатор Групе  за привреду и пољопривреду, Татјана Зејак,дипл.инж.агр. 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује, обједињује и усмерава рад групе, 

непосредно координира рад извршилаца  и одговара за законито, правилано и 

благовремено обављање послова из делокруга групе. Прати стање у области привреде 

из надлежности општине. Контактира са ресорним министарствима и Агенцијом за 

привредне регистре, Привредном комором и Републичким хидрометеоролошким 

заводом. 

Израђује Годишњи програм развоја пољопривреде и руралног развоја. Учествује у 

раду Комисије за израду годишњег програма коришћења, уређења и заштите 

пољопривредног земљишта и обавља стручне послове  за Комисију за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини. Спроводи све законске прописе из области пољопривреде који се односе на 

подстицај развоја пољопривреде, нарочито подстицај регистровања пољопривредних 

газдинстава и стварања могућности за коришћење субвенција, подстицајних и других 

средстава за развој, подстиче удруживање пољопривредних произвођача и непосредно 

сарађује са њима, ради на остваривању права регистрованих пољопривредних 

газдинстава и маркетиншком оглашавању понуђених субвенција, подстицајних 

средстава, кредитних и др. бенефиција. Непосредним учешћем помаже 

пољопривредницима да се информишу о додели кредита и подстицајних средстава из 

области руралног развоја кроз израду потребних докумената за остваривање права.  

Обавља све послове везане за буџетски фонд за пољопривреду. Пружа стручну помоћ 

пољопривредницима и регистрованим пољопривредним газдинствима. Спроводи све 

законске прописе из области пољопривреде који се односе на подстицај развоја 

пољопривреде, нарочито подстицај регистровања пољопривредних газдинстава и 

стварања могућности за коришћење субвенција, подстицајних и других средстава за 

развој, подстиче удруживање пољопривредних произвођача и непосредно сарађује са 

њима, ради на остваривању права регистрованих пољопривредних газдинстава и 

маркетиншком оглашавању понуђених субвенција, подстицајних средстава, кредитних 

и др. бенефиција. 

Води евиденцију о присутности запослених на послу у оквиру групе, прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и даје писмено 
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мишљење. Учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа 

општине. Даје стручна мишљења на акте јавних предузећа чији је оснивач општина 

Ћуприја. У обавези је да прати прописе и измене прописа, одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад и рад групе одговоран  је начелнику одељења и 

начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља техничко – 

технолошких наука из научне области биотехничке науке  (дипломирани инжењер 

пољопривреде, дипломирани инжењер агрономије) односно у оквиру образовно – 

научног поља друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке или 

економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

69.Послови  привреде из надлежности општине, Татјана Божиловић, дипл.екон.  

Звање:  Саветник број службеника: 1 

   

Опис послова: Прати стање и развој стамбено – комуналних делатности, 

занатства, трговине, угоститељства и других привредних грана, израђује и ажурира базе 

података привредних субјеката на територији општине Ћуприја, остварује сарадњу са 

привредним субјектима  на територији општине Ћуприја, даје стручна мишљења на 

акте  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја. Сарађује са 

Агенцијом за привредне регистре. Обавља уговорене послове за  Агенцију за привредне 

регистре, врши пријем и обраду документације потребне за регистрацију, промене и 

брисање предузетника, попуњава потребне обрасце и друго, прослеђује документацију 

електронском поштом централном регистру, односно одређеној организационој 

јединици, повратно прослеђује акте странкама. Прослеђује документацију, 

спецификације и потребне извештаје Агенцији за привредне регистре. Обавља послове 

категоризације туристичких објеката у складу са законом. Учествује у изради нацрта 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине. У обавези је да прати 

прописе и измене прописа, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

одговоран  је координатору групе, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

  

70.Послови  у области пољопривреде,  шумарства и водопривреде, Данијела 
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Радивојевић, дипл.инж.шум., Марко Јовановић 

 

Звање:  Саветник број службеника: 1 

                                                                                         број приправника: 1                                                                                                                                                                                                                                              број приправника: 1  

  

Опис послова: Прати стање у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

израђује планове, одговарајуће извештаје и информације за потребе органа општине.. 

Израђује План одбране од поплава и друге акте из области пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. Учествује у  изради Годишњег програма развоја пољопривреде и 

руралног развоја. Учествује у раду Комисије за израду годишњег програма коришћења, 

уређења и заштите пољопривредног земљишта и сарађује са Комисијом за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини. Обавља све послове везане за буџетски фонд за пољопривреду. Пружа стручну 

помоћ пољопривредницима и регистрованим пољопривредним газдинствима. Обавља 

поверене послове Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Израђује 

решења за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, 

израђује Уверења по ЗУП - у, издаје Водопривредне услове, сагласности и дозволе. 

Сарађује са републичком пољопривредном инспекцијом и по потреби врши увиђај на 

терену. Сарађује са Републичким хидрометеоролошким заводом и Радарским центром 

Бешњаја, координира рад противградних станица и организује обуке стрелаца. У 

обавези је да прати прописе и измене прописа. Учествује у изради нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине. Одговоран је за законитост послова 

које обавља, за свој рад одговоран  је координатору групе, начелнику одељења и 

начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке  односно у оквиру 

образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области биотехничке 

науке (дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер  шумарства) 

на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

71.  Послови шумарства, пољопривреде и руралног развоја  

 

Звање: Млађи саветник                                                                         број службеника: 1         

 

       Опис послова: Прати стање у области шумарства, пољопривреде и руралног 

развоја, учествује у изради годишњих програма пољопривреде и руралног развоја, ради 

на пословима из надлежности  Комисије за израду годишњег програма коришћења, 
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уређења и заштите пољопривредног земљишта и Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

Пружа стручну помоћ и даје информације пољопривредницима и регистрованим 

пољопривредним газдинствима за коришћење субвенција, подстицајних и других 

средстава за развој. Прати пројекте из области шумарства, пољопривреде и руралног 

развоја, програме одржавања јавних зелених површина на територији општине 

Ћуприја. Израђује базу података регистрованих пољопривредних газдинстава са 

територије општине Ћуприја и врши имплементацију информационог система за помоћ 

регистрованим пољопривредним газдинствима. Израђује решења за промену намене 

пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, сарађује са републичком 

пољопривредном инспекцијом. Прати прописе и измене прописа, одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је координатору групе, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке  односно у оквиру 

образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области биотехничке 

науке ( дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер  шумарства) 

на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 

 

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

72.Шеф Одсека за локални економски развој, Драгана Перић,дипл.правник 

Звање:  Самостални саветник број службеника: 1 

  

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, аплицира и 

управља пројектима, одговара за рад одсека, прати извршење послова  непосредних 

извршилаца, издаје упутства за рад, стара се о законитом, благовременом и 

квалитетном извршењу послова у оквиру одсека, води евиденцију о присутности 

запослених  на послу у оквиру одсека.  Израђује студије  оправданости пројекта, 

утврђује економску оправданост пројеката, оправданости инвестиција, утврђује буџет и 

финансијски план пројеката и сагледава могућности за покретање пројеката, сарађује са 

одељењем за финансије и групом за буџет у вези планирања средстава за пројекте, 
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обавља послове маркетинга,  припрема и стара се о реализацији пројеката од значаја за 

локални економски развој. Организује послове на праћењу реализације стратегије 

одрживог развоја општине. Одржава и унапређује односе са свим институцијама везано 

за питања економског развоја, остварује сарадњу са надлежним установама и 

институцијама на општинском и републичком нивоу, невладиним организацијама, 

пословним удружењима и удружењима грађана, остварује стални контакт са 

представницима домаћих и страних инвеститора.  Обавља послове у складу са Законом 

о улагањима. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима 

и даје писмено мишљење. Даје стручна мишљења из делокруга одсека за доношење 

аката из надлежности општине, учествује у изради нацрта аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине. Одговоран је за законитост послова које обавља, 

за свој рад и рад одсека одговоран  је  начелнику одељења и  начелнику општинске 

управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно - научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке или економске 

науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

73.Послови локалног економског развоја општине, Драгана Атанасковић, 

дипл.мен.умет.прод. 

Звање:  Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Континуирано прати доступност фондова страних и домаћих 

донатора, oстварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском 

и републичком нивоу, невладиним организацијама, пословним удружењима и 

удружењима грађана, обавља послове процене изводљивости пројеката општине 

Ћуприја, мониторинг и евалуацију истих, учествује у праћењу и реализацији пројекта 

из области локалног економског развоја. Утврђује буџет и финансијски план пројеката, 

предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и 

активности из области локалног економског развоја, као и значају стратешког 

планирања, израђује пројектну документацију за аплицирање на конкурсима. Обавља 

послове на остваривању, очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, остварује  

сарадњу са државним органима и организацијама које се баве дијаспором, прати  

конкурсе и програме везане за дијаспору, сарађује са невладиним организацијама, 

удружењима и другим организацијама у дијаспори, даје обавештења и пружа помоћ 

нашим суграђанима који живе у дијаспори, даје мишљења и сугестије за унапређење 

рада са дијаспором, учествује у изради пројеката везаних за дијаспору. Прати и 

ажурира постојеће базе података у вези локалног економског развоја, остварује стални 

контакт са представницима домаћих и страних инвеститора, стара се о унапређењу свих 
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услова за развој привредног амбијента општине Ћуприја и обавља друге послове у 

складу са законом и актима органа општине. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад  одговоран је шефу одсека,  начелнику одељења и  начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно - научног поља 

друштвено – хуманистичких наука  из научних области правне науке, економске науке, 

науке о уметностима и у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких 

наука из научних области биотехничке науке на  основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

74.Послови управљања пројектима, Снежана Јовановић, дипл.ел.тех.инж. 

Звање:  Саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне 

за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине, припрема пројекте који 

се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, увођење извођача у посао у 

име инвеститора, извештава о обиму и квалитету извршених послова, стара се о 

благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима. 

Обавља послове контроле пројеката, израђује предмер и предрачун радова, врши 

спољну контролу техничке документације и учествује у вршењу техничког прегледа. 

Израђује динамичке планове остварења инвестиција, остварује комуникацију са 

извођачима радова и стручним надзором, врши проверу грађевинске документације – 

привремених и окончане ситуације, прати реализацију  извођења грађевинских радова и 

учествује у пријему обављених радова. Одговоран је за законитост послова које обавља, 

за свој рад одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и  начелнику општинске 

управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области грађевинско инжењерство, 

архитектура или електротехничко и рачунарско инжењерство на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 

испит, поседовање лиценце инжењерске коморе, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

75.Послови вођења јавних инвестиција Сузана Миленковић, мастер 

инж.архитектуре 
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Звање:  Саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне 

за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине; припрема пројекте 

који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне 

задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име 

инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о 

благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; 

израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са 

извођачима радова и стручним надзором; врши проверу грађевинске документације – 

привремених и окончане ситуације; прати реализацију  извођења грађевинских радова, 

учествује у пријему обављених радова, обавља послове контроле пројеката, израђује 

предмер и предрачун радова и врши спољну контролу техничке документације. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  је шефу одсека,  

начелнику одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис  односно у оквиру образовно – научног поља техничко – 

технолошких наука из научних области биотехничке науке, грађевинско инжењерство 

или архитектура односно у оквиру образовно-научног поља природно-математичких 

наука из научне области биолошке науке на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
 

76.Послови управљања и реализације пројеката Кристина Марјановић 

 

Звање: Млађи саветник                                                                         број службеника: 1 

 

       Опис послова: Обавља послове контроле пројеката, израђује предмер и предрачун 

радова, врши контролу техничке документације, учествује у вршењу техничког 

прегледа. Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за 

припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине, увођење извођача у посао 

у име инвеститора, извештава о обиму и квалитету извршених послова, стара се о 

благовременој динамици реализације пројеката у складу са дефинисаним роковима, 

остварује комуникацију са пројектантима, извођачима радова и стручним надзором, 

врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације, прати 

реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику Општинске управе. 

        Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља техничко 

– технолошких наука из научних области грађевинско инжењерство на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

77.Административни послови у области управљања пројектима, Драган 

Марковић, грађ.техничар 

Звање: Виши  референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља административно - техничке послове, учествује у праћењу 

и реализацији пројеката из области локалног економског развоја, учествује у 

дистрибуцији конкурса и организацији пословних састанака везаних за рад одељења, 

учествује у  изради пројектне документације за аплицирање на конкурсима, учествује у 

изради предмера и предрачуна радова, учествује у обављању послова контроле 

пројеката и обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и  

начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског, 

грађевинског смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

78.Послови управљања пројектима и унапређења енергетске ефикасности, Жељко 

Џелатовић, дипл.инж.тех. 

Звање:   Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Прати законе и друге прописе у области енергетике и енергетске 

ефикасности. Обавља послове на припреми података за енергетски биланс, прикупља и 

анализира податке о потрошњи енергије у јавним зградама и комуналним системима, 

израђује енергетски биланс општине за претходну календарску годину, учествује у 

изради  Локалног енергетског плана општине, предлаже мере енергетске ефикасности у 

јавним зградама и комуналним услугама и учествује у њиховој реализацији, припрема 

пројекте енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије у сектору 

јавне потрошње и прати резултате реализованих пројеката, учествује у реализацији 

едукативних и промотивних акција из области енергетске ефикасности, сарађује са 

надлежним Министарством за послове енергетике и невладиним организацијама из 

области енергетске ефикасности. Пружа саветодавну помоћ за унапређење енергетске 
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ефикасности зграда лицима која врше послове управљања зградом у складу са Законом 

о становању и одржавању зграда. Предлаже начин обезбеђења неопходних енергетских 

ресурса, уз уважавање потреба за рационалном потрошњом енергије, прати планирану 

динамику развоја енергетике и доставља потребне податке надлежним државним 

органима из ове области. Пружа помоћ буџетским корисницима у поступку јавних 

набавки електричне енергије. Обавља, као лице одређено за безбедност и здравље на 

раду, послове безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научне области електротехничко и рачунарско 

инжењерство на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

79.Начелник Одељења за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту 

животне средине, Зоран Грујић, дипл.инж.грађ. 

 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 
 

 Опис послова: Руководи, организује и координира рад одељења у целини, 

одговара за законитост рада одељења, стара се о благовременом и законитом обављању 

послова из надлежности одељења, пружа стручну помоћ, даје упутства и мишљења 

запосленима за извршавање радних задатака, обавља најсложеније послове у одељењу. 

Сарађује са другим начелницима одељења.  Потписује сва акта из надлежности 

одељења. Стара се о спровођењу законских прописа и одлука скупштине општине, 

учествује у изради нормативних аката из области урбанизма, имовинско-правних 

односа и заштите животне средине, даје информације из области рада одељења за 

потребе надлежних органа, органима општине, надлежним министарствима и 

институцијама, учествује у раду Савета за урбанизам. Припрема нацрте аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, у обавези је да прати прописе, 

измене прописа и упознаје на адекватан начин непосредне извршиоце са истим. Даје 

стручна мишљења из надлежности одељења за доношење аката из надлежности 

општине, обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одељења 

одговоран је начелнику општинске управе.  

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области  архитектура или  грађевинско 

инжењерство односно у оквиру образовно - научног поља друштвено – хуманистичких 
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наука  из научне области  правне науке,  на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

поседовање лиценце инжењерске коморе, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет, AutoCad и интернет).  

 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
   
80.Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне средине, Валентина Томић, 

дипл.инж.арх. 

Звање: Самостални  саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Руководи, координира и организује рад одсека, одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, прати извршење 

послова непосредних извршилаца, издаје упутства за рад, сарађује са  начелником 

одељења, води евиденцију о присутности запослених на послу у оквиру одсека. Стара 

се о примени закона и осталих прописа ради правилног одлучивања. 

Обавља најсложеније послове у области урбанизма, доноси акт о утврђивању услова за 

уређење простора, издаје опште акте о условима о парцелацији и изградњи, о условима 

у поступку за издавање  акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за 

изградњу доноси општина, даје сагласност по захтеву у поступку озакоњења бесправно 

изграђених објеката, ради на овери техничке документације, учествује у изради планске 

документације. Обавља послове за издавање аката у складу са Законом о планирању и 

изградњи а на основу планског документа, учествује у спровођењу планова, ради на 

овери техничке документације, даје обавештења о могућностима и уређења простора на 

захтев заинтересованих лица, у обавези је да прати прописе и измене прописа. 

Учествује у  изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине, 

даје стручна мишљења из делокруга одсека за доношење аката из надлежности 

општине, одговоран је за законитост послова које обавља. Прати усаглашеност 

нормативних аката са важећим законским прописима и даје писмено мишљење. Даје 

стручна мишљења из делокруга одсека за доношење аката из надлежности општине, 

одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад и рад одсека одговоран  је 

начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области  архитектура или  грађевинско 

инжењерство односно у оквиру образовно – научног поља природно – математички 

наука из научне области гео – науке   (смер просторно планирање)  на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару ( MS Office пакет, AutoCad и интернет. 
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81.Урбаниста, Божица Стојковић, дипл.инж. арх., Весна Делић дипл.прост.планер 
 

Звање:  Саветник број службеника: 2 
 

Опис послова: Обавља најсложеније послове у области урбанизма, доноси акт о 

утврђивању услова за уређење простора, издаје опште акте о условима о парцелацији и 

изградњи, о условима у поступку за издавање  акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу доноси општина, даје сагласност по захтеву у 

поступку озакоњења бесправно изграђених објеката, ради на овери техничке 

документације, учествује у изради планске документације. Обавља послове за издавање 

аката у складу са Законом о планирању и изградњи а на основу планског документа, 

учествује у спровођењу планова, ради на овери техничке документације, даје 

обавештења о могућностима и уређења простора на захтев заинтересованих лица, у 

обавези је да прати прописе и измене прописа.  Учествује у  припреми нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга 

одсека за доношење аката из надлежности општине, одговоран је за законитост послова 

које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику 

општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области  архитектура или  грађевинско 

инжењерство односно у оквиру образовно – научног поља природно – математички 

наука из научне области гео – науке   (смер просторно планирање)  на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару ( MS Office пакет, AutoCad и интернет).  
 

82. Регистратор регистра обједињених процедура Светлана Костић (члан 

Општинског већа) 

 

Звање: Саветник број службеника: 1 
 

Опис послова: У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о 

обједињеној процедури обавља следеће послове: уноси све неопходне податке и 

ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине, омогућава доступност 

података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним 

регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у Централну евиденцију 

свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине, у роковима и на 

начин прописан Законом и Правилником подноси пријаве за привредни преступ као и 

прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом 

прописани услови, предузима друге радње неопходне за несметано и правилно 

функционисање Регистра и обавља друге послове у складу са законом. У обавези је да 

прати прописе и измене прописа, одговоран је за законитост послова које обавља, за 
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свој рад одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области архитектура, грађевинско 

инжењерство или саобраћајно инжењерство  односно у оквиру образовно – научног 

поља друштвено – хуманистичких наука, из научне области правне науке природно-

математичких наука, из научне области гео-науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).  

 

 83.Управљање имовином и географско-информационим системом 

 

 Звање: Млађи саветник                                                                        број службеника: 1 

 

         Опис послова: Администрација корисничких приступа и података подацима из 

дигиталне базе података Географског информационог система општинеЋуприја;  

техничка подршка корисницима ГИС апликација; сарадња на пројектима везаних за 

развој ГИС базе података; координација послова на одржавању ГИС база података 

корисника и перманентни развој система; отклањање пријављених грешака од стране 

корисника; сарадња на креирању програма за обуке корисника; координација послова 

на проширењу могућности интегрисаног модела управљања имовином ГИС базе 

података и пружање техничке подршке у ГИС апликацијама за инфраструктурне 

системе општине Ћуприја; техничка подршка на размени података, информацијa и на 

активностима припремe и реализацијe будућих заједничких пројеката. Врши и друге 

послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран је шефу Одсека, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање  у оквиру образовно – научног поља 

техничко – технолошких наука из научне области електротехничко и рачунарско 

инжењерство односно у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких 

наука из научних области  економске науке или менаџмент и бизнис на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
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самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

84. Послови у области изградње, Небојша Миленковић, дипл.правник 

 

Звање:  Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Води поступак и израђује предлоге решења о грађевинској 

дозволи, решења о одобрењу за извођење радова, решења о употребној дозволи, 

решења о озакоњењу, поступање по захтевима у вези добијања решења о заштити од 

пожара, спроводи поступак експропријације и административног преноса 

непокретности. Издаје уверења о нето површини станова и старости објеката. Обавља 

послове уписа права својине код надлежног органа. Поступа по жалбама странака и 

одлукама другостепеног органа. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим 

законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и  начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке  на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

85. Послови у области саобраћаја, Милош Стојковић, дипл.стр.инж.саоб. 

 

Звање:  Сарадник број службеника: 1 

 

Опис послова: Доноси акта из области саобраћаја која су у надлежности јединице 

локалне самоуправе, а у вези са применом Закона о путевима, Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и другим 

прописима из области саобраћаја, врши послове издавања такси дозвола, 

идентификационих бројева за возило и идентификационих картона за возаче такси 

возила у складу са Правилником. Учествује у изради нацрта аката из области 

саобраћаја у надлежности општине, израђује предлоге решења и закључака из области 

регулисања саобраћаја, саобраћајне сигнализације и режима саобраћаја, поступа и 

издаје решења по захтевима за коришћење посебно обележених паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом. Издаје одобрења за заузеће површина јавне намене по 

претходно прибављеном мишљењу вршиоца комуналне делатности. Прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима, одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека,  начелнику 

одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области грађевинско инжењерство или 
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саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

  86.Техничко-оперативни послови из области урбанизма 

Звање: Сарадник                                                                                     број службеника: 1 

 

         Опис послова: Обaвљa пoслoвe идентификације објеката и парцела, врши увид у 

планска документа, учествује у изради  информација о локацији и других аката, даје 

информације о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на 

основу планског документа, даје обавештења и информације по захтевима странака. 

Врши контролу техничке документације и утврђује сагласност са планским документом 

и важећим законима, учествује у поступку издавања грађевинске дозволе, утврђује 

чињенично стање на терену у вези изграђених и неизграђених објеката, врши контролу 

постојећих грађевинских дозвола и учествује у изради уверења о габаритима и других 

уверења. 

Стара се о прибављању потребних сагласности у зависности од намене објекта, 

дефинише приступ грађевинској парцели, проверава усклађеност пројектне 

документације са Планом, прибавља потребне документације и податке по службеној 

дужности од других органа, прибавља сагласности од управљача коридора у чијим 

заштитним зонама се налази објекат, прима заинтересоване странке, сарађује са другим 

организационом јединицама, сарађује са републичким органима и организацијама, 

агенцијама и заводима.  

Учествује у вођењу евиденције о планској документацији, у излагању планског 

документа на јавни увид, сачињавању извештаја о извршеном јавном увиду, учествује у 

припреми материјала за рад комисије за планове, организовању јавне презентације 

урбанистичког пројекта у прописаном року, доставља комисији за планове 

урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. 

Учествује у вођењу  евиденције и  ажурирању података у циљу стварања базе података 

потребних за израду нове генерације урбанистичких планова. Врши и друге послове у 

складу са законом. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

одговоран је шефу Одсека, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе 

  Услови:  Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  

техничко – технолошких наука из научних области грађевинско инжењерство на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен 
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државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 

 

87.Административни послови из области урбанизма, Маја Митровић 

 

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис послова: Врши преглед обрађених и завршених предмета из области 

урбанизма ради њиховог архивирања, врши проверу техничке документације бесправно 

изграђених објеката у поступку озакоњења и води евиденцију бесправно изграђених 

објеката, обавља послове снимања локације на терену ради провере изграђености 

парцеле, води друге потребне евиденције по налогу шефа одсека и начелника одељења. 

Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинског, 

техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет, AutoCad и 

интернет). 

 

 88.  Послови очувања и заштите природе, Љиљана Богосављевић, дипл. биолог 

 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Организује израду програма и планова заштите животне средине, 

организује програме сузбијања штетних организама и превентивне здравствене заштите 

становништва, одређује статус угрожене животне средине на појединим подручјима, 

израђује и реализује акционе и санационе планове заштите животне средине и 

еколошког образовања, заштите јавних и заштићених природних добара, израђује и 

реализује планове управљања природним добрима, њиховог коришћења и развоја у 

складу са стратешким документима, интересима и специфичностима града, обавља 

послове стручне контроле планских и урбанистичких докумената у делу заштите и 

унапређења зелених површина. Припрема и предлаже краткорочне, средњорочне и 

дугорочне планове подизања, уређења, одржавања и коришћења зелених површина, 

успоставља и води катастар зелених површина,  израђује и реализује програме 

управљања отпадом међусекторском сарадњом и сарађује и подржава реализацију 

пројеката и програма којима се подиже ниво квалитета животне средине у општини, 

бави се едукацијом, публикацијом материјала и комуникацијом са грађанима, учествује  

у  аплицирању и управљању пројектима у области заштите животне средине и прати 

њихову реализацију. Одговара за реализацију свих активности везаних за израду и 

имплементацију ЛЕАП-а. Израђује годишњи предлог Програма заштите и унапређења 

животне средине из извора наменских средстава за заштиту животне средине и стара се 

о његовој реализацији, израђује нацрт Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине. Организује израду Извештаја о стању животне средине у 

складу са одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на 
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животну средину,  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о 

управљању отпадом. Води управни поступак по Закону о управљању отпадом, при 

издавању дозвола за управљање отпадом, издавању дозвола за обављање делатности 

нарочито опасних хемикалија по Закону о хемикалијама. Учествује у поступку 

издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности,  води поступак по 

Закону о заштити ваздуха при издавању дозвола за рад стационарних извора 

загађивања. Води управни поступак у складу са одредбама Закона о процени утицаја 

пројеката на животну средину за пројекте за које одобрење за изградњу издаје 

општинска управа, даје мишљење на  Одлуку о изради/ неизради стратешке процене 

утицаја плана или програма и даје оцену на Извештај о стратешкој процени утицаја 

плана или програма на животну средину, води управни поступак при давању 

интегрисане дозволе за објекте- пројекте за које одобрење за изградњу даје општинска 

управа сходно Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине, води управни поступак по Закону о управљању отпадом и Закону о амбалажи 

и амбалажном отпаду – при издавању дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, 

третман и одлагање инертног и неопасног отпада, издаје потврду о изузимању од 

обавезе прибављања дозволе сагласно закону, израђује предлоге решења о одузимању 

дозволе, врши ревизију издате дозволе по службеној дужности, даје мишљење на захтев 

надлежног Министарства у поступку издавања дозвола за управљање отпадом, издаје 

дозволе за обављање делатности нарочито опасних хемикалија по Закону о 

хемикалијама.  

 Учествује у изради и имплементацији локалног или регионалног плана 

управљања отпадом. Доставља извештаје надлежном Министарству и Агенцији за 

заштиту животне средине, утврђује мере и услове заштите од буке, води Локални 

регистар загађивања и главни је координатор израде и имплементације стратешког 

документа ЛЕАП. Организује спровођење мониторинга (контрола, анализа, праћење 

квалитета животне средине), израђује програм за систематско праћење квалитета 

ваздуха путем овлашћених стручних организација, прати резултате нејонизујућег 

зрачења, учествује у изради и реализацији програма контроле и систематског  мерења 

буке, води и ажурира базу података  за потребе одсека и веб сајта општине о 

резултатима мерења квалитета ваздуха, алергополена, уништавања амброзије. У 

сарадњи са васпитно – образовним установама организује обележавање важних  датума 

и различите еколошке радионице прати усаглашеност нормативних аката са важећим 

законским прописима и даје писмено мишљење. Учествује у изради нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине. Одговоран је за законитост послова 

које обавља, за свој рад  одговоран је  шефу одсека, начелнику одељења и  начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

природно – математичких наука из научних области биолошке науке или науке о 

заштити животне средине и заштити на раду  односно у оквиру образовно – научног 

поља друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
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државни стручни испит,завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ГРУПА ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

89. Координатор Групе за имовинско – правне послове, Миланка Пајић, дипл. 

правник 

 

Звање: Самостални саветник                                                               број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом групе и одговара за 

законит, правилан и благовремени рад групе. Прати извршење послова непосредних 

извршилаца, издаје упутства за рад, сарађује са начелником одељења, води евиденцију 

о присутности запослених на послу у оквиру групе. Спроводи поступак по предлогу за 

експропријацију, административни пренос и привремену експропријацију и доноси 

решења у тим поступцима, заказује и одржава расправу за споразумно одређивање 

накнаде за експроприсану непокретност и предузима друге управне радње предвиђене 

Законом о експропријацији. Спроводи поступак, доноси решења и предузеима све 

управне радње у примени Закона о планирању и изградњи и других закона који за 

предмет регулисања имају грађевинско земљиште. Води поступак за исељење и доноси 

решења према одредбама Закона. Обавља стручне и административне послове за рад 

комисије за повраћај земљишта која примењује Закон о повраћају земљишта одузетог 

по основу ПЗФ. Припрема акте о одлучивању које доносе органи  јединице локалне 

самоуправе када је то законом, подзаконским актима и прописима локалне самоуправе 

одређено. Примењује и друге законе, подзаконске акте локалне самоуправе, када је 

надлежност ове групе утврђена тим прописима. Прати усаглашеност прописа које 

доносе органи јединице  локалне самоуправе са законима и подзаконским актима чија 

је примена у надлежности ове групе. Припрема нацрте аката из надлежности одељења 

за потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга групе за доношење 

аката из надлежности општине. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад и рад групе одговоран  је начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
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90.  Имовинско – правни послови, Слађана Стојковић, дипл.правник, Младен 

Младеновић, дипл.правник 

 

Звање: Млађи саветник                                                                         број службеника: 2 

 

Опис послова: Спроводи поступак по предлогу за експропријацију, 

административни пренос и привремену експропријацију и доноси решења у тим 

поступцима, заказује и одржава расправу за споразумно одређивање накнаде за 

експроприсану непокретност и предузима друге управне радње предвиђене Законом о 

експропријацији. Спроводи поступак, доноси решења и предузима све управне радње у 

примени Закона о планирању и изградњи и других закона који за предмет регулисања 

имају грађевинско земљиште. Обавља послове у складу са Законом о становању и 

одржавању зграда.  Води поступак за исељење и доноси решења према одредбама 

Закона. Обавља стручне и административне послове за рад комисије за повраћај 

земљишта која примењује Закон о повраћају земљишта одузетог по основу ПЗФ. Води 

евиденцију имовине општине Ћуприја. Припрема нацрте аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења  за доношење аката из 

надлежности општине. Обезбеђује законито, ажурно и тачно вођење Регистра 

стамбених заједница. Спроводи поступак увођења принудне управе постављањем 

професионалног управника. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

одговоран је координатору  групе, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима 

аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских 

општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни 

орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 

 

 

6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

91. Начелник Одељења за инспекцијски надзор, Мирослав Антонијевић, дипл. 

екон.  
 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 
 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одељења, стара се о 

благовременом и законитом обављању послова из надлежности одељења, врши 

контролу извршавања задатака од стране непосредних извршилаца, стара се о 
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благовременом, квалитетном и законитом раду одељења, сарађује са другим 

начелницима одељења. У обавези је да прати прописе, измене прописа и упознаје на 

адекватан начин непосредне извршиоце са истим,  пружа стручну помоћ, даје упутства 

и мишљења запосленима у погледу примене законских прописа. Припрема  нацрте 

аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења из 

надлежности одељења за доношење аката из надлежности општине, обезбеђује 

примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Одговоран је 

за законитост послова које обавља, за свој рад  и рад одељења одговоран је  начелнику 

општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука  из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

92. Шеф Одсека за инспекцијске послове, Јадранка Матић, дипл.биолог 

 

Звање:  Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом одсека, одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, прати извршење 

послова непосредних извршилаца, издаје упутства за рад. Издаје писане налоге за 

инспекцијски надзор. Стара се о законитом, благовременом и квалитетном извршењу 

послова, води евиденцију о присутности запослених на послу у оквиру одсека, прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и даје писмено 

мишљење, учествује у припреми нацрта аката из надлежности одељења за потребе 

органа општине, даје стручна мишљења из делокруга одсека за доношење аката из 

надлежности  општине. Обавља полове инспектора заштите животне средине. Врши 

инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на 

основу: Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну 

средину, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити буке у животној средини, Закона 

о управљању отпадом, Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Закона о 

хемикалијама, Закона о заштити природе, Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, 

Закона у области заштите животне средине у објектима за које дозволу за изградњу и 

почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе. Учествује у припреми 

информација за државне органе и медије, поступа по пријавама и извештава о 

предузетим мерама, припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду, 

прикупља и обрађује податке о постројењима који подлежу инспекцијском надзору. 
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Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  и рад одсека одговоран  је 

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке или економске 

науке,  менаџмент и бизнис односно  у оквиру образовно – научног поља природно – 

математичких наука из научне области биолошке науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 

испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

93. Грађевински инспектор, Слађана Поповић, дипл.инж.грађ., Јованка 

Радивојевић, спец.стр.инж.грађевине 

 

Звање: Саветник број службеника: 2  

 

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у складу са Законом о планирању и 

изградњи и прописима донетим на основу овог закона. У вршењу инспекцијског 

надзора проверава да ли привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица 

која обављају поједине послове на грађењу објеката, испуњавају прописане услове;  да 

ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и 

потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из чл. 145.  Закона о 

планирању и изградњи; да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са 

законом; да ли се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за 

извођење, односно техничкој документацији на основу које је издато решење из чл. 145. 

Закона о планирању и изградњи; да ли је градилиште обележено на прописан начин; да 

ли извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују 

одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних 

објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се 

гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог 

коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску 

књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин; да ли се у току грађења и 

коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; да ли је технички 

преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; да ли је 

за објекат који се користи издата употребна дозвола. Врши надзор над коришћењем 

објеката и предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност 

живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се 

ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта. Доноси решење  о 

обустави радова и уклањању објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је 

његово грађење завршено без грађевинске дозволе, односно ако се објекат гради 

супротно локацијским условима, односно грађевинској дозволи, односно потврди о 
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пријави радова; налаже решењем уклањање објекта, односно враћање у првобитно 

стање, ако се објекат гради односно изводе радови без решења из чл. 145.  Закона о 

планирању и изградњи; налаже решењем обуставу радова и одређује рок који не може 

бити дужи од 60 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се 

објекат не гради према грађевинској дозволи, односно пројекту за извођење, а ако 

инвеститор у остављеном року не прибави односно не измени грађевинску дозволу, 

налаже решењем уклањање објекта односно његовог дела; налаже решењем обуставу 

радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу у складу са законом; налаже 

решењем обуставу радова и одређује рок који не може бити дужи од 30 дана за 

прибављање грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу 

решења из  чл. 145.  Закона о планирању и изградњи потребно прибавити грађевинску 

дозволу, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу налаже 

решењем уклањање објекта односно његовог дела; сачињава записник о уклоњеном 

објекту одн. његовом делу који обавезно доставља органу надлежном за послове 

катастра непокретности, налаже решењем обуставу радова и одређује рок који не може 

бити дужи од 30 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако 

изграђени темељи нису усклађени са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, а 

ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу налаже решењем 

уклањање изграђених темеља и враћање терена у првобитно стање; налаже решењем 

уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење, односно извођење 

радова и после доношења решења о обустави радова; налаже решењем уклањање 

привременог објекта у складу са законом; налаже решењем инвеститору, односно 

власнику објекта забрану даљег уклањања објекта, односно његовог дела, ако се објекат 

или његов део уклања без решења о дозволи уклањања објекта, односно његовог дела; 

налаже решењем обуставу радова, ако инвеститор није решењем одредио стручни 

надзор у складу са законом; наређује спровођење других мера у складу са законом. 

Подноси кривичне, прекршајне пријаве и пријаве за привредни преступ у складу са 

законом и обавља друге послове утврђене Законом о планирању и изградњи и 

прописима донетим на основу овог закона. Обавља послове инспекцијског надзора у 

складу са Законом о становању и одржавању зграда. Прати усаглашеност нормативних 

аката са важећим законским прописима, учествује у изради нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, у обавези је да прати прописе и 

измене прописа, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  

је шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику општинске управе.   

Услови: Високо образовање одговарајуће струке односно смера стечено на 

студијама другог степена грађевинарства (мастер академских студија, мастер 

струковних студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије) односно дипломирани инжењер грађевинарства или високо образовање  

одговарајуће струке односно смера стечено на студијама другог степена  архитектуре 

(мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) односно дипломирани инжењер 

архитектуре, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
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94. Инспектор за заштиту животне средине, Марјана Гаврановић-Јанковић, 

дипл.инж.пољ. 

 

   Звање: Саветник                                                                                     број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља инспекцијски надзор: над применом и спровођењем 

закона и других прописа донетих на основу Закона о заштити животне средине, Закона 

о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од 

буке у животној средини, Закона о управљању отпадом,  Закона о заштити од 

нејонизујућих  зрачења, Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној 

сигурности, Закона о хемикалијама, Закона о заштити природе, Закона о амбалажи и 

амбалажном отпаду, Закона у области заштите животне средине у објектима за које 

дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе. Врши 

надзор над применом мера заштите од буке у граду, односно општини, у стамбеним, 

занатским и комуналним објектима,  утврђује испуњеног услова и спровођења мера 

утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о 

давању сагласности на студију затеченог стања, доноси решења и закључке, подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, поступка за привредни преступ и подноси 

кривичне пријаве. Учествује у припреми информација за државне органе и медије, 

поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема месечне, кварталне 

и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује податке о постројењима која 

подлежу инспекцијском надзором. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим 

законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

одговоран је шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику општинске управе.  

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

природно – математичких наука из научне области науке о заштити животне средине и 

заштити на реду односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких 

наука из научних области биотехничке науке (дипломирани инжењер пољопривреде) 

или инжењерство заштите животне средине на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

95. Просветни инспектор 

 

Звање: Млађи саветник број службеника:1 

 

Опис послова: врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа 

којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и 

образовања и основног и средњег образовања и васпитања, врши надзор у погледу 

пoступaњa устaнoвe у пoглeду спрoвoђeњa зaкoнa, других прoписa у oблaсти 

oбрaзoвaњa и вaспитaњa и oпштих aкaтa,  oствaривaња права и обавеза запосленог, 
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учeникa и његовог рoдитeљa oднoснo другог законског заступника, утврђених 

прописима у области образовања и васпитања; oствaривaња зaштитe прaвa дeтета и 

учeникa, њихових рoдитeљa, oднoснo других законских заступника, као и заштите 

права зaпoслeних; oбeзбeђивaњa зaштитe дeтeтa, учeникa и зaпoслeног oд 

дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, као и понашања које вређа 

углед, част или достојанство; пoступкa уписa и пoништaвaња уписа у шкoлу; 

испуњeнoсти прoписaних услoвa зa спрoвoђeњe испитa; вођења прoписaнe eвидeнциje 

кojу вoди устaнoвa и утврђивање чињeница у пoступку пoништaвaњa jaвне испрaве кojу 

издaje устaнoвa; страначког организовања и деловања, испитуje испуњeнoст услoвa и 

пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa у пoступку вeрификaциje установе, образовног 

профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, 

статусне промене и промене назива и седишта установе, констатује да ли установа 

испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и 

васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан 

за доношење решења у поступку верификације установа. Прати усаглашеност 

нормативних аката са важећим законским прописима, одговоран је за законитост 

послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека,  начелнику одељења и 

начелнику општинске управе.  

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и које има завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима 

аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских 

општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни 

орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе,  положен државни стручни испит и испит за инспектора. 

 

96. Спортски инспектор 

  

 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у области спорта, у складу са законом. 

Доноси решења и налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских 

активности и спортских делатности,  налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање 

извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и 

радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака 

у раду организације у области спорта, у складу са законом, доноси решења о привременој 

забрани  обављање одређене спортске активности односно делатности, у складу са 

законом, предлаже надлежном органу организације у области спорта покретање поступка 

због повреде радних дужности, дисциплинског поступка или другог поступка ради 

отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организација и 

физичких лица у области спорта,  привремено забрањује извршење појединачног акта 

организације у области спорта којим је очигледно повређено право члана те организације, 
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односно запосленог, у складу са законом.Налаже успостављање стања спортског објекта 

које одговара намени тог спортског објекта, о трошку власника, односно корисника 

спортског објекта, уколико је намена тог спортског објекта промењена супротно закону, 

привремено забрањује коришћење спортског објекта, привремено забрањује рад спортском 

удружењу ако статусну промену није извршило у складу са законом, забрањује 

организовање спортске приредбе уколико њено организовање није у складу са законом или 

нису испуњени услови за њено организовање, забрањује учешће на спортској приредби 

лицу које не испуњава услове утврђене законом или спортским правилима, привремено 

забрањује извршење појединачног акта којим се одобрава програм којим се задовољавају 

опште потребе у области спорта, односно потребе и интереси грађана у области спорта у 

јединици локалне самоуправе, уколико је програм одобрен супротно овом закону, 

привремено забрањује рад учесника у систему спорта док не омогући обављање 

инспекцијског надзора, привремено забрањује обављање рада спортском удружењу, 

друштву или савезу који у статуту и у спортским правилима не уреди питања утврђена 

законом, налаже друге мере и радње на које је овлашћен законом, води законом пописане 

евиденције; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга,  

сачињава информације и извештаје у вези са стањем у области туризма. Одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику 

одељења и начелнику општинске управе.  

Услови: Високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – 

хуманистичких наука  из научне области правне науке или из области спорта и физичке 

културе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године,  завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина 

и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 

службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова 

управе, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

97. Комунални инспектор Жаклина Петровић, дипл.инж.жив.сред., Марија 

Живановић, дипл.биолог, Дарко Милосављевић,спец.стр.мен., Ненад 

Милорадовић, дипл.инж.пољ, Ненад Настасијевић, спец.стр.екон., Зоран 

Траиловић, Ирена Станковић,дипл.биолог 

 

 

Звање: Саветник 

 

број службеника: 7 

број приправника: 1 

  

Опис послова: Врши надзор над применом прописа у области комуналне 

делатности и области саобраћаја и одговоран је за надзор над заштитом и одржавањем 

комуналних објеката, контролише одржавање комуналних објеката, јавних зелених  

површина, улица и тротоара, одржавање комуналних инсталација, стара се о превозу у 

друмском саобраћају, стара се да се превоз у друмском саобраћају одвија у складу са 
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Законом о превозу у друмском саобраћају и другим прописима и врши контролу 

локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског превоза путника и 

слободног превоза ствари и ауто-такси превоза, доноси потребна решења у циљу 

спровођења Закона о комуналним делатностима и одлука скупштине општине и стара 

се о њиховом спровођењу, сачињава записнике на терену, подноси прекршајне пријаве 

из области комуналног надзора. Обавља послове инспекцијског надзора у складу са 

Законом о становању и одржавању зграда. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука  из научних области правне науке или економске 

науке, менаџмент и бизнис  односно  у оквиру образовно – научног поља природно – 

математичких наука из научних области биолошке науке или науке о заштити животне 

средине и заштити на раду односно у оквиру образовно – научног поља техничко – 

технолошких наука из научних области биотехничке науке, инжењерство заштите 

животне средине, саобраћајно инжењерство  или електротехничко и рачунарско 

инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).  

 

98. Комунални инспектор 
                   

         Звање: Млађи саветник                                                                број службеника: 1 
 

  Опис послова: Врши надзор над применом прописа у области комуналне 

делатности и области саобраћаја и одговоран је за надзор над заштитом и одржавањем 

комуналних објеката, контролише одржавање комуналних објеката, јавних зелених  

површина, улица и тротоара, одржавање комуналних инсталација, стара се о превозу у 

друмском саобраћају, стара се да се превоз у друмском саобраћају одвија у складу са 

Законом о превозу у друмском саобраћају и другим прописима и врши контролу 

локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског превоза путника и 

слободног превоза ствари и ауто-такси превоза, доноси потребна решења у циљу 

спровођења Закона о комуналним делатностима и одлука скупштине општине и стара 

се о њиховом спровођењу, сачињава записнике на терену, подноси прекршајне пријаве 

из области комуналног надзора. Обавља послове инспекцијског надзора у складу са 

Законом о становању и одржавању зграда. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 

рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука  из научних области правне науке или економске 
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науке, менаџмент и бизнис  односно  у оквиру образовно – научног поља природно – 

математичких наука из научних области биолошке науке или науке о заштити животне 

средине и заштити на раду односно у оквиру образовно – научног поља техничко – 

технолошких наука из научних области биотехничке науке, инжењерство заштите 

животне средине, саобраћајно инжењерство  или електротехничко и рачунарско 

инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима 

аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских 

општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни 

орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). “ 

 

 99.  Координатор комуналних послова, Дејан Миленковић 
 

Звање: Виши референт                                                                          број службеника: 1 
 

Опис послова: Координира и организује рад службеника на комуналним 

пословима  и пословима комуналног редара и стара се о благовременом и законитом 

извршавању послова. Учествује у контроли коришћења и одржавања комуналних 

објеката заједно са комуналним инспектором, по пријавама грађана и у поступку 

контроле по службеној дужности,  помаже комуналном инспектору  у контроли 

одржавања комуналних објеката, јавних зелених  површина,  улица и тротоара, 

одржавању комуналних инсталација и другим пословима  из области комуналног 

надзора. Пружа помоћ странкама у вези остваривања права из надлежности одсека. 

Обавља послове управљања службеним возилом по налогу непосредног руководиоца, 

начелника одељења и начелника општинске управе, стара се о уредности и исправности 

возила, припрема путне налоге за коришћење возила. Води евиденције о употреби 

возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива. Обавља све 

административне послове везане за контролу техничке исправности службених возила, 

као и све врсте евиденција и послова у складу са Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима. Стара се о благовременом обезбеђењу горива за службена возила, стара се о 

благовременој поправци и одржавању службених возила и  обавља друге послове по 

налогу шефа одсека, начелника одељења и начелника општинске управе у складу са 

законом. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима, 

одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран је шефу одсека, 

начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

 Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког, 

управно – правног, правно – биротехничког, економског, саобраћајног смера или 

гимназија, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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100. Комунални послови, Срећко Станојковић, Биљана Јовановић, Бранислав 

Стаменковић,  Мирољуб Ивановић, Горица Добросављевић  
 

Звање: Референт број службеника: 5 
 

Опис послова: Врши све административне послове у оквиру одсека, води све 

евиденције, стара се о достављању аката из надлежности одсека, комплетира 

документацију из надлежности одсека, пружа помоћ странкама у вези остваривања 

права из надлежности одсека, врши архивирање предмета. Учествује у контроли 

коришћења и одржавања комуналних објеката заједно са комуналним инспектором, по 

пријавама грађана и у поступку контроле по службеној дужности,  помаже комуналном 

инспектору  у контроли одржавања комуналних објеката, јавних зелених  површина,  

улица и тротоара, одржавању комуналних инсталација и другим пословима  из области 

комуналног надзора. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је 

шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког, 

управно – правног, правно – биротехничког, економског смера или гимназија, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 

на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ГРУПА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИЗВРШЕЊЕ, УКЛАЊАЊЕ 

ОБЈЕКАТА  ИЛИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 

 

101.  Координатор Групе за комуналне делатности, извршење, уклањање објеката 

или  дела објеката 

 

Звање: Саветник                                                                                     број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и координира радом групе, одговара за 

законито и благовремено обављање свих послова у оквиру групе, прати извршење 

послова непосредних извршилаца, издаје упутства и налоге за рад. Стара се о 

законитом, благовременом и квалитетном извршењу послова, води евиденцију о 

присутности запослених на послу у оквиру групе, потписује сва акта из делокруга 

групе. Учествује у спровођењу извршења решења, решења о уклањању и закључка о 

уклањању објеката, односно његовог дела, приступа уклањању објекта на основу 

инспекцијског решења, сачињава програм уклањања објеката и одговара за његово 

извршење. За случај да извршеник не спроведе дато решење о уклањању објеката, стара 

се о ангажовању привредног друштва, одн. другог правног лица и предузетника у 

складу  са законом на терет извршеника уз полицијску помоћ ради омогућавања 

спровођења решења о уклањању објекта, односно његовог дела и сачињава записник о 

томе и спроводи уређење земљишта и инфраструктуре. Учествује у изради програма 

уклањања објеката и одговара за његово извршење, обавља послове који се односе на 

заштиту површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања: остављањем 

возила, ствари и других предмета, постављањем привремених монтажних објеката 
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(баште, тенде, жардињере, надстрешнице, рекламни панои, и сл). Врши послове из 

области стамбене политике у сарадњи са Саветом за урбанизам, стамбено-комуналне 

делатности и саобраћај, учествује у поступку спровођења извршења и исељења, као и 

рушења објеката и станова. Учествује у поступку  спровођења  уклањања објекта или 

дела објекта за које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена 

његова стабилност и да представља  опасност за живот и здравље људи, за суседне 

објекте и безбедност грађана уз претходно решење смештаја корисника објекта, осим у 

случају када се уклањање објекта одобрава на захтев власника који тај објекат користи. 

Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима и даје 

писмено мишљење, учествује у  припреми нацрта аката из надлежности одељења за 

потребе органа општине, даје стручна мишљења из делокруга групе за доношење аката 

из надлежности  општине. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад 

и рад групе одговоран  је начелнику одељења и начелнику општинске управе.   

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука  из научне области правне науке  односно у оквиру 

образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области 

грађевинско инжењерство или архитектура на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,  најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

102.Административно – технички послови у области комуналних делатности и 

извршења, Зоран Мицић, Владимир Милојевић 

 

Звање: Виши референт                                                                          број службеника: 2 

 

Опис послова: Обавља послове непосредне контроле извршених радова у вези са 

обављањем комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене ( 

јавна хигијена), стара се о јавној хигијени, врши контролу извршених радова на 

пословима одржавања јавних зелених површина, води евиденцију одржавања јавних 

зелених површина  и обавља  надзор над пословима одржавања атмосферске 

канализације. Обавља послове непосредне контроле извршених радова у вези са 

обављањем комуналне делатности одржавање улица и путева и надзор над пословима 

обезбеђивања јавног осветљења. Врши евидентирање и сређивање техничке 

документације за време извођења радова као и по њиховом извођењу, врши контролу 

документације, улазних фактура и ситуација. Врши редовне обиласке комуналних 

објеката. Води све евиденције и припреме у вези послова уклањања објеката или дела 

објеката, врши обилазак терена ради рушења, пре и у току рушења. Врши послове из 

области стамбене политике у сарадњи са Саветом за урбанизам, стамбено-комуналне 

делатности и саобраћај, учествује у поступку спровођења извршења и исељења, као и 

рушење објеката и станова. Учествује у поступку  спровођења  уклањања објекта или 

дела објекта за које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена 
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његова стабилност и да представља  опасност за живот и здравље људи, за суседне 

објекте и безбедност грађана уз претходно решење смештаја корисника објекта, осим у 

случају кад се уклањање објекта одобрава на захтев власника који тај објекат користи и 

обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад  одговоран је координатору групе, начелнику одељења и   начелнику 

општинске управе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинског, 

техничког, туристичког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 

пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

 

6.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

  

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет 

председника општине. 

Кабинет председника општине образује се за обављање саветодавних и 

протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких 

послова који су значајни за рад председника општине.  

Кабинетом председника општине, као посебном организационом јединицом, 

руководи шеф кабинета. 

Шеф кабинета за свој рад одговара председнику општине. 

 Радни однос у Кабинету председника општине  заснива се на одређено време, док 

траје дужност председника општине. 

 У Општинској управи, председник општине поставља помоћнике председника за 

следеће области: за економски развој, за заштиту животне средине и за урбанизам.   

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 

сачињавају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су 

постављени и врше друге послове у складу са Законом, Статутом општине Ћуприја и 

Одлуком о организацији Општинске управе општине Ћуприја. 

 

103. Помоћник председника општине за економски развој, Бранко Милојевић 

 

Опис послова: Покреће иницијативу, предлаже пројекте и даје мишљења у вези 

питања која су од значаја за развој у области економије. Учествује у сачињавању 

предлога уговора разних пројеката, пружа стручну помоћ у обављању најсложенијих 

послова из свог делокруга и у складу са прописима из ове области, даје инструкције за 

примену истих, даје предлог за усклађивање аката у складу са законом. Стара се о 

законитом, благовременом и квалитетном извршењу послова, сачињава извештаје: 

периодичне и годишње, координира свој рад са одељењима  општинске управе у 

области привреде, друштвених делатности и финансија. За свој рад одговоран је 

председнику општине. 
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Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука из научних области економске науке или менаџмент 

и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

104. Помоћник председника општине за заштиту животне средине, Јадранка 

Ђорђевић 

  

Опис послова: Покреће иницијативу, предлаже пројекте и даје мишљења у вези 

питања која су од значаја за развој у области заштите животне средине. Учествује у 

сачињавању предлога уговора, пројеката, пружа стручну помоћ у обављању 

најсложенијих послова из свог делокруга и у складу са прописима из ове области, даје 

инструкције за примену истих, даје предлог за усклађивање аката у складу са законом. 

Стара се о законитом, благовременом и квалитетном извршењу послова, сачињава 

извештаје: периодичне и годишње, координира свој рад са одељењима општинске 

управе у области заштите животне средине. За свој рад одговоран је председнику 

општине.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука из научних области правне науке, економске науке 

или менаџмент и бизнис односно  у оквиру образовно – научног поља природно – 

математичких наука из научних области биолошке науке или науке о заштити животне 

средине и заштити на реду  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

105. Шеф Кабинета     

       

 

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету 

председника општине, прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних 

активности и обавеза председника општине; стара се о правилном и благовременом 

обављању послова у Кабинету. Обезбеђује да се активности у Кабинету одвијају по 

плану и отклања слабости или недостатке у раду, прати текуће активности председника 

општине и прикупља податке од значаја за рад председника општине од свих органа, 

организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби, припрема 

информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге 
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материјале за председника општине, припрема материјале од значаја за састанак 

Колегијума, припрема годишње извештаје о раду председника општине. Стара се о 

остваривању сарадње председника општине са одговарајућим државним органима, 

организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама, 

стара се о благовременом извршавању обавеза председника општине, стара се о 

усклађености сарадње Кабинета са другим организационим јединицама. Одржава 

редовне састанке са помоћницима председника општине, врши послове пријема 

странака које се непосредно обраћају председнику општине у циљу решавања по 

њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, уноси, обрађује и 

верификује податке и документа настала у раду, у електронску базу података, сарађује 

са председником и секретаром Скупштине Општине, члановима Општинског већа и 

Начелником Општинске управе . 

Услови: Стечено високо образовањена у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука из научних области правне науке или економске 

науке, односно у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука из 

научне области биолошке науке, на  основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

106. Послови протокола 

 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља стручне послове у вези са протоколарним обавезама 

председника општине, као и других функционера у органима општине, припрема 

програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација. Припрема 

документацију у вези протоколарних обавеза председника општине и других 

функционера у органима општине, води евиденцију о поклонима, води календар 

догађаја, прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини, обавља 

послове у вези са  организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета 

представника и делегација општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње и 

обавља и друге послове који се односе на протокол, као и послове по налогу шефа 

Кабинета и председника општине.  

Услови: Стечено високо образовањена у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука из научних области, економске науке или менаџмент 

и бизнис односно у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука 

из научне области гео - науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и 
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јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 

службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова 

управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

107. Послови информисања и односа са јавношћу, Саша Кокаљ, дипл.екон., Бојан 

Кнежевић, дипл.политиколог  

 

Звање: Млађи саветник                                                                         број службеника: 2 

 

Опис послова: Редовно извештава јавност о раду и активностима председника 

општине и других органа, организација и служби општине, организује конференције за 

новинаре и друге медијске догађаје, остварује интерну и екстерну комуникацију, 

организује израду промотивних материјала, одржава сталну комуникацију са 

представницима медија, припрема информације и званична саопштења, припрема, 

обрађује, евидентира и чува информационо-документационе материјале о пословима 

који се обављају у општини, ажурира интернет презентацију општине и обавља и друге 

послове по налогу шефа Кабинета и председника општине. 

Услови: Стечено високо образовањена у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистички наука из научних области правне науке, економске науке, 

менаџмент и бизнис или политичке науке на  основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и 

јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 

службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова 

управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

108.Сарадник за економски развој и капитална улагања  

 

       Звање: Сарадник                                                                             број службеника: 1 

 

    Опис послова: Прикупљање информација и потребних података за реализацију 

пројеката са ресорним Министарствима, домаћим и страним инвеститорима  у вези 

капиталних улагања на територији општине Ћуприја. Планирање остваривања 

инвестиција, предлагање пројеката председнику општине из области капиталних 

улагања. Учествовање у изради стратешко-развојних, општих и појединачних аката оа 

значаја за локални економски развој. Успостављање контаката и сарадње са субјектима 

од значаја за привреду на локалном нивоу, припрема предлога подстицајних мера за 

развој привреде. Обављање и других  послова  по налогу председника општине. 

     Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља  техничко – 

технолошких наука из научних области грађевинско инжењерство или саобраћајно 
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инжењерство, односно у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких 

наука из научних области економске науке или менаџмент и бизнис на основним 

академским студијама на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).'' 

 

 

 

 

109.Саветник за економски развој и капитална улагања  

 

       Звање: Саветник                                                                             број службеника: 1 

 

    Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за 

припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине, прикупља информације и 

потребне податке за реализацију пројеката са Министарствима, домаћим и страним 

инвеститорима у вези капиталних улагања на територији општине Ћуприја, предлаже 

пројекте председнику општине из области капиталних улагања. Учествује у изради 

стратешко-развојних, општих и појединачних аката од значаја за локални  економски 

развој. Обавља и друге послове по налогу председника и заменика председника 

општине Ћуприја. 

     Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

Члан 24.  

 

У Општинској управи могу се примити у радни однос на одређено време после 

спроведеног јавног конкурса приправници, ради  оспособљавања за самосталан рад у 

струци односно самостално обављање посла.  

Радни однос са приправником може се засновати уколико постоји слободно 

радно место у складу са кадровским планом и уколико лице са којим се заснива такав 

радни однос има образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту, 

по претходној добијеној сагласности  Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.  

 

ГЛАВА III 
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ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА У  

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 25.  

 

Овим Правилником детаљније се уређује посебан орган који обавља послове 

правне заштите имовинских права и интереса општине Ћуприја, делокруг, руковођење, 

називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број 

запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други 

услови за рад на сваком радном месту у Правобранилаштву општине Ћуприја. 

 

 

 I ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Правобранилаштво општине Ћуприја je посебан орган који обавља послове 

правне заштите имовинских права и интереса општине. 

Правобранилаштво општине Ћуприја своју дужност обавља у складу са Уставом, 

законом и другим прописима. 

Функцију Правобранилаштва обављају правобранилац општине Ћуприја и 

заменик  правобраниоца општине Ћуприја. 

 

1.) РУКОВОЂЕЊЕ ПРАВОБРАНИЛАШТВОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 Правобранилац општине Ћуприја руководи радом Правобранилаштва општине 

Ћуприја и за свој рад и рад Правобранилаштва одговара Општинском већу и 

Председнику општине. 

Правобраниоца општине Ћуприја  и заменика  правобраниоца општине Ћуприја, 

на предлог Председника општине поставља Општинско веће, на период од пет година, 

и исти могу бити поново постављени. 

 

2.) ДЕЛОКРУГ ПРАВОБРАНИЛАШТВОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Правобранилаштво заступа општину Ћуприја у поступцима пред судовима, 

управним и другим надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и 

интереса. 

Правобранилаштво може, на основу посебно датог пуномоћја, заступати у 

поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима и установе и 

правна лица чији је оснивач општина, ради заштите њихових имовинских права и 

интереса. 

Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, 

установа и правних лица које заступа, нарочито из области њихове надлежности, као и 

питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити од 
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значаја за предузимање било које правне радње органа и правних лица које заступа, 

нарочито за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних 

последица по правна лица која заступа. 

Правобранилаштву се могу доставити ради давања правног мишљења нацрти 

правних послова које закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за 

предмет имају имовинска права и обавезе истих. 

Правобранилаштво даје правна мишљења и правне савете и о другим имовинско 

правним питањима субјектима које заступа, посебно уговора из области имовинско 

правних односа, привредно правних уговора и даје правне савете свим органима 

општине и субјектима које заступа, када се то писаним путем затражи. 

Правобранилаштво може давати и стручно мишљење и на нацрте уговора које 

закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава а чија реализација 

подразумева ангажовање буџетских средстава. 

Правобранилаштво доставља Општинском већу и председнику општине Извештај 

о поступању у предметима односно Извештај о раду Правобранилаштва, најмање 

једном годишње, а без одлагања на њихов захтев, о поступању у појединим 

предметима, као и субјектима које заступа, када то у писаној форми затраже. 

 

Члан 26. 

 

Радна места у Правобранилаштву општине Ћуприја су: 

 

110. Правобранилац општине Ћуприја 

 

 

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва, доноси годишњи распоред 

послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа. 

Oдлучује о правима и дужностима службеника и намештеника. Упознаје Општинско веће 

и Скупштину општине о проблемима који су запажени приликом обављања функције и 

предлаже мере за њихово решавање. Даје Председнику општине Извештај о раду 

Правобранилаштва општине Ћуприја. Даје стручна мишљења и сагласност на Уговоре о 

прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини општине Ћуприја. Стара се о 

обављању функције Правобранилаштва општине Ћуприја. Предузима правне радње и 

користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 

заштите имовинских права и интереса општине, њихових органа и организација и других 

правних лица чије се финансирање врши из буџета општине,  по захтеву, заступа и друга 

правна лица чији је оснивач општина у погледу њихових имовинских права и интереса, 

када интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши правобранилац, 

предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са 

законом. Даје правна мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе 

правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов 

захтев. За свој рад и рад Правобранилаштва одговора Председнику општине и 

Општинском већу. 
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Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука из научне области правне науке на  студијама другог степена, 

(мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама) – Правни факултет, 

односно високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским  називом 

мастер ,положен правосудни испит, најмање три године радног искуства у струци након 

положеног правосудног испита. 

 

111. Заменик правобраниоца општине Ћуприја, Милан Петронијевић,дипл.правник 

 

Опис послова: Замењује правобраниоца у свим његовим овлашћењима, пословима и 

радним задацима у случају његове одсутности или спречености за обављање његове 

дужности, помаже правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих послова и радних 

задатака,обавља послове у складу са  законом и другим прописима, предузима правне 

радње и користи правна средстава пред судовима и другим надлежним органима ради 

остваривања  и заштите имовинских права и интереса општине, њихових органа и 

организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или из 

других средстава општине. Предузима потребне мере ради споразумног решавања спора у 

складу са законом, даје  мишљења у вези закључивања правних послова имовинске 

природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима, 

на њихов захтев. За свој рад   одговора Правобраниоцу општине Ћуприја, Председнику 

општине и Општинском већу. 

 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на  студијама другог 

степена, (мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама) – Правни факултет, 

односно високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским  називом 

мастер ,положен правосудни испит, најмање три године радног искуства у струци након 

положеног правосудног испита. 

 

 112. Административно – технички и геодетски послови, Иван Радовић, 

дипл.инж.геодезије 

 

Звање: Саветник                                                                                        број службеника 1                                                             

 

Опис послова: Припрема и заводи сва писмена која се односе на 

Правобранилаштво општине Ћуприја, води одговарајуће регистре, отпрема писмена, 

архивира предмете, саставља писмена по упутству Правобраниоца и обавља послове 

статистике. Обавља све геодетске послове, врши идентификацију парцела и објеката, 

рад са геодетском подлогом за потребе Правобранилаштва и обавља друге послове по 

налогу Правобраниоца у складу са законом. За свој рад одговора Правобраниоцу 

општине Ћуприја. 
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 Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

техничко – технолошких наука из научних области архитектура,  грађевинско 

инжењерство  или геодетско инжењерство  односно у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит,  најмање три године радног искуства у струци. 

 

ГЛАВА IV 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 27. 

 

Овим Правилником детаљније се уређује посебна служба општине Ћуприја, 

делокруг, руковођење, називи и описи радних места, звања у којима су радна места 

разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, 

радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја. 

 

 I ОРГАНИЗАЦИЈА  СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Служба буџетске инспекције општине Ћуприја основана је као посебна служба 

општине Ћуприја без унутрашњих организационих јединица. 

Служба буџетске инспекције обавља послове из свог делокруга у складу са   

Уставом, Законом, Статутом општине Ћуприја,  Одлуком  о оснивању службе буџетске 

инспекције општине Ћуприја и правилима струке. 

Рад буџетске инспекције је независан и самосталан. 

 

1.) РУКОВОЂЕЊЕ СЛУЖБОМ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Радом Службе  буџетске инспекције руководи шеф Службе буџетске инспекције на 

начин којим обезбеђује примену програма, плана рада и методологије за послове 

буџетске инспекције, у складу са Законом. 

Шефа Службе буџетске инспекције поставља председник општине на период од пет 

година,  који одлучује о његовим правима, обавезама и одговорности из радног односа 

За рад буџетске инспекције и за свој рад, шеф буџетске инспекције одговоран је 

председнику општине. 
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2.) ДЕЛОКРУГ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 
 

Служба буџетске инспекције  надлежна је за спровођење инспекције над: 

директним и индиректним буџетским корисницима; јавним предузећима, установама и 

другим организацијама чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја односно над 

правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа над којима општина има 

директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 

гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства 

чине више од 50% укупног прихода;  -  правним лицима и другим субјектима, којима су 

директно или индиректно дозначена средства из буџета општине за одређену намену, 

правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет 

контроле и субјектима који користе средства буџета општине по основу задуживања, 

субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. 

Служба буџетске инспекције обавља послове  који се односе на контролу примене 

закона и прописа у области материјално – финансијског пословања и наменског и 

законитог коришћења средстава од стране субјеката над којима се врши контрола.  
 

Члан 28. 
 

Радна места у Служби буџетске инспекције општине Ћуприја су: 
 

113.  Шеф Службе буџетске инспекције, Милош Марић, дипл.екон. 
 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Службе, пружа стручна 

упутства, координира и надзире рад запослених у Служби, стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављању послова у Служби. Израђује предлог програма и 

планове рада Службе и одговара за њихову реализацију, издаје налоге за контролу и 

прати извршење истих од стране буџетског инспектора, одговара за спровођење 

прописаних мера у случајевима када се у поступку контроле утврди постојање 

незаконитости. Сарађује са другим органима екстерне и интерне контроле. Обезбеђује 

захтевани ниво оспособљености инспектора кроз систем едукације. Врши контролу 

примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и 

законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, 

предузећа, правних лица и других субјеката, обавља најсложеније  послове  из области 

контроле буџетских средстава, извештава председника општине у случају  

неправилности у утрошку средстава појединих буџетских  корисника, остварује 

сарадњу са  буџетском инспекцијом Министарства  и  интерном и екстерном ревизијом 

и обавља и друге послове по налогу председника општине у складу са законом. За свој 

рад и рад Службе буџетске инспекције општине Ћуприја  одговоран је Председнику 

општине. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких  наука из научних области економске науке, менаџмент и 

бизнис или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства на инспекцијским пословима.  

 

114. Буџетски инспектор 

 

 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља послове инспекције и контроле директних и индиректних 

корисника средстава буџета општине, као и јавних предузећа, основаних од стране 

општине, зависних правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних 

лица над којим општина има директну и  индиректну контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним 

лицима у којима средства општине чине више од 50% укупног прихода, правним 

лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и 

субјектима који користе средства буџета општине  по основу задуживања, субвенција, 

остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и друго. Обавља послове 

провере примене закона у погледу поштовања правила интерне контроле, као и оцена 

система интерне контроле, обавља послове контроле примене закона у области 

материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 

корисника буџетских средстава, обавља послове контроле наменског трошења 

буџетских средстава и указивања на евентуалне неправилности, издаје наредбе за 

извршавање прописаних мера и забрана спровођења радњи које су у супротности са 

законом, сарађује са  истражним, правосудним и прекршајним органима. Израђује 

извештаје, анализе и информације и обавља друге послове по налогу Шефа Службе и 

Председника општине, у складу са законом. Одговоран је за законитост послова које 

обавља, за свој рад одговоран је Шефу Службе и Председнику општине.  

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких  наука из научне области економске науке, менаџмент и 

бизнис или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 
  

 

ГЛАВА V 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
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Предмет уређивања 

 

                                                                  Члан 29. 

 

         Овим Правилником детаљније се уређује надлежност, организација и начин рада 

Интерне ревизије општине Ћуприја. 

 

       I УСПОСТАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

 Интерну ревизију обавља интерни ревизор који је директно одговоран 

председнику општине Ћуприја.  

Интерног ревизора поставља председник општине Ћуприја. О правима и 

обавезама интерног ревизора из радног односа,  одлучује  надлежно радно тело 

Скупштине општине Ћуприја утврђено Статутом  општине Ћуприја. 

Интерни ревизор је функционално и организационо независтан и не може бити 

разрешен због изношења чињеница и давања препорука у вези са интерном ревизијом. 

 

II ДЕЛОКРУГ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Интерна ревизија се обавља према: стратешком плану интерне ревизије за 

трогодишњи период, годишњем плану интерне ревизије, плану појединачне интерне 

ревизије.  

115. Интерни ревизор   

Опис послова:  Интерни ревизор обавља послове из свог делокруга у складу са 

Уставом, законом, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне 

ревизије у јавном сектору, Међународним стандардима интерне ревизије, Етичким 

кодексом интерне ревизије, Повељом интерне ревизије. 

Интерни ревизор је одговоран за активности интерне ревизије укључујући и:  

- припрему и подношење на одобрење председнику општине Ћуприја Повеље интерне 

ревизије, стартешког, годишњег и оперативног плана интерне ревизије, 

 - организовање, координацију и расподелу радних задатака, 

 - координацију са Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија, 

Државном ревизорском институцијом, екстерном ревизијом,  

- надгледање спровођења годишњег плана интерне ревизије и примену методологије 

интерне ревизије у јавном сектору,  

- припрему и подношење на одобрење председнику општине Ћуприја плана за 

професионалну обуку и професионални развој интерног ревизора, 

 - процену система за финансијско управљање и контролних система, 
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 - достављање следећих извештаја председнику општине Ћуприја: годишњег извештаја 

о раду до 15. марта текуће године за претходну годину, извештаја о резултатима сваке 

појединачне ревизије и свим важним налазима, извештаја о свим случајевима у којима 

је интерни ревизор наишао на ограничења. За свој рад интерни ревизор је директно 

одговоран председнику општине Ћуприја.  

 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких наука из научних области економске науке или менаџмента и бизниса 

на основним академским студија у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године искуства на пословима ревизије, интерне 

контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и 

положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Лице које нема 

положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, а испуњава остале 

услове може обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, 

најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за 

хармонизацију Министарства финансија.“ 

 

                БРОЈ ИЗВРШИОЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Службеник на положају – 

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају  –   

II група 
1 радно место 1 службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 25 25 

Саветник 27 39 

Млађи саветник 15 19 

Сарадник 6 9 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 10 13 

Референт 8 17 

Млађи референт 1 1 

   

   

   

УКУПНО 95 127 
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Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 1 1 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 3 3 

Пета врста радних места 3 11 

УКУПНО 7 15 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Функција  Број радних места Број функционера 

Помоћници председника 

општине 
2 2  

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 2 2 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 7 8 

 

          ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Функционер - 

правобранилац 
1 радно место 1 функционер 

Функционер – заменик 

правобраниоца  
1 радно место 1 функционер 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 
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Млађи референт 0 0 

УКУПНО 3 3 

                                                 

               СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Функционери – Шеф службе 

буџетске инспекције 
1 радно место 1 функционер 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 1 1 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 2 2 

 

               ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
 

Функционер – Интерни 

ревизор општине Ћуприја 
1 радно место 1 функционер 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК САДРЖИ РАДНА МЕСТА ФУНКЦИОНЕРА – ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, РАДНА МЕСТА У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ, РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈИМА, 

ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА И РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА РАДЕ 

НАМЕШТЕНИЦИ. 
 

Радна места  службеника и намештеника Број радних 

места 

Број 

извршилаца 

Положаји у првој групи 1 1 

Положаји у другој групи 1 1 

Самостални саветник 25 25 

Саветник 27 39 

Млађи саветник 15 19 

Сарадник 6 9 

Млађи сарадник 1 2 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

105 

 

 

Виши референт 10 13 

Референт 8 17 

Млађи референт 1 1 

Прва врста радних места -  намештеник 1 1 

Друга врста радних места -  намештеник 0 0 

Трећа врста радних места -   намештеник 0 0 

Четврта врста радних места -  намештеник 3 3 

Пета врста радних места -  намештеник 3 11 

УКУПНО 102 142 

 

 

  

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине Ћуприја) 

Број радних 

места 

Број 

извршилаца 

Функционери – помоћници председника општине 2 2 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 2 2 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 7 8 

 

 

VI ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

У складу са Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 

129/2007,83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон. )  и Статута општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08,13/11 и23/13) 

Председник  општине  Ћуприја: Јовица Антић,дипл.правник 

E-mail: jovica.antic@cuprija.rs  

Телефон 035/815-09-01 
 

Председник Општине: 

 

1) представља и заступа општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру 

mailto:jovica.antic@cuprija.rs
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запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 

програма корисника буџета општине; 

5) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о 

давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које 

користе органи општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије; 

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 

8) информише јавност о свом раду; 

9) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности 

општине; 

10) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

11) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима општине. 

 

 Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа 

и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и 

актима извршних органа општине и Општинске управе. 

 

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

 

Заменик председника општине Ћуприја је Владимир Васиљевић, мастер економиста 

Телефон 035/815-09-01 
 

Скупштина општине 

 

Скупштина општине, у складу са законом: 

 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и накнада; 

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Општине; 

5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; 

7) доноси прописе и друге опште акте; 

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом 

општине и врши надзор над њиховим радом; 
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10)  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 

11)  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 

Скупштине; 

12)  поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

13)  бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, 

бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

14)  утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају 

по закону; 

15)  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

16)  доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг; 

17)  доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа 

Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења 

непокретности пред надлежним органима;1 

18)  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

19)  даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 

20)  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности; 

21)  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

22)  разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника 

буџета; 

23)  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама;  

24)  информише јавност о свом раду;  

25)  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог 

општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

26)  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

27)  разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и 

других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина; 

28)  разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских 

права у Општини; 

29)  усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички 

кодекс); 

30)  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских права; 

31)  обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 
 

 

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава 

њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.  

Председник Скупштине општине Ћуприја је Нинослав Ерић, мр.ек.наука  
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Е- mail: ninoslav.eric@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-01 

 

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, 

спречености да обавља своју дужност.  

Заменик председника скупштине општине Ћуприја је Илија Пауновић. 

Телефон: 035/815-09-01 

 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези 

са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

 

Секретар скупштине општине Ћуприја је Драгица Пејчић Ранђеловић, дипломирани 

правник. 

Е- mail: sekretarskupstine@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-02 
 

Општинско  веће 

 

Општинско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине 

не донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим 

актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике, односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

9)  информише јавност о свом раду;   

10)  доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

11)  врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 

Чланови Општинског већа су: 

- Јовица Антић, председник општине Ћуприја е-mail: jovica.antic@cuprija.rs  

mailto:sekretarskupstine@cuprija.rs
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-Владимир Васиљевић, заменик председника општине Ћуприја e-mail: 

vladimir.vasiljevic@cuprija.rs  

- Бранимир Тазић, члан 

- Ђорђе Нешковић, члан 

- Светлана Костић 

- Небојша Милановић 

- Ненад Јовановић 

- Лепосава Мијушковић 

- Зоран Ђурђевић 
 

 Општинска управа 

 

Општинском управом, као јединственом органом, руководи начелник. 

Општинска управа: 

 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, 

председник Општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и 

Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник 

Општине и Општинско веће 

 

Начелник Општинске управе је Милица Цветковић, дипломирани правник. 

Е- mail: milica.cvetkovic@cuprija.rs  

Телефон: 035/815-09-30 

Заменик начелника Општинске управе је Далиборка Ковачевић Илић, дипломирани 

правник. 

Е- mail:daliborka.kovacevic@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-30 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и 

Општинском већу у складу са Статутом општине Ћуприја и одлуком о 

организацији Општинске управе. 

 Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на 

основу образложеног предлога председника општине или најмање две трећине чланова 

Општинског већа. 

 Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и 

најмање трећина одборника Скупштине општине 

Начелник општинске управе: 

 руководи радом Општинске управе, 

mailto:milica.cvetkovic@cuprija.rs
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 доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи, уз сагласност Општинског већа, 

 доноси акт о платама запослених и постављених лица, уз сагласност 

Општинског већа, 

 у складу са законом и подзаконским актима доноси опште акте о радним 

односима, дисциплинској одговорности запослених, радном времену, евиденцији 

радног времена, коришћењу телефона, о оцењивању запослених и друга нормативна 

акта у складу са законом и актима скупштине општине, 

 распоређује начелнике одељења, шефове одсека, руководиоца служби и 

запослене у Општинској управи, 

 решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених у 

Општинској управи, у складу са законом, 

 решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица 

Општинске управе, 

 представља и заступа Општинску управу уколико ти послови законом или 

одлуком скупштине нису стављени у надлежност другог органа општине, 

 врши друге послове који су му законом, статутом и другим актима органа 

општине стављени у надлежност. 

 

Служба буџетске инспекције општине Ћуприја 
 

 Послови инспекцијске контроле Службе буџетске инспекције општине Ћуприја 

обављају се у складу са Програмом рада Службе буџетске инспекције који доноси 

Председник општине на предлог шефа Службе буџетске инспекције, као и на основу 

ванредног налога Председника општине Ћуприја. 

 У складу са овлашћењима и надлежностима садржаним у Закону о буџетском 

систему ( „Сл. гласник РС“ број 54/2009, ... , 113/2017 ), Закону о инспекцијском 

надзору ( „Сл. гласник РС“ број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018 ), Уредби o раду, 

овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл. гласник РС“ број 93/2017 ), 

Служба буџетске инспекције општине Ћуприја је у периоду од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године извршила инспекцијски надзор код следећих правних субјеката: 

 

1. Удружења грађана и НВО: 10 инспекцијских контрола; 

2. Основне школе: 1 инспекцијска контрола; 

3. Установе културе Ћуприја: 1 инспекцијска контрола; 

4. Организације у области јавног информисања: 12 инспекцијских контрола; 

5. Спортска удружења и клубови 

 

  На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

доступни су записници о завршеној контроли материјално - финансијског пословања, 

наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава. Ова 

Служба у 2020. години није имала захтеве за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја. 
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            Поред наведеног, Служба буџетске инспекције општине Ћуприја је у складу са 

чл. 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. 

закон и 95/2018) у току целе године вршила превентивно деловање усмерено ка 

пружању стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима и другим лицима, а у 

смислу подстицања и подржавања законитости и безбедности пословања и поступања и 

спречавања настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена 

добра, права и интересе. Ово се посебно односило на 26 субјеката у области спорта који 

су овој Служби достављали периодичне - кварталне и годишњи извештаје о 

остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине 

Ћуприја.   

  Радно време Службе је од 7.30 до 15.30 часова. Инспектор посао обавља на 

терену и у просторијама службе у зависности од потребе контроле. 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ за поступање по захтевима за приступ информацијама од 

јавног значаја за Службу буџетске инспекције општине Ћуприја је Милош Марић. 

Е- mail: budzetskainspekcija@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-08 
 

VII ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

  

Порески идентификациони број: 101375417 

 

Радно време:  

Радно време председника општине је од 7.30 до 15.30 часова. 

Радно време Општинске управе општине Ћуприја је од 7.30 до 15.30 часова. 

 

Радна недеља износи пет радних дана, пуно радно време је 40 сати у радној 

недељи. Распоред радног времена у оквиру радне недеље одређује начелник 

Општинске управе, тако да радни дан по правилу траје осам сати.  

Запослени у Општинској управи општине Ћуприја раде једнократно, осим 

запослених који обављају послове управљања службеним возилом и запослених у 

Одсеку за инспекциске послове  Општинске управе општине Ћуприја. 

За запослене у Одсеку за инспекцијске послове и Одељењу за општу управу 

скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Ћуприја уводи се 

дежурство по налогу начелника Општинске управе и то за дане празника и по посебној 

пријави грађана. 

Грађани, правна лица, политичке странке, политичке организације, невладине 

организације, удружења грађана и друге организације (у даљем тексту странке) 

пријављују надлежним одељењима Општинске управе општине Ћуприја, потребу за 

радом Одсека за инспекцијске послове и Одељења за општу управу скупштинске и 

заједничке послове (и то запослених на пословима издавања радних књижица,  овере 

потписа, преписа и рукописа) сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова, а у дане 

празника за које је законом прописано да се не ради од 8.00 до 12 часова. 

Дневни и недељни одмор у Одсеку за инспекцијске послове и Одељењу за општу 

управу скупштинске и заједничке послове користиће се на посебан начин: у складу 

одлуком начелника Одељења за инспекцијске послове, односно начелника Одељења за 
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општу управу и заједничке послове, а сразмерно ангажовању запослених с тим да се на 

тај начин не прекрши 40-то часовна радна недеља. 
 

Радно време почиње у 7.30 часова, а завршава се у 15.30.  

Физичка и електронска адреса и контакт телефони државног органа и 

организационих јединица као и службеника овлашћених за поступање по захтевима за 

приступ информацијама: 

Општина Ћуприја, улица 13.октобра 7, 35230 Ћуприја, Е-mail: info@cuprija.rs, 

web презентација: www.cuprija.rs,  телефон: 035/815-09-00. Контакт телефони 

организационих јединица и службеника који обављају поједине послове наведени су у 

поглављу IV овог информатора. 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА за поступање по захтевима за приступ информацијама од 

јавног значаја за општинско веће, председника општине и начелника опшинске управе 

су: Ивана Шћепановић, дипл.правник и ________________________________ 

Е- mail: info@cuprija.rs 

Телефон: 035/815-09-02 

Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима: 

Начелник Општинске управе, Милица Цветковић, дипл. правник.,  

Е- mail: milica.cvetkovic@cuprija.rs , Телефон: 035/815-09-30 

Председник општине Ћуприја, Јовица Антић, дипл.правник,  

E-mail: jovica.antic@cuprija.rs, Телефон: 035/815-09-01 

Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 

рада органа:  

Потребно је да се поднесе образложени захтев Начелнику општинске управе. 

 

Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир 

са грађанима по природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети: 

 

Свим запосленим у Општинској управи општине Ћуприја издаје се 

идентификациона картица. Евиденцију свих издатих ИД картица води Одељењe за 

послове органа општине, општу управу и заједничке послове, Oдсек – услужни. 

Запослени су дужни носити ИД картице видно истакнуте (на реверу или траци око 

врата) у току радног времена. 

Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових 

организационих јединица лицима са инвалидитетом.  

На главном улазу у зграду Општинске управе изграђена је рампа за приступ 

особа са инвалидитетом.  

Могућност присуства седницама државног органа и непосредног увида у рад 

државног органа, начин упознавања са временом и местом одржавања седница и других 

активности државног органа на којима је дозвољено присуство грађана и опис поступка 

за добијање одобрења за присуствовање седницама и другим активностима државног 

органа. Локална телевизија је унапред упозната са даном и часом одржавања седница 

Општинског већа и Скупштине општине Ћуприја. Средствима јавног информисања 

http://www.cuprija.rs/
mailto:milica.cvetkovic@cuprija.rs
mailto:jovica.antic@cuprija.rs
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доставља се материјал за заказане седнице СО-е и Општинског већа што практично 

значи да је јавност упозната са одржавањем истих.  

Статут општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08,13/11 и 23/13), је објављен и на web презентацији општине www.cuprija.rs 

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине општине 

одговоран је председник Скупштине општине. 

Позиви и материјали за седнице Скупштине општине достављају се члановима 

општинског већа, обрађивачима, одборницима и средствима информисања ради 

упознавања јавности. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава 

информисања овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица 

чије присуство председник Скупштине одобри. 

Скупштина може одлучити да седнице не буду јавне из разлога безбедности и 

одбране земље и због других посебно оправданих разлога који се констатују пре 

утврђивања дневног реда.   

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи државни орган и 

активности државног органа:  

Потребно је поднети образложени захтев начелнику Општинске управе.  

VIII СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ  ЗНАЧАЈА 

У 2020.години најчешће тражене информације од јавног значаја  односиле су се на 

рад Одељења за финансије, Одељења за урбанизам и имовинско правне послове и 

осталих Одељења у општинској управи, на план јавних набавки, трошкове 

репрезентације, записнике о извршеном управном надзору.   

Образац за подношење захтева за слободним приступом информација од јавног 

значаја може се преузети у Општинској управи општине Ћуприја. Напомена: пример 

типског обрасца налази се у одељку обрасци на крају информатора.  

Органи општине дужни су да по захтеву за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја поступају у складу са Законом о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Сл.гл. РС“ бр.120/04). 

Захтеви су поднети писаним путем-поштом и mail. Сви захтеви су позитивно 

решени. 

Захтеви се могу подносити и на info@cuprija.rs 

Поступање по захтеву за слободан приступ информацијама  дато је на крају 

информатора. 

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама: 

„Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од 

кога је информација тражена.  

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 

значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 

здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о 

mailto:info@cuprija.rs
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поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од 

пријема захтева.  

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. 

овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа , дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који 

не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити 

о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, изда му, односно упути копију тог документа.  

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу 

Поверенику , осим у случајевима утврђеним овим законом. “ 

Свако може поднети захтев за приступ информацијама.  

Захтев мора да садржи тражену информацију, име, презиме и адресу подносиоца 

захтева. 

У захтеву се не морају наводити разлози тражених информација 
 

IX ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈА НЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ 

ЗАКОНА ВЕЋ ПО НЕКОМ ДРУГОМ ОСНОВУ 

 

 

X ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Органи општинске управе поступају у складу са обавезама које произилазе из 

аката наведених у одељку IX.  

XI НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

У свом раду органи општине Ћуприја и Општинска управа општине Ћуприја 

примењују и извршавају следеће законе и подзаконске акте: 

 Закон о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број:20/92, 

79/05 и 101/07,101/2005,87/2011),  

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 

31/01,30/10),  

 Закон о матичним књигама („Службени гласник РС", број 20/09), 

 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/07), 

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС бр. 129/07); 

  Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС 

бр. 129/07),  

 Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07,34/10,одлука УС 

и 54/11),  

 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 

97/2008,53/10,66/11-Одлука УС и 67/13-УС), 
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 Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), 

 Упутство  о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр. 

42/00, 118/03), 

 Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 

11/98), 

 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94),  

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011),  

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009,73/10,101/10,101/11...63/13 и 108/13)),  

 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12,116/13 аутентично тумачење и 44/14)), 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009 , 

81/2009,64/10,24/11...98/13-одлука УС)), 

 Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09),  

 Закон о средствима у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и  88/13),  

 Статут Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 30/19),  

 Закон о слободном приступу информацијама од јавно значаја („Службени гласник 

РС“, бр. 120/04,54/07,104/09 и 36/10),  

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/09,52/11 и 55/13),  

 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09,92/11 и 93/12),  

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09),  

 Закон о заштити становништва од изложености дуванског дима („Службени гласник 

РС“, бр. 30/10),  

 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 104/09),  

 Закон о безбедности и  здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05),  

 Закон о експропријацији.  

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији(„Сл.гл.РС“бр,82/02...108/13) 

 Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“бр:26/01......47/13) 

 Закон о финансирању локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“ бр:62/06,47/11,93/2012) 

 Закон о јавним набавкана(„Сл.гласник РС“бр:124/12) 

 Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“бр:97/08,104/09,68/12-Одлука 

УС и 107/12) 

У свом раду Општинска управа примењује и извршава Одлуке и друга акта органа 

општине и то Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа која 

су објављена на web презентацији општине Ћуприја – www.cuprija.rs  

 

http://www.cuprija.rs/
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XII УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

1. У оквиру Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове 

 

Послови из области личног стања грађана који се обављају у оквиру овог одељења 

Уписи у матичне књиге 

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: 

А) Упис чињенице рођења детета у МКР (рок за пријаву истиче након 30 дана од дана 

рођења детета), упис је ослобођен плаћања таксе. 

Б) за упис у МКВ, односно за закључење брака наших држављана: за невесту и женика 

изводи из МКР, уверења о држављанству и личне карте, а за закључење брака страног 

држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или на страном обрасцу, 

који је оверен «апостиле» печатом и преведен на српски језик са овером судског 

тумача), уверење о слободном брачном стању (оверено «апостиле» печатом и 

преведено на српски језик са овером судског тумача), уколико је страни држављанин 

бивши држављанин Р. Србије – доказ о пријему у страно држављанство, оверена 

фотокопија пасоша, уколико лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског 

тумача. 

В) за упис у МКУ за преминулога се подносе: оба примерка потврде о смрти; уверење о 

држављанству и фотокопија личне карте; ако је лице преминуло у болници подноси се 

и захтев за његов упис у МКУ, који пријавиоцу издаје Медицински центар; уз наведено 

пријавилац смрти подноси фотокопију своје личне карте. Рок за пријаву је 30 дана од 

датума смрти. 

 Издавање исправа из матичних књига и књиге држављана (изводи и уверења) 

 Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: 

А) за издавање извода из матичних књига и уверења из књиге држављана: уз попуњен 

захтев који издаје овлашћени радник прилаже се доказ о уплаћеној такси  

Б) за издавање уверења о слободном брачном стању: уз попуњен образац захтева за 

матичара прилаже се: извод из МКР и оверена фотокопија личне карте подносиоца 

захтева, као и извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија извода из МКР 

особе са којом се закључује брак, доказ о уплаћеној такси републичке административне 

таксе у износу од 1.150,00 динара и накнаде Општинске управе у износу од 100,00 

динара  

В) за издавање уверења из матичних књига: уз попуњен образац захтева за матичара 

прилаже се фотокопија личне карте подносиоца захтева, извод из МКР, доказ о 

уплаћеној такси за  републичку административну таксу и накнада Општинске управе.  

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну 

таксу умањену за 70%. 

 Давање изјаве на записник код матичара 

 Потребна документација коју странка прилаже: 

А) за одређивање личног имена детету – рок 1 месец од дана рођења детета: личне 

карте оба родитеља на увид и обавезно присуство оба родитеља  

Б) за одређивање држављанства: уколико родитељи имају различито држављанство, 

потребна је изјава оба родитеља (са уверењима о држављанству и личним картама на 

увид) 
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В) за промену презимена после развода у року од 2 месеца од развода: правноснажна 

пресуда о разводу брака и лична карта на увид  

Г) за признање очинства: извод из МКР и фотокопија личне карте за оца, као и 

сагласност мајке детета 

За наведене радње странке не плаћају таксу, на основу чл.19. став 4. Закона о 

републичким административним таксама.   

Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција 

 Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: 

А) за издавање уверења да је лице у животу: 

оверена фотокопија личне карте; обавезно лично присуство; фотокопија захтева или 

други доказ да је корисник иностраног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 

Б) за издавање уверења о пољопривреди: 

оверена фотокопија личне карте; уверење Пореске управе да се лице дужи порезом по 

основу пољопривреде; оверена изјава два сведока да се лице бави пољопривредном 

производњом, као јединим занимањем; фотокопија решења о регистрацији 

пољопривредног газдинства; доказ о уплаћеној републичкој административној такси и 

доказ о уплаћеној општинској административној такси. 

В) за издавање уверења о заједници живота: 

оверена фотокопија личних карата за чланове домаћинства; оверена изјава два сведока 

или изјава два сведока на записнику код службеног лица; изводи из МКР за чланове 

домаћинства; други докази према оцени службеног лица и у зависности од захтева; 

доказ о уплаћеној републичкој административној такси  и доказ о уплаћеној накнади 

Општинске управе. 

Г) за издавање уверења о помагању чланова домаћинства: 

Извод из МКР за лица која су потпомагана, за брачног друга извод из МКВ, потврде-

исечци-признанице о посланом новцу, пореско уверење о члановима породице који се 

задужују порезом, потврде о висини плате запослених чланова породице или чек за 

пензионере; доказ о уплаћеној републичкој административној такси. 

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну 

таксу умањену за 70%. 

 Промена имена, презимена или личног имена   (доношење решења) 

 Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже 

уз захтев који мора бити образложен обухвата: 

фотокопија личне карте подносиоца захтева; уколико се захтев подноси преко 

пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено. 

Уколико се промена тражи за малолетно лице, захтев подносе оба родитеља, а дете 

старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом. 

Уколико је захтев поднет због враћања презимена на презиме пре брака, а од развода 

брака је протекло више од 2 месеца подноси се доказ о уплаћеној такси републичке 

администативне таксе и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе у свим осталим 

случајевима промене презимена, имена или личног имена подноси се доказ о уплаћеној 

такси републичке администативне таксе и доказ о уплаћеној накнади Општинске 

управе. 

 Накнадни уписи у матичне књиге – рођених, венчаних, умрлих  

(доношење решења) 
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 Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: 

оверена фотокопија личне карте; за накнадни упис смрти се прилажу потврда лекара о 

смрти или оверена изјава два сведока; други докази по оцени службеног лица; доказ о 

уплаћеној републичкој административној такси и доказ о уплаћеној накнади 

Општинске управе. 

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну 

таксу умањену за 70%. 

  Исправке грешака у матичним књигама (доношење решења) 

 Потребна документација коју странка прилаже уз захтев је оверена фотокопија личне 

карте. 

За доношење овог решења не плаћа се такса на основу чл.19.ст.3. Закона о републичким 

административним таксама 

  Закључење брака преко пуномоћника (доношење решења) 

 Потребна документација која се подноси за дозволу закључења брака преко 

пуномоћника: 

за невесту и женика: извод из МКР, уверење о држављанству и фотокопије личних 

карата или пасоша. 

за закључење брака страног држављанина: извод из МКР (на интернационалном 

обрасцу или на страном обрасцу овереном «апостиле» печатом и преведеном на српски 

језик са овером судског тумача), уверење о слободном брачном стању (овереном 

«апостиле» печатом и преведеном на српски језик са овером судског тумача), оверена 

фотокопија пасоша, уколико лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског 

тумача,  

пуномоћје за склапање брака мора бити прописно оверено и издато само ради 

склапања брака, а треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и 

будућем супружнику који ће присуствовати склапању брака, као и које презиме узима 

властодавац приликом склапања брака, фотокопија личне карте за пуномоћника, доказ 

о уплаћеној републичкој административној такси  и доказ о уплаћеној накнади 

Општинске управе у износу. 
 

Послови из области личног стања грађана: 

  

1. Уписи у матичне књиге 

А) Упис чињенице рођења детета у МКР, упис је ослобођен плаћања таксе, право да 

поднесе захтев има родитељ детета,  

Б) Упис у МКВ, односно за закључење брака наших држављана у згради Општинске 

управе и седиштима матичних подручја, врши се у радно време уз приложену таксу, 

републичка административна такса у износу од 430,00 динара и накнада услуге 

Општинске управе у износу од 600,00 динара. 

В) Упис у МКУ за преминулога се подносе: оба примерка потврде о смрти; извод из 

МКР, извод из МКВ, уверење о држављанству и фотокопија личне карте; ако је лице 

преминуло у болници подноси се и захтев за његов упис у МКУ, који пријавиоцу издаје 

Медицински центар; уз наведено пријавилац смрти подноси фотокопију своје личне 

карте. 

2) Уверење о слободном брачном стању 
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 За уверење мора да са поднесе доказ о уплаћеној такси републичке административне 

таксе у износу од 1.150,00 динара и накнада Општинске управе у износу од 100,00 

динара  

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу 

умањену за 70%. 

3. Давање изјаве на записник код матичара 

А) одређивање личног имена детету – рок је 30 дана од дана рођења детета: личне карте 

оба родитеља на увид и обавезно присуство оба родитеља  

Б)одређивање држављанства: уколико родитељи имају различито држављанство, 

потребна је изјава оба родитеља (са уверењима о држављанству и личним картама на 

увид) 

В) промена презимена после развода у року од 2 месеца од развода: правноснажна 

пресуда о разводу брака и лична карта на увид  

Г) признање очинства: извод из МКР и фотокопија личне карте за оца, као и сагласност 

лично присутне мајке детета 

Д) промена личног имена детету после промене породичног статуса: доказ о промени 

породичног статуса (решење, извод из МКВ за родитеље и др.) и други докази по оцени 

службеног лица, а у складу са законом. 

За наведене радње странке не плаћају таксу, на основу чл.19. став 4. Закона о 

републичким административним таксама.   

4. Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција 

А) уверење да је лице у животу: потребна је оверена фотокопија личне карте; обавезно 

лично присуство; фотокопија захтева или други доказ да је корисник иностраног Фонда 

за пензијско и инвалидско осигурање; доказ о уплаћеној републичкој администативној 

такси  и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе. 

Б) уверење о пољопривреди: потребна је оверена фотокопија личне карте; уверење 

Пореске управе да се лице дужи порезом по основу пољопривреде; оверена изјава два 

сведока да се лице бави пољопривредном производњом, као јединим занимањем; 

фотокопија решења о регистрацији пољопривредног газдинства; доказ о уплаћеној 

републичкој административној такси и доказ о уплаћеној општинској 

административној такси. 

В) уверење о заједници живота: потребна је оверена фотокопија личних карата за 

чланове домаћинства; оверена изјава два сведока или изјава два сведока на записнику 

код службеног лица; изводи из МКР за чланове домаћинства; други докази према оцени 

службеног лица и у зависности од захтева; доказ о уплаћеној републичкој 

административној такси и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе. 

Г) уверење о помагању чланова домаћинства: Извод из МКР за лица која су 

потпомагана, за брачног друга извод из МКВ, потврде-исечци-признанице о посланом 

новцу, пореско уверење о члановима породице који се задужују порезом, потврде о 

висини плате запослених чланова породице или чек за пензионере; доказ о уплаћеној 

републичкој административној такси и доказ о уплаћеној накнади Општинске 

управе.Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну 

таксу умањену за 70%. 

5. Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења) 
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властодавац приликом склапања брака, фотокопија личне карте за пуномоћника, доказ 

о уплаћеној републичкој административној такси и доказ о уплаћеној накнади 

Општинске управе. 

6. Послови бирачког списка (доношење решења о упису, брисању и променама 

података) Уз попуњен захтев прилаже се и фотокопија личне карте или други доказ. 

Ослобођено плаћања таксе. 

7. Послови правне помоћи 

 У области правне помоћи се не спроводи поступак, странкама се пишу разни поднесци 

које они упућују државним органима тужбе, жалбе, пријаве, овлашћења, пуномоћја, 

гаранције, изјаве и сл.)  

8.Пријемна канцеларија 
 Пријем поднесака за органе општине и Општинску управу, архивирање окончаних 

предмета и издавање преписа из архиве Општинске управе.  

9.Извод из МКР,МКБ,МКУ: општинска такса 100,00 динара,републичка такса 430,00 

динара. 

10.Уверење о слободном брачном стању:општинска такса 100,00 динара,републичка 

такса 1.150,00 динара. 

11.Остала уверења:општинска такса 100,00 динара,републичка такса 770,00 динара. 

12.Венчање радним даном у службеним просторијама:опшинска такса 500,00 

динара,републичка такса 430,00 динара. 

13.Венчање радним  даном ван службених просторија:општинска такса 5.000,00 

динара,републичка такса 430,00 динара. 

14.Венчање викендом у службеним просторијама:општинска такса 1.500,00 

динара,републичка такса 430,00 динара. 

15.Венчање викендом ван службених просторија:општинска такса 12.000,00 динара, 

републичка такса 430,00 динара. 

16.Интернационални извод из МКР,МКВ,МКУ:општинска такса 900,00 динара, 

републичка такса 720,00 динара. 

17.Основни упис у матичним књигама не подлеже таксама. 

18.Промена имена , презимена и личног имена: општинска такса 700,00 или 5.000,00, 

републичка такса 840,00 динара. 

19.Накнадни упис у матичне књиге: општинска такса 750,00, републичка такса 840,00 

динара. 

 

У оквиру Одељења локалне пореске администрације 
 

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници. 

Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања обавезе за порез на 

имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског 

земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на и ван пословног простора и 

накнаду за заштиту и унапређивање животне средине. 

Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији (који 

представља лекс специјалис) а све што није њиме регулисано примењује се Закон о 

општем управном поступку. 

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима: 
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- путем писаног захтева обвезника 

- телефонским путем 

- e-mail-ом: Одељење има своју e-mail адресу: lpa@cuprija.rs  

- сваког радног дана пријем странака на шалтеру и службеним просторијама 

Одељења локалне пореске администрације. 

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска 

уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина 

одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице. 

1. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу наплаћује се у износу од  

640 динара републичке и 200 динара општинске административне таксе;     

2. Захтев за издавање пореског уверења ради учествовања на тендеру наплаћује се 

у износу од 640 динара републичке и 500 динара општинске таксе.     

У првостепеном поступку по изјављеним жалбама такса се наплаћује за: 

- жалбу за донето решење о утврђивању обавезе у износу од 480 динара републичке  

  и 200 динара општинске административне таксе. 

 
 

У оквиру одељења за друштвене делатности 
 

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА,ОДСУСТВА СА РАДА 

РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА  

 

  Да би се остварило ово право од документације је потребно прибавити:  

1. Захтев за накнаду зараде за време породиљског одсуства 

2. Дознака здравствене установе о отпочињању породиљског одсуства  

3. Фотокопија  важеће здравствене књижице мајке  

4. Фотокопија личне карте (код ново издатих личних карата је обавезно очитавање)  

5. Потврда о висини зараде породиље за 12 месеци који претходе месецу отварања 

породиљског одсуства (канцеларија бр. 39) 

6.Уговор о раду  

 

Власници сопствених фирми који су на породиљском одсуству потребно је да доставе 

следећу  документацију: 

1. Фотокопију радне књижице  

2. Фотокопија  важеће здравствене књижице мајке 

3. Фотокопија личне карте (код ново издатих личних карата је обавезно очитавање)  

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК  

 

Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих 

доказа:  

1.Фотокопија личне карте за мајку (код ново издатих личних карата обавезно 

очитавање)  

2.Фотокопија здравствене књижице за мајку 

 

mailto:lpa@cuprija.rs
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ДЕЧИЈИ ДОДАТАК  

 

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је 

држављанин РС, има пребивалиште на територији Ћуприје и остварује право на 

здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање за прво, 

друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.  

 

Од документације је потребно прибавити:  

1. Фотокопије личних карата одаслих чланова заједничког домаћинства,   

2. Фотокопије здравствених књижица за све чланове домаћинства  

3. Потврда о приходима у последњих три месеца која предходе месецу подношења 

захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе  
 

СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА 

 

Енргетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса у смислу 

Уредбе о енергетски угроженом купцу («Сл. гласник РС», број 113/15) је купац из 

категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица), која живи у једној 

стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне 

енергије односно природног гаса, која троши максималну количину електричне 

енергије или природног гаса у складу са овом Уредбом као и домаћинства чијем члану 

због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса 

може бити угрожен живот или здравље. 

 

Уз захтев корисници права на дечији додатак и корисници права на новчану социјалну 

помоћ достављају следећу документацију: 

 

- Фотокопију личне карте (код ново издатих личних карата је обавезно очитавање),   

-последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас. 

 

Уз захтев купци којима би услед обуставе испоруке електричне енергије или природног 

гаса  могао бити угрожен живот или здравље, достављају следеће: 

 

-Фотокопију личне карте (код ново издатих личних карата је обавезно очитавање) 

-последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас, 

-извештај лекара специјалисте или другу одговарајућу медицинску документацију. 

 

Остали корисници који не спадају у наведене категорије од документације за стицање 

овог права  уз захтев достављају следећу документацију: 

 

-Фотокопију личне карте (код ново издатих личних карата је обавезно очитавање) 

-последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас, 

-Потврду о приходима у последњих три месеца која предходе месецу подношења 

захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе. 
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ПОСЛОВИ НА ПРИПРЕМИ И ИЗРАДИ РЕШЕЊА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ обухватају следеће:  

 

Припрема документације за доношење решења о остваривању права бораца и 

признавању права ратних, цивилних, мирнодопских и породичних инвалида, о 

признавању права на инвалидски додатак, својства ратног и мирнодопског инвалида, 

права на здравствену заштиту учесника ратова као праву на борачки додатак.  

Одлучивање о праву на бањско-климатско лечење ратних војних инвалида, о праву на 

ортопедска помагала свих врста; припрема документације за доношење решења о 

остваривању права за цивилне жртве рата, упућивање ратних војних и мирнодопских 

инвалида на лекарске прегледе ради утврђивања оштећења. Раде се спискови и 

извештаји који се односе на ову врсту послова.  

Особе за контакт: Марија Нешовић, дипл.правник и Зоран Траиловић, дипл.економиста 

Телефон: 035/8470-447 
 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, ОМЛАДИНА, СПОРТ И КУЛТУРА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ 

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОБРАЗОВАЊЕ, ОМЛАДИНА, СПОРТ И КУЛТУРА 

 

Послови образовања подразумевају праћење и обезбеђивање функционисања основних 

и средњих школа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 

Законом о предшколском васпитању и образовању и другим законским прописима и 

актима донетим од стране Скупштине општине Ћуприја а у домену су локалне 

самоуправе. 

Одсек за друштвене делатности учествује у изради нацрта норамтивних аката везаних 

за установе у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања, 

културе и спорта.У њему се врши праћење и обезбеђивање њиховог функционисања, 

прикупљају се Планови и Програми рада образовних, културних и спортских установа 

за предстојећу годину као и Извештаји о раду са финансијским показатељима и на иста 

дају стручна мишљења. 

Врши се утврђивање мреже  вртића и основних школа, праћење уписа деце која су 

стасала за полазак у први разред основне школе.Такође се у Одсеку предузимају 

законом одређене мере против родитеља чија деца не похађају  припремни 

предшколски програм или редовно не похађају наставу у основној школи. 

Такође се израђује и база података школске популације.  

У Одсеку се врше и остали послови везани за обезбеђивање средстава за превоз деце 

предшколског и школског узраста, деце са сметњама у развоју, деце на школовању ван 

пребивалишта, ученика који учествују на такмичењима или наставника за стручно 

усавршавање и др.Такође се врше послови везани за регресирање трошкова боравка 

деце у Предшколској установи „Дечја радост“ у Ћуприји, за награђивање ученика и 

студената кроз стипендирања и пружања једнократне финансијске помоћи. 
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Одсек сарађује са разним комисијама које Скупштина образује у вези образовања, 

културе и спорта. 
  

1.Ученичке стипендије 
 

На основу Одлуке о стипендирању ученика и студената са територије општине Ћуприја 

( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број 27/08), општина Ћуприја додељује стипендије 

талентованим ученицима средњих школа и студентима основних академских студија-

мастер и специјалистичких струковних и академских студија, који имају пребивалиште 

на територији општине Ћуприја. 

Право на стипендију имају: 

ученици средњих школа са територије општине Ћуприја од другог разреда средњих 

школа, који су носиоци првог, другог и трећег места на међународним и републичким 

такмичењима и олимпијадама знања која се организују под покровитељством 

Министарства просвете и који континуирано имају одличан успех у школи са просеком 

5,00. 

студенти са територије општине Ћуприја од друге године основних студија па до 

завршне године,при чему се завршна година рачуна 6 месеци након одслушаног 

последњег семестра,под условом да су редовни студенти и да им је просечна оцена у 

току студија најмање 8,50. 

студенти прве године основних студија који су проглашени ђацима генерације у 

средњој школи на територији општине Ћуприја. 
 

Уз захтев за остваривање права на стипендију, ученици достављају следећу 

документацију: 

сведочанство о завршеним разредима, 

фотокопију ђачке књижице, 

фотокопију личне карте и 

доказ о освојеним наградама. 
 

 

Уз захтев за остваривање права на стипендију, студенти достављају следећу 

документацију: 

потврду факултета о уписаној години и уверење о просечним оценама у току 

школовања, 

фотокопију индекса и 

фотокопију личне карте. 
 

2. Финансијска помоћ ученицима и студентима са територије општине Ћуприја 

 

На основу Одлуке о финансијској помоћи ученицима и студентима са територије 

општине Ћуприја ( „Сл.гласник општине Ћуприја“  број  2/09), општина Ћуприја пружа 

финансијску помоћ ученицима средњих школа и студентима основних академских  и 

струковних студија , са територије општине Ћуприја. 

 

Право на финансијску помоћ имају: 
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 -редовни ученици средњих школа од другог разреда, са територије општине Ћуприја 

који уписују и завршавају годину у року са најмање одличним успехом. 

-студенти са територије општине Ћуприја, од друге па до завршне године, при чему се 

завршна година рачуна 6 месеци након одслушаног последњег семестра и под условом 

да су редовни студенти који уписују и завршавају годину у року и имају просечну 

оцену најмање 7,00 у току студија. 

-наведени ученици и студенти имају право на финансијску помоћ уколико њихови 

месечни приходи по члану домаћинства, катастарски приходи за мешовита 

домаћинства и за чисто пољопривредна домаћинства, не прелазе цензус у моменту 

подношења захтева. 
 

Уз захтев за остваривање права на финансијску помоћ, ученици достављају следећу 

документацију: 

 

-сведочанство о завршеним разредима, 

-фотокопију ђачке књижице, 

-фотокпију личне карте, 

-потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког 

члана заједничког домаћинства који остварује приходе.  
 

 

Уз захтев за остваривање права на финансијску помоћ, студенти достављају следећу 

документацију: 

-потврду факултета о уписаној години и уверење о просечним оценама у току 

школовања, 

-фотокопију индекса, 

-фотокопију личне карте, 

-потврду о приходима за све чланове заједничког домаћинства у три месеца која 

претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који 

остварује приходе.   

 

3. Награђивање ученика и студената, истакнутих личности у области образовања, 

науке, културе и спорта. 

 

На основу Правилника о награђивању ученика, студената, истакнутих личности у 

области образовања, науке, културе и спорта („Службени гласник општине Ћуприја“ 

број 14/2014, 25/2014 и 24/2015) општина Ћуприја награђује исте који имају 

пребивалиште на територији општине Ћуприја. 

 

Право на награђивање (робну или новчану награду) остварује се за сваку школску 

годину, а ово право могу да остваре: 

  

-ученици основних и средњих школа који су носиоци првог, другог и трећег   

  места на међународним и републичким такмичењима, 

-победници на олимпијадама знања и такмичењима истог ранга, 
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-истакнути спортисти, истакнуте личности у области образовања, науке,   

  културе и спорта, 

-изузетно талентовани студенти од друге године основних студија па до завршне 

године, при чему се завршна година рачуна и 6 месеци након одслушаног последњег 

семестра по Статуту факултета, под условом да су редовни студенти који уписују и 

завршавају годину у року и имају просечну оцену најмање 9 (девет) у току студија,  

 -студенти прве године основних студија који су проглашени ђацима генерације у 

средњој школи на територији општине Ћуприја, на основу критеријума који утврђују 

средње школе пре почетка школске године. 
 

Уз захтев за остваривање права на награђивање, ученици достављају следећу 

документацију: 

-сведочанство о завршеним разредима, 

-фотокопију ђачке књижице, 

-фотокопију личне карте ученика односно родитеља, 

-доказ о освојеним наградама. 

Уз захтев за остваривање права на награђивање, студенти достављају следећу 

документацију: 

-потврду факултета о уписаној години и уверење о просечним оценама у току   

  школовања, 

-фотокопију индекса, 

-фотокопију личне карте. 
 

4.  Право на регресирање трошкова боравка деце у ПУ „Дечја Радост“ у Ћуприји 

 

На основу Одлуке о условима и начину остваривања права на  регресирање трошкова 

боравка деце у ПУ „Дечја Радост“ у Ћуприји („Службени гласник општине Ћуприја“ 

број  6/16) право на потпуно или делимично регресирање трошкова боравка деце у 

Предшколској установи може да оствари дете држављанина Републике Србије који има 

пребивалиште на територији општине Ћуприја, дете избеглог лица и лица расељеног са 

Косова и Метохије, који има боравиште на територији општине Ћуприја као и дете 

страног држављанина са сталним пребивалиштем на територији општине Ћуприја. 

Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи, остварују деца која користе 

услуге  вртића који се налазе у мрежи ПУ „Дечја радост“ из Ћуприје. 

 

Право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у Установи остварује корисник 

чија је породица материјално угрожена и која остварује право на новчану социјалну 

помоћ. 
 

Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у Установи остварује: 
 

1)  корисник са дететом без родитељског старања (старатељ или хранитељ),    

      за које није остварено право на дечији додатак, корисник са дететом са сметњама у 

развоју, за које није остварено правона дечији додатак и које није уписано у посебну 
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васпитну групу, корисник који самостално врши родитељско право, корисник са два 

детета у Установи,  

корисник за треће и свако наредно дете у породици, као и за тројке, четворке и дупле 

близанце. 

 

Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у Предшколској 

установи «ДЕЧЈА РАДОСТ» Ћуприја потребна је следећа документација: 

-лична карта подносиоца захтева. 
 

5. Накнада путних трошкова деци са сметњама у развоју, деци која похађају 

припремни предшколски програм и ученицима основних школа 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“, број 

72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), општина Ћуприја 

исплаћује накнаду за превоз, смештај и исхрану  деце и ученика са сметњама у развоју 

и њиховим пратиоцима без обзира на удаљеност места становања од школе, деци која 

похађају припремни предшколски програм и њиховим пратиоцима уколико је установа 

на удаљености већој од 2 км и ученицима основних школа на удаљености већој од 4 км. 

За остваривање права на накнаду путних трошкова за децу са сметњама у развоју, треба 

поднети следећу документацију: 

-захтев, 

-личну карту родитеља, 

-месечну карту у висини износа карте на одређеној релацији. 

 

За остваривање права на накнаду путних трошкова за децу која похађају припремни 

предшколски програм, треба поднети следећу документацију: 

-захтев, 

-личну карту родитеља, 

-месечну карту у висини износа карте на одређеној релацији. 

 

За остваривање права на накнаду путних трошкова ученицима основних школа, треба 

поднети следећу документацију: 

-захтев, 

-личну карту родитеља, 

-месечну карту у висини износа карте на одређеној релацији. 

 

6. Инклузија у образовању 

 

Инклузивно образовање је образовање које је засновано на праву детета да има приступ 

образовању које је усмерено на њега и његове специфичне потребе.Циљ оваквог 

образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације и да се повећа 

доступност и квалитет образовања за децу из социјално нестимулативних средина ( 

ромске,сиромашне,сеоске,расељене) деце и одраслих са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, деце са тешкоћама у учењу, пре свега у оквиру редовног система 

образовања. 
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Општина Ћуприја је једна од општина која је оформила Комисију за процену потреба 

за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке  деци и ученицима 

са територије општине Ћуприја. 

 

Комисију чине стални и повремени чланови и координатор. 

Стални чланови Комисије у општини Ћуприја су: 

 

Др Матилда Јанковић, педијатар, 

Драгана Стојилковић, школски психолог, 

Дијана Вујичић, дипл.социолог. 

 

Координатор  Маја Бешевић,дипл.прав. 

Комисија ради у просторијама  Општинске управе општине Ћуприја. 

 

Контакт особа : Маја Бешевић, дипл.прав. 

Телефон: 035/8470-447 
 

 

 

 

ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ обухватају следеће: 

 

Припрема документације за доношење решења о остваривању права бораца и 

признавању права ратних, цивилних, мирнодопских и породичних инвалида, о 

признавању права на инвалидски додатак, својства ратног и мирнодопског инвалида, 

права на здравствену заштиту учесника ратова као праву на борачки додатак.  

Одлучивање о праву на бањско-климатско лечење ратних војних инвалида, о праву на 

ортопедска помагала свих врста; припрема документације за доношење решења  о 

остваривању права за цивилне жртве рата, упућивање ратних војних и мирнодопских 

инвалида на лекарске прегледе ради утврђивања оштећења. Раде се спискови и 

извештаји који се односе на ову врсту послова. 
 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 

129/07,83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18 ), члана 7. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ број 62/2006, 47/11,  93/12 , 99/13-

ускл.дин.изн....и 95/18- др.-закон ) и члана 40. Статута општине Ћуприја ( „ Сл. гласник 

општине Ћуприја“ број 30/19) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана  

______2019. године доноси 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА  

ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКИ ОРГАНИ  
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Члан 1. 

У Одлуци о локалним административним таксама и накнадама за услуге које 

врше општински органи ( „ Службени гласник општине Ћуприја“ број 26/18) мења се 

Тарифа административних такси и накнада и сада гласи: 

I Акти и управне радње Општинске управе  у области личног стања грађана, општих и 

других послова: 

1. За захтев,  молбу, предлог  и друге поднеске ако овом Одлуком није 

другачије прописано 
100,оо  

2. За доношење решења о промени презимена, имена или личног имена: 

-због промене породичног статуса(развод брака,утврђ. 

очинства,усвојење,сл) 

-из личних разлога 

 

700,оо   

5.000,оо 

3. За жалбу против решења ако овом Одлуком није другачије прописано- 

за физичка лица  

- за правна лица  

300,оо 

500,оо 

4. За накнадни упис у матичне књиге рођених, умрлих  (за исправку и 

допуну података у матичним књигама - не плаћа се) 

750,оо 

5. За интернационалне изводе из матичне књиге  900,оо 

6. За закључивање брака радним данима услужбеним просторијама 

општине  у радно време  

500,оо 

7. За закључивање брака радним данима ван службених просторија  5.000,оо 

8. За закључивање брака викендом и на дан празника у сл.простор.  1.500,оо 

9. За закључивање брака ван службених просторија, по жељи странака 

викендом и празником  

12.000,оо 

10. За закључење брака преко пуномоћника  1.500,оо 

11. Увид у пројектну документацију која је архивирана  300,оо   

12. Издавање преписа из архива, по сваком листу  150,оо 

13. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу  250,оо 

14. За објављивање аката других органа и организација на огласној 

табли Општинске управе по св.страни А4  

300,оо 

15. Попис ствари умрлих лица  400,оо 

16. За објављивање аката ЈП , организација и дригих правних и 

физичких лица у складу са законом,   у листу “Сл. гласник  општине 

Ћуприја“ по страници објављеног текста  

100,оо 

17. За објављивање аката ЈП, организација организација и дригих 

правних и физичких лица у складу са законом,   у „Сл. гл.општине 

Ћуприја“ ако се текст објављује на једној страници , по реду текста  

20,оо 

18. За објављивање огласа и реклама у  „Сл. гл. 

општине Ћуприја“ по реду текста  

200,оо  

19. Цена појединачног листа „Сл. гласник општине Ћуприја“ 150,оо 
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20. Годишња претплата листа „Сл. гл. општинеЋуприја 1500,оо 

21. За опомену  220,оо 

22.Овера издржавање иностранство 200,оо 

 

 

II Акти и управне радње у имовинско-правној и стамбеној области 

1.За издавање акта о додели , замени, проширењу и закупу стана  

   - о откупу стана  

600,оо 

2.000,оо 

2. За увођење у посед земљишта 

 за правна лица  

 за физичка лица  

 

2.200,оо 

1.500,оо 

3. За утврђивање пречег права  150,оо 

4. За доношење акта о принудном исељењу бесправно усељених лица и 

друга административна извршења  

700,оо 

5. Захтев за доношење решења о одређивању земљишта за редовну 

употребу 

2.000,оо + 100,оо 

РАТ 870,оо 

6. Захтев за конверзију земљишта  2.200,оо + 100,оо 

РАТ 870,оо 

7. Захтев за доделу земљишта непосредном погодбом 2.000,оо + 100,оо 

РАТ 870,оо 

 

III Акти и управне радње у области урбанизма 

1. Захтев за издавање информације о локацији за:                                    

- породично-стамбене објекте                           1.500,оо +100,оо 

РАТ 3.130,оо 

-стамбене објекте са више стамб.јединица 4.000,оо+ 100,оо 

РАТ 3.130,оо   

- пословне објекте                                              4.000,оо+ 100,оо 

РАТ 3.130,оо   

- пословно-стамбене објекте                                   5.000,оо+ 100,оо 

РАТ 3.130,оо   

- пословно-стамбене објекте са више стамб.- посл. јед.. 5.000,оо+ 100,оо  

РАТ 3.130 ,оо 

- објекте јавне намене....  4.000,оо+ 100,оо  
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РАТ 3.130,оо  

- економске-пољопривредне, помоћне и остале објекте... 1.000,оо+ 100,оо 

РАТ 3.130,оо   

- трафостанице, линијске инфраструктурне објекте 1.000,оо+ 100,оо 

РАТ 3.130,оо 

 

2. Захтев за издавање или измену локацијских услова за :  

- објекат категорије А                                      1.100, РАТ 320 

- објекат категорије Б   5.100, РАТ 320  

- објекат категорије В   6.100, РАТ 320   

- објекат категорије Г 10.100, РАТ 320   

 

3. Захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за :  

- објекат категорије А                                       1.100+320+470 

- објекат категорије Б 10.100+320+3.750 

- објекат категорије В 15.100+320+5.630 

- објекат категорије Г  5.100+320+5.630  

4. Захтев за измену решења о грађевинској дозволи  2.100+320+470 

5. Захтев за издавање привремене  грађевинске дозволе    1.100+320+3.750 

6. Захтев за издавање решења о одобравању извођења радова :  1.600+320+5.630 

7. Пријава радова     600,оо+320,оо+              

А – 940,оо                     

Б – 4.690,оо                  

В – 5.630,оо                   

Г – 5.630,оо 

8.Изјава о завршетку израде темеља и објеката у конструктивном 

смислу 

 3.100,оо + 320,оо+        

А – 1.410,оо                  

Б – 2.810,оо                  

В – 3.750,оо                   

Г – 3.750,оо 

9. Захтев о потврђивању урбанистичког пројекта  5.000,оо+100,оо        

РАТ 640,оо 

10. Захтев о потврђивању пројекта препарцелације и парцелације  5.000,оо+100,оо       

РАТ 640,оо  

11. Захтев за издавање употребне дозволе  за:  

-  објекат категорије А  1.100+320+1.880    

-  објекат категорије Б 10.100+320+9.390   

-  објекат категорије В 15.100+320+18.780 

- објекат категорије  Г   5.100+320+18.780  

12.  Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта  5.000+100,РАТ870  
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13. Захтев за постављање мањих монтажних објеката 

привременог карактера на другим површинама 

 5.000+100,РАТ870 

14. 14. Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води 

службена евиденција (по члану 29. ЗУП-а)     

   400+100,РАТ640 

15. Захтев издавње за уверења о чињеницама о којима се не води 

службена евиденција (по члану 30. ЗУП-а)   

   500+100,РАТ640 

16. За жалбу која се подноси кроз  ЦЕОП 

 

   500,оо, РАТ480 

17. За објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, 

пре издавања решења о озакоњењу:  

 

- - За породичне објекте или стан, корисне површине до 100m2, 

помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, 

као и све друге објекте и радове из чл.145.Зак.о планирању и 

изградњи. 

 3.500,оо+1.500,оо 

- За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 

100 m² до 200 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 15.000 

динара. 

10.500,оо+4.500,оо 

- За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 

200 m² до 300 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 20.000 

динара. 

14.000+6.000,оо 

-За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300 m², 

плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара. 

35.000,оо+15.000,оо 

- За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту 

који се састоје од више станова и других посебних делова, 

корисне површине до 500 m² и комерцијалне објекте до 500 m², 

плаћа се такса за озакоњење у износу од 250.000 динара 

175.000,оо+75.000,оо 

- За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту 

који се састоје од више станова и других посебних делова, 

корисне површине од 500 m² до 1000 m² и комерцијалне објекте од 

500 m² до 1000 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 500.000 

динара. 

350.000,оо+150.000,оо 

-За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који 

се састоје од више станова и других посебних делова, корисне 

површине од 1000 m² до 1500 m² и комерцијалне објекте од 1000 m² 

до 1500 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 1.000.000 

динара. 

 700.000,оо+300.000,оо 

-За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који 

се састоје од више станова и других посебних делова, корисне 

површине преко 1500 m² и комерцијалне објекте преко 1500 m² 

плаћа се такса за озакоњење у износу од 3.000.000 динара. 

2.100.000,оо+900.000,оо 

Такса за озакоњење плаћа се на жиро рачун број: 

840-742255843-04 позив на број 96-033 
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Таксу за озакоњење не плаћа власник незаконито изграђеног објекта који је намењен за 

становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице 

са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи 

IV Акти и управне радње у области предузетништва, пољопривреде, водопривреде, 

саобраћаја и др. 

1. За поднеске ради уписа, промена  и брисања  предуз.радњи  у Регистар 

АПР ,  

захтеве за извод из Регистра радњи предузетника, захтеве за издавање 

свих врста уверења везаних за предузетнике и слично  

550,оо 

2. Захтев за издавање решења о категоризацији угоститељског објекта 800,оо 

2. За издавање такси дозволе или решења о одобравању обављања 

делатности 

1.000,оо+100,оо 

РАТ 870,оо 

3. За издавање идентификационог броја за возило или идентификационог 

картона за возача по возилу  

400,оо+100,оо 

РАТ 320,оо 

4. Захтев о утврђивању висине накнаде за промену намене пољ.земљишта 

- За правна лица  

- За физичка лица 

 

2.900,оо 

1.500,оо 

5. Захтев за издавање уверења о обављању пољопривредне  производње  

           

500,оо  

6. Захтев за издавање водоводних услова ,сагласности, дозволе и др. аката  1.300,оо 

7. За регистрацију редова вожње у градском и приградском саобраћају, 

оверу ценовника и др 

3.490,оо+100,оо 

РАТ 320,оо 

8. Захтев за одобрење угоститељским објектима ради продужетка радног 

вр.  

5.000,оо 

 

V Акти и управне радње из делокруга рада одељења локалне пореске администрације 

1.Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 200,оо      

2. Захтев за издавање пореског уверења правном лицу 500,оо       

3. Жалба на донето решење о утврђивању обавезе 200,оо       
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Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Ћуприја“ 

  

I.Примена Закона о процени утицаја  на животну средину 

 

    1. Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину   За 

објекте из надлежноси локалне самоуправе на основу члана 133 Закона о     планирању 

и изградњи и Уредбе утоврђивању листе пројеката  за које је обавезна процена утицаја 

и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.  

     Уз захтев за одлучивање који се подноси на прописаном обрасцу, прилаже се и 

следећа документација: 

-информација о локацији или локацијска дозвола , или потврђен урбанистички пројекат  

-идејно решење или идејни пројекат , односно извод из идејног пројекта; 

-графички приказ микро и макро локације; 

-услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу 

са посебним законом; 

- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од    

-доказ о уплати накнаде за рад органа управе  СО Ћуприја у износу од  

-други докази на захтев надлежног органа 

       

    2. одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину. 

     Уз захтев за одлучивање који се подноси на прописаном обрасцу, прилаже се и 

следећа документација 

 -информација о локацији или локацијска дозвола , или потврђен урбанистички 

пројекат  

-идејно решење или идејни пројекат , односно извод из идејног пројекта; 

-графички приказ микро и макро локације; 

-услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу 

са посебним законом; 

- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од    

-доказ о уплати накнаде за рад органа управе  СО Ћуприја у износу од  

-други докази на захтев надлежног органа 

        

    3. Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. 

-најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику; 

-одлука надлежног органа из предходне фазе поступка 

- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од                  

-доказ о уплати накнаде за рад органа управе  СО Ћуприја у износу од  

 

Инвеститор сноси трошкове рада техничке комисије и обавештавање јавности  
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II Примена закона о Стратешкој процени утицаја 
 

    1 Давање мишљења о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 

средину 

    2  Давање сагласности на Извешај о Стратешкој процени утицаја на животну средину 

     
 

III Примена закона о интегрисаном спречавању и контроли загађења 
 

   1. Издавање  дозволе за постојећа  постројења утврђено је Уредбом о утврђивању 

програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе. Нова 

постројења подносе захтев пре добијања грађевинске дозволе. Надлежност за издавање 

интегрисане дозволе   утврђена је чланом 133 Закона о планирању за изградњу 

Оператер подноси захтев за издавање дозволе који садржи нарочито податке о: 

 

-Постројењу и његовој активности 

-сировинама ипомоћном матерјалу другим материјама и енергији који се користе у 

постројењу или се у њему стварају 

-изворима емисијама која потичу из постројења  

-условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази; 

-природи и количини предвиђених емисија која из постројења доспевају у ваздух , воду 

и земљиште; 

-идентификованим значајним утицајима на животну средину и могућност утицаја на 

већу удаљеност; 

-предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или ако је то     

није могуће смањују емисије; 

-најбољим доступним техникама које оператер активности новог или постојећег 

постројења примрњује или планира да примени ради спречавања или смањења 

загађења; 

-мерама за смањење настајања и уллањања  отпада који настаје приликом 

функционисања постројења; 

-мерама за ефикасно коришћење енергије; 

-планираним мерама мониторинга емисија у животну средину; 

-приказ главних алтернатива које је оператер размотрио; 

-нетехнички приказ података  

-другим мерама чије се предузимање планира у складу са прописима. 
 

Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију: 

-пројекат за планирано односно изграђено постројење; 

-извештај о последњем техничком прегледу; 

-план вршења мониторинга; 

-резултате мерења загађивања чинилаца животне срдине или других параметара у току 

трајања пробног рада; 

-план управљања отпадом; 
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-план мера за ефикасно коришћење енергије; 

-план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица; 

-план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења; 

-акт о праву коришћења природних ресурса; 

-изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините , тачне , 

потпуне и доступне јавности; 

-доказ о уплаћеној административној такси 
 

IV Примена Закона о управљању отпадом 
 

    1. Издавање дозволе за сакупљање, трнспорт, складиштење, третман и депоновање 

инертног и неопасног отпада; 

      Уз захтев за одлучивање који се подноси на прописаном обрасцу, прилаже се и 

следећа документација: 

-потврду о регистрацији; 

-радни план постројења за управљање отпадом; 

-план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара у складу са законом; 

-план за затварање постројења; 

-изјаву о методама третмана или одлагања отпада; 

-изјаву о методама третмана и  одлагања отпада остатака из постројења; 

-сагласност на студију опроцени утицаја на животну средину или студију о процени 

утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на 

животну средину , у складу са законом, 

-копије одобрења и сагласности других надлежних органа издатих у складу са законом; 

-финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете 

причињене трећим лицима; 

-потврду о уплати одговарајуће административне таксе.  

 

   2.издавање потврде о изузимању од обавезе издавања дозволе: 

 

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе садржи нарочито : 

-податке о оператеру  

-податке о постројењу и локацији  

-податке о капацитету постројења; 

-сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и план заштите од 

удеса ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави 

 

     3. Давање мишљења у поступку издавања дозвола за управљање отпадом из 

надлежности Министарства 

 

V Примена Закона о нејонизујућем зрачењу 

 

    1. Прописивање  основних и посебних услова заштите од нејонизујућег зрачења    

      

VI Примена Закона о хемикалијама 
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1. Издавање дозволе за обављање делатности нарочито опасних хемикалија  

дистрибутеру који није увозник произвођач односно даљи корисник нарочито опасних 

хемикалија . 

Уз захтев за издавање дозволе прилаже се : 

-образложење за начин коришћења нарочито опасне хемикалије 

-начин чувања нарочито опасне хемикалије 

-доказ да физичко лице није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од 

шест месеци 

- доказ о уплати административне таксе  
 

VII Примена Закона о заштити ваздуха 
 

-За новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађења за који није 

прописана обавеза  издавања интегрисане дозволе , односно израде студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 - доказ о уплати административне таксе у износу од    

Уз захтев за издавање дозволе прилаже се употребна дозвола или техничка 

документација за извор загађења , као и друга документација неопходна за доношење 

решења  по налогу надлежног органа. 
 

VIII Примена Закона о водама 

 

1. Издавање водних услова 

   Уз захтев се прилаже мишљење јавног водопривредног предузећа копија плана , доказ 

о праву својине и доказ о уплати административне таксе  

 

2. Издавање водне сагласности 

Уз захтев се прилаже  техничка документација и доказ о упати административне 

таксе.  

 

3. Водна дозвола  

Уз захтев о издавању водне дозволе се прилаже Решење о издавању водне 

сагласности,   пројектну документацију и доказ о упати административне таксе.  

Услуге које пружа одељење за инспекцијски надзор дате су у делу IV Организациона 

структура општинске управе 

Услуге које пружа служба правне помоћи дате су у делу IV Организациона 

структура општинске управе 
 

 

XIII Преглед података о пруженим услугама за  

2021. годину - Од 01.01.2021.- 31.12.2021. 

 

ОУ Назив организационе јединице 1 2 3  

01 Председник општине 804 427 377  
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01-1 Општинско веће 668 276 392  

01-2 Начелник Општинске управе 1936 1507 429  

02 СО-е и секретар СО-е 341 99 242  

03 Одељење за послове органа општине, Општу 

управу и заједничке послове 

393 369 24 

 

04 Одељење за финансије 604 55 549  

05-1 Одсек за урбанизам 556 535 21  

05-2 Служба за имовинско правне послове 1233 951 282  

06 Одељење за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој 

1547 1450 97 

 

07-1 Одсек за инспекцијске послове 1073 982 91  

07-2 Служба за извршење, уклањање објеката или дела 

објеката 

50 50 / 

 

08 Кабинет председника општине 13 0 13  

09 Одељење локалне пореске администрације 1716 1623 54  

      

 1. Примљени предмети у 2021. години      

 2. А/А Архивирани предмети у 2021. години     

 3. Предмети који су још увек у раду а примљени су у 2021. години     

      

 

XIV ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
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XV ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПОДАЦИ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

 
 

1. Набавка услуге личног пратиоца детета, бр. ЈН 404-5-1/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и Друштво за церебралну и дечију 

парализу општине Ивањица, бр. 400-203/2020-01-2 од 27.02.2020. године (бр. 130/20 

од 21.02.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.2.13, матични број 

пружаоца услуге 17391917, процењена вредност набавке 6.500.000,00 динара без ПДВ-

а, односно 6.500.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 6.475.182,00 динара без 

ПДВ-а, односно 6.475.182,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора до извршења 

уговорених обавеза, односно до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2020. 

године).                                                                              -јавна набавка мале вредности- 

 

2. Набавка добра – горива обликована по партијама: 

- Партија 1 Набавка горива БМБ 95 октана, бр. ЈН 404-4-1/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и „РМ“ доо Стубица, Поповац, бр. 400-

212/2020-01-2 од 02.03.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.7, матични 

број добављача/продавца 07668015, процењена вредност набавке 1.333.333,00 динара 

без ПДВ-а, односно 1.600.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 1.166.520,833 

динара без ПДВ-а, односно 1.399.825,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је 365 

календарских дана од дана закључења уговора).                                                                                                      

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

- Партија 2 Набавка течног нафтног гаса, бр. ЈН 404-4-1/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и СТР „Михајловић“ Параћин, бр. 400-

260/2020-01-2 од 29.04.2020. године (бр. 65 од 02.03.2020. године), редни број из Плана 

јавних набавки 1.1.7, матични број добављача/продавца 61345965, процењена вредност 

набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 162.338,00 динара без ПДВ-а, односно 194.815,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је 365 календарских дана од дана закључења уговора).                                                                           

-јавна набавка мале вредности- 

 

3. Набавка добра - материјала за интерно расељена лица обликована по 

партијама: 

- Партија 1 Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно 

расељених лица 1 фаза, бр. ЈН 404-4-2/2020-04, бр. Одлуке о обустави поступка 404-4-

2/2020-04-5 од 25.02.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.3, процењена 

вредност набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, 

из разлога што понуда понуђача прелази процењену вредност набавке.                                                           

-јавна набавка мале вредности-    
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                                                                                                                    ОБУСТАВЉЕН 

ПОСТУПАК 

 

4. Набавка услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја, бр. ЈН 404-5-

2/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Еко-дез“ 

доо Београд, бр. 400-263/2020-01-2 од 07.05.2020. године (бр. 092/20 од 23.04.2020. 

године), редни број из Плана јавних набавки 1.2.18, матични број пружаоца услуге 

17054635, процењена вредност набавке 1.666.667,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 1.658.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.658.000,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора до 31.12.2020. године).                                                                                                  

-јавна набавка мале вредности- 

 

5. Набавка услуге одржавања рачунарског програма Трезор - Саветник за потребе 

Одељења за финансије, бр. ЈН 404-11-1/2020-04, уговор закључен између: Општинска 

управа општине Ћуприја и „Завод за унапређење пословања“ доо Београд, бр. 400-

248/2020-01-2 од 19.03.2020. године (бр. 01-34/2020 од 17.03.2020. године), редни број 

из Плана јавних набавки 1.2.23, матични број пружаоца услуге 07738749, ОРН 

72267000 - услуге одржавања и поправке софтвера, бр. понуда 1, бр. мишљења Управе 

за јавне набавке 404-02-632/2020 од 14.02.2020. године, врста правног лица: микро, 

процењена вредност набавке 100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара 

са ПДВ-ом, уговорена вредност 90.000,00 динара без ПДВ-а, односно 108.000,00 динара 

са ПДВ-ом (важење уговора је 6 месеци од дана закључења). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

6. Набавка радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји, 

бр. ЈН 404-9-1/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и 

„Путотехна“ доо Параћин, бр. 400-276/2020-01-2 од 19.05.2020. године (бр. 55 од 

19.05.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.3.5, матични број извођача 

радова 20985437, ОРН 45432112 - поплочавање и 45000000 - грађевински радови, бр. 

понуда 1, врста правног лица: мало, процењена вредност набавке 5.666.667,00 динара 

без ПДВ-а, односно 6.800.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 5.662.990,00 

динара без ПДВ-а, односно 6.795.588,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је 45 

календарских дана од дана увођења у посао од стране стручног надзора, тј. до 

окончања уговорених обавеза).                                                                             -

отворени поступак- 

 

7. Набавка услуге стручног надзора над уређењем јавне површине са изградњом 

фонтане у Ћуприји, бр. ЈН 404-5-3/2020-04, уговор закључен између: Општинска 

управа општине Ћуприја и „Маратон“ доо Ћуприја, бр. 400-275/2020-01-2 од 

19.05.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.3.6, матични број пружаоца 

услуге 07631189, процењена вредност набавке 75.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

90.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 33.333,33 динара без ПДВ-а, односно 

40.000,00 динара са ПДВ-ом (Важење уговора je до извршења свих уговорених 

радова, овере окончане ситуације и израде записника о примопредаји. Рок 
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завршетка радова је одређен основним уговором о извођењу радова за које се 

ангажује извршилац за вршење стручног надзора. Рок важења уговора је 

најкасније до 31.12.2020. године).                                                                                    

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

8. Набавка добра - материјала за интерно расељена лица обликована по 

партијама: 

- Партија 1 Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно 

расељених лица 1 фаза, бр. ЈН 404-4-3/2020-04, бр. Одлуке о обустави поступка 404-4-

3/2020-04-5 од 23.03.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.3, процењена 

вредност набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, 

из разлога што понуда понуђача прелази процењену вредност набавке.                                                           

-јавна набавка мале вредности-    

                                                                                                                    ОБУСТАВЉЕН 

ПОСТУПАК 

 

9. Набавка добра - електрична енергија, бр. ЈН 404-7-1/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и ЈП „ЕПС“ Београд, бр. 400-244/2020-

01-2 од 17.03.2020. године (бр. 1801-145984/3-20 од 20.03.2020. године) 11.05.2020. 

године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.2, матични број снабдевача 20053658, 

ОРН 09310000 - електрична енергија, бр. понуда 1, врста правног лица: велико, 

процењена вредност набавке 3.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 

динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 2.314.550,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.777.460,00 динара са ПДВ-ом, тј. до процењене вредности набавке по јединичној 

цени за 1kwh (важење уговора је 365 календарских дана од дана закључења 

уговора).                                              

                                                                                                                                     -отворени 

поступак- 

10. Набавка добра - електрична енергија за јавну расвету, бр. ЈН 404-7-2/2020-04, 

уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и ЈП „ЕПС“ Београд, 

бр. 400-243/2020-01-2 од 17.03.2020. године (бр. 1801-145980/3-20 од 20.03.2020. 

године) 11.05.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.1, матични број 

снабдевача 20053658, ОРН 09310000 - електрична енергија, бр. понуда 1, врста правног 

лица: велико, процењена вредност набавке 29.166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 

35.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 15.903.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 19.083.600,00 динара са ПДВ-ом, тј. до процењене вредности набавке по 

јединичној цени за 1kwh (важење уговора је 365 календарских дана од дана 

закључења уговора).                                                                                                                    

-отворени поступак- 
 

11. Набавка услуге одржавања рачунарског програма - Информациони систем 

Локалне пореске администрације (ЛПА), бр. ЈН 404-11-2/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и Институт „Михајло Пупин“ доо 

Београд, бр. 400-339/2020-01-2 од 05.06.2020. године (бр. 1108/2-20 од 05.06.2020. 
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године) 12.06.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.2.19, матични број 

вршиоца услуге 07014694, ОРН 72267000 - услуге одржавања и поправке софтвера, бр. 

понуда 1, бр. мишљења Управе за јавне набавке 404-02-1094/20 од 05.03.2020. године, 

врста правног лица: средње, процењена вредност набавке 750.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 750.000,00 динара без ПДВ-

а, односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је 12 месеци од дана 

закључења). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

12. Набавка добра - материјал за интерно расељена лица обликована по 

партијама: Партија 1 Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће 

интерно расељених лица - прва фаза, бр. ЈН 404-4-4/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и „План“ доо Мијатовац, бр. 400-

337/2020-01-2 од 04.06.2020. године (бр. 23 од 03.06.2020. године), редни број из Плана 

јавних набавки 1.1.3, матични број добављача/продавца 07849974, процењена вредност 

набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 166.500,00 динара без ПДВ-а, односно 199.800,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је до испуњења обавеза из уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                                                                    

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

13. Набавка радова на облагању Споменика Цару Лазару, бр. ЈН 404-9-2/2020-04, 

уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Градња 

Радосављевић“ доо Ћуприја, бр. 400-350/2020-01-2 од 10.06.2020. године (бр. 33 од 

01.06.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.3.8, матични број извођача 

радова 20632062, процењена вредност набавке 3.083.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

3.700.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 3.082.080,00 динара без ПДВ-а, 

односно 3.698.496,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до окончања уговорених 

обавеза, најкасније до 31.12.2020. године).                                                                                    

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

14. Набавка радова на уређењу пешачке стазе, бр. ЈН 404-6-1/2020-04, уговор 

закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Норма градња“ доо 

Јагодина, бр. 400-374/2020-01-2 од 24.06.2020. године, редни број из Плана јавних 

набавки 1.3.1, матични број извођача радова 21370860, процењена вредност набавке 

4.166.666,00 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 4.011.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.813.200,00 динара са ПДВ-ом 

(важење уговора је до окончања уговорених обавеза, најкасније до 31.12.2020. 

године).                                                                              -јавна набавка мале вредности- 

 

15. Набавка услуге мобилне и фиксне телефоније обликована по партијама: 

- Партија 1 Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 404-5-4/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и „Телеком Србија“ ад Београд, бр. 
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161103/1-2020 од 02.06.2020. године (бр. 400-298/2020-01-2 од 28.05.2020. године), 

редни број из Плана јавних набавки 1.2.14, матични број пружаоца услуге 17162543, 

процењена вредност набавке 617.100,00 динара без ПДВ-а, односно 740.520,00 динара 

са ПДВ-ом, уговорена вредност 617.100,00 динара без ПДВ-а, односно 740.520,00 

динара са ПДВ-ом, тј. до процењене вредности набавке (важење уговора је 365 

календарских дана од дана закључења уговора). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

- Партија 2 Услуге фиксне телефоније, бр. ЈН 404-5-4/2020-04, уговор закључен 

између: Општинска управа општине Ћуприја и „Телеком Србија“ ад Београд, бр. 

161103/2-2020 од 02.06.2020. године (бр. 400-297/2020-01-2 од 28.05.2020. године), 

редни број из Плана јавних набавки 1.2.14, матични број пружаоца услуге 17162543, 

процењена вредност набавке 649.567,00 динара без ПДВ-а, односно 779.480,00 динара 

са ПДВ-ом, уговорена вредност 649.567,00 динара без ПДВ-а, односно 779.480,00 

динара са ПДВ-ом, тј. до процењене вредности набавке (важење уговора је 365 

календарских дана од дана закључења уговора). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

16. Набавка услуге измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријски парк 

Добричево, бр. ЈН 404-5-6/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа 

општине Ћуприја и „Урбополис“ доо Београд, бр. 400-376/2020-01-2 од 25.06.2020. 

године, редни број из Плана јавних набавки 1.2.31, матични број обрађивача плана 

20667800, процењена вредност набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 

200.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 82.350,00 динара без ПДВ-а, односно 

98.820,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до 31.12.2020. године).                                                                                                  

-јавна набавка мале вредности- 

 

17. Набавка услуге одржавања апарата за евиденцију радног времена, бр. ЈН 404-

11-3/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и 

„Солутис“ доо Београд и „Телеком Србија“ ад, бр. 400-353/2020-01-2 од 12.06.2020. 

године и бр. W37/20 од 09.06.2020. године и бр. 182082/1-2020 од 19.06.2020. године, 

редни број из Плана јавних набавки 1.2.28, матични број овлашћеног члана групе 

понуђача 17085751, ОРН 72267000 - услуге одржавања и поправке софтвера, бр. понуда 

1, бр. мишљења Управе за јавне набавке 404-02-890/20 од 27.03.2020. године, врста 

правног лица: микро, процењена вредност набавке 166.667,00 динара без ПДВ-а, 

односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 166.667,00 динара без ПДВ-

а, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом, тј. до процењене вредности набавке са 

преузетим обавезама за 2021. годину (важење уговора је 12 месеци од дана 

закључења). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

18. Набавка пластеника и кошница обликована по партијама: 
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- Партија 1 Набавка пластеника, бр. ЈН 404-4-5/2020-04, уговор закључен између: 

Општинска управа општине Ћуприја и „Елестра“ доо Чачак, бр. 400-388/2020-01-2 од 

02.07.2020. године (бр. 412 од 26.06.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 

1.1.13, матични број добављача/продавца 20376317, процењена вредност набавке 

400.000,00 динара без ПДВ-а, односно 480.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 335.600,00 динара без ПДВ-а, односно 402.720,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је до 31.12.2020. године). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

- Партија 2 Набавка кошница, бр. ЈН 404-4-5/2020-04, уговор закључен између: 

Општинска управа општине Ћуприја и „Елестра“ доо Чачак, бр. 400-389/2020-01-2 од 

02.07.2020. године (бр. 413 од 26.06.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 

1.1.13, матични број добављача/продавца 20376317, процењена вредност набавке 

100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 96.000,00 динара без ПДВ-а, односно 115.200,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је до 31.12.2020. године). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

19. Набавка услуге измене пројектно техничке документације Атлетски центар 

Србије-стадион, бр. ЈН 404-5-5/2020-04, бр. Одлуке о обустави поступка 404-5-5/2020-

04-5 од 16.06.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.2.5, процењена 

вредност набавке 433.333,00 динара без ПДВ-а, односно 520.000,00 динара са ПДВ-ом, 

из разлога што није пристигла понуда ниједног понуђача.                                                                              

-јавна набавка мале вредности-    

                                                                                                                    ОБУСТАВЉЕН 

ПОСТУПАК 

20. Набавка ситног канцеларијског материјала, бр. ЈН 404-4-5/2020-04, уговор 

закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и ТП „Laser Team“ доо 

Крушевац, бр. 400-373/2020-01-2 од 23.06.2020. године, редни број из Плана јавних 

набавки 1.1.4, матични број добављача/продавца 20776048, процењена вредност 

набавке 866.667,00 динара без ПДВ-а, односно 1.040.000,00 динара са ПДВ-ом, 

уговорена вредност 729.040,00 динара без ПДВ-а, односно 874.848,00 динара са ПДВ-

ом (важење уговора је до 31.12.2020. године). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

21. Набавка услуге стручног надзора над уређењем пешачке стазе, бр. ЈН 404-5-

7/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Маратон“ 

доо Ћуприја, бр. 400-380/2020-01-2 од 30.06.2020. године, редни број из Плана јавних 

набавки 1.2.8, матични број извршиоца 07631189, процењена вредност набавке 

104.166,00 динара без ПДВ-а, односно 125.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 32.500,00 динара без ПДВ-а, односно 39.000,00 динара са ПДВ-ом (Важење 

уговора је до извршења свих уговорених радова, овере окончане ситуације и 

израде записника о примопредаји. Рок завршетка радова је одређен основним 
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уговором о извођењу радова за које се ангажује извршилац за вршење стручног 

надзора). 

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

22. Набавка тонера, бр. ЈН 404-4-7/2020-04, уговор закључен између: Општинска 

управа општине Ћуприја и „Vintec“ доо Београд, бр. 400-438/2020-01-2 од 28.07.2020. 

године (бр. 68 од 24.07.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.1.5, 

матични број добављача/продавца 20128224, процењена вредност набавке 550.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 660.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 

550.000,00 динара без ПДВ-а, односно 660.000,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора 

је до 31.12.2020. године).                                                      -јавна набавка мале 

вредности- 

 

23. Набавка штампаног материјала, бр. ЈН 404-4-8/2020-04, уговор закључен између: 

Општинска управа општине Ћуприја и ТП „Laser Team“ доо Крушевац, бр. 400-

442/2020-01-2 од 29.07.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.1.15, 

матични број добављача/продавца 20776048, процењена вредност набавке 333.333,00 

динара без ПДВ-а, односно 400.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 

261.365,00 динара без ПДВ-а, односно 313.638,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора 

је до 31.12.2020. године).                                -јавна набавка мале вредности- 

 

24. Набавка услуге израде пројекта комуналног и инфраструктурног опремања 

индустријске зоне, бр. ЈН 404-5-8/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа 

општине Ћуприја и „Aseco engineering“ доо Ваљево, бр. 400-433/2020-01-2 од 

24.07.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.2.6, матични број пројектанта 

21236748, процењена вредност набавке 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

3.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 1.627.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.627.000,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до испуњења обавеза из 

уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                            

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

25. Набавка радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем 

електричне енергије - кључ у руке, бр. ЈН 404-6-2/2020-04, уговор закључен између: 

Општинска управа општине Ћуприја и „РС инжењеринг“ доо Ћуприја, бр. 400-

429/2020-01-2 од 23.07.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.3.9, матични 

број извођача радова 17024221, процењена вредност набавке 690.514,18 динара без 

ПДВ-а, односно 828.617,02 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 340.830,00 динара 

без ПДВ-а, односно 408.996,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до 31.12.2020. 

године).                                                                         -јавна набавка мале вредности- 

 

26. Набавка услуге финансијског модула за надоградњу електронске писарнице, 

бр. ЈН 404-5-11/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја 

и „Mega computer engineering“ доо Београд, бр. 400-437/2020-01-2 од 28.07.2020. 
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године (бр. 1-72/2020 од 27.07.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.2.22, 

матични број пружаоца услуге 07753594, процењена вредност набавке 2.663.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 3.195.600,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 

2.663.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.195.600,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је 36 месеци од дана закључења уговора).                                                                                     

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 

 

27. Набавка услуге измене пројектно техничке документације Атлетски центар 

Србије - стадион, бр. ЈН 404-5-10/2020-04, бр. Одлуке о обустави поступка 404-5-

10/2020-04-5 од 06.08.2020. године, редни број из Плана јавних набавки 1.2.5, 

процењена вредност набавке 433.333,00 динара без ПДВ-а, односно 520.000,00 динара 

са ПДВ-ом, из разлога што није пристигла понуда ниједног понуђача.                                             

-јавна набавка мале вредности-    

                                                                                                                    ОБУСТАВЉЕН 

ПОСТУПАК 

 

28. Набавка услуге израде техничке документације за пројекат парцелације, бр. ЈН 

404-5-9/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и 

„Инфоплан“ доо Аранђеловац, бр. 400-434/2020-01-2 од 24.07.2020. године (бр. 183 

од 22.07.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.2.7, матични број 

пројектанта 07333820, процењена вредност набавке 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 601.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 721.200,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до испуњења 

обавеза из уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                                                                

                                                                                                                  -јавна набавка мале 

вредности 

 

29. Набавка додатних (непредвиђених) радова на реализацији пројекта 

реконструкције фасаде и енергетске санације објекта ШОМО Душан Сковран 

Ћуприја, бр. ЈН 404-11-4/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа 

општине Ћуприја и „Инвестградња“ доо Лесковац, бр. 400-464/2020-01-2 од 

17.08.2020. године (бр. 273/20 од 11.08.2020. године), редни број из Плана јавних 

набавки 1.3.10, матични број извођача радова 17558935, ОРН 45000000 - грађевински 

радови, бр. понуда 1, бр. мишљења Управе за јавне набавке 404-02-2644/2020 од 

15.06.2020. године, врста правног лица: мало, процењена вредност набавке 1.316.667,00 

динара без ПДВ-а, односно 1.580.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 

1.312.915,20 динара без ПДВ-а, односно 1.575.498,24 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је до 31.12.2020. године). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

30. Набавка добра - материјала за интерно расељена лица обликована по 

партијама: Партија 2 Набавка материјала за интерно расељена лица - друга фаза, 

бр. ЈН 404-4-10/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја 
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и „NIPS“ доо Параћин, бр. 36/2020 од 24.08.2020. године (бр. 400-469/2020-01-2 од 

20.08.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.1.3, матични број 

добављача/продавца 07413688, процењена вредност набавке 1.000.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 724.648,65 динара 

без ПДВ-а, односно 869.578,38 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до 31.12.2020. 

године).                                                                              -јавна набавка мале вредности- 

 

31. Набавка услуге израде пројекта партерног уређења стадиона са изградњом 

западне трибине, бр. ЈН 404-5-12/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа 

општине Ћуприја и „Урбополис“ доо Београд, бр. 400-502/2020-01-2 од 09.09.2020. 

године (бр. 28-1/2020 од 03.09.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.2.32, 

матични број пројектанта 20667800, процењена вредност набавке 5.000.000,00 динара 

без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 2.573.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 3.087.600,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до 

испуњења обавеза из уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                                                              

-јавна набавка мале вредности- 
 

32. Набавка рачунарске опреме обликована по партијама: 

- Партија 1 Набавка рачунарске опреме - прва фаза, бр. ЈН 404-4-9/2020-04, уговор 

закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Royal commerce“ доо 

Београд, бр. 400-508/2020-01-2 од 10.09.2020. године (бр. 0909/2020-1 од 09.09.2020. 

године), редни број из Плана јавних набавки 1.1.8, матични број добављача/продавца 

100352957, процењена вредност набавке 666.667,00 динара без ПДВ-а, односно 

800.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 617.385,00 динара без ПДВ-а, 

односно 740.862,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до испуњења обавеза из 

уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                               

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 
- Партија 2 Набавка лаптоп рачунара за награђивање успешних ученика, бр. ЈН 

404-4-9/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и 

„Royal commerce“ доо Београд, бр. 404-509/2020-01-2 од 10.09.2020. године (бр. 

0909/2020-2 од 09.09.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 1.1.8, матични 

број добављача/продавца 100352957, процењена вредност набавке 291.667,00 динара 

без ПДВ-а, односно 350.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 253.320,00 

динара без ПДВ-а, односно 303.984,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до 

испуњења обавеза из уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                                                          

                                                                                                                -јавна набавка мале 

вредности- 
- Партија 3 Набавка рачунарске опреме - друга фаза, бр. ЈН 404-4-9/2020-04, уговор 

закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Успон“ доо Чачак, бр. 400-

513/2020-01-2 од 16.09.2020. године (бр. 09-317/20 од 12.09.2020. године), редни број из 

Плана јавних набавки 1.1.8, матични број добављача/продавца 06084613, процењена 

вредност набавке 666.666,00 динара без ПДВ-а, односно 800.000,00 динара са ПДВ-ом, 

уговорена вредност 637.950,00 динара без ПДВ-а, односно 765.540,00 динара са ПДВ-
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ом (важење уговора је до испуњења обавеза из уговора, односно најдуже до 

31.12.2020. године).                                          -јавна набавка мале вредности- 

 

33. Набавка услуге одржавања интегрисаног информационог система „Систем 48“, 

бр. ЈН 404-11-7/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја 

и „Mega computer engineering“ доо Београд, бр. 400-570/2020-01-2 од 28.10.2020. 

године (бр. 1-91/2020 од 26.10.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 0012, 

матични број пружаоца услуге 07753594, ОРН 72267100 - одржавање софтвера за 

информационе технологије, бр. понуда 1, бр. мишљења Канцеларије за јавне набавке 

404-02-754/20 од 24.09.2020. године, врста правног лица: мало, процењена вредност 

набавке 133.333,00 динара без ПДВ-а, односно 160.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена 

вредност 133.200,00 динара без ПДВ-а, односно 159.840,00 динара са ПДВ-ом (важење 

уговора је 12 месеци од дана закључења). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

34. Набавка услуге одржавања апликације за електронску писарницу, бр. ЈН 404-

11-6/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Mega 

computer engineering“ доо Београд, бр. 400-569/2020-01-2 од 28.10.2020. године (бр. 1-

90/2020 од 26.10.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 0011, матични број 

пружаоца услуге 07753594, ОРН 72267100 - одржавање софтвера за информационе 

технологије, бр. понуда 1, бр. мишљења Канцеларије за јавне набавке 404-02-755/20 од 

24.09.2020. године, врста правног лица: мало, процењена вредност набавке 133.333,00 

динара без ПДВ-а, односно 160.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 

133.200,00 динара без ПДВ-а, односно 159.840,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора 

је 12 месеци од дана закључења). 

                           -преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда- 

 

35. Набавка услуге одржавања рачунарског програма Трезор, бр. ЈН 404-11-5/2020-

04, бр. Одлуке о обустави поступка 404-11-5/2020-04 од 12.10.2020. године, редни број 

из Плана јавних набавки 0018, процењена вредност набавке 90.000,00 динара без ПДВ-

а, односно 108.000,00 динара са ПДВ-ом, из разлога што понуда привредног субјекта 

прелази процењену вредност набавке                         -преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда- 

                                                                                                                    ОБУСТАВЉЕН 

ПОСТУПАК 

 

36. Набавка радова на енергетској санацији и инвестиционом одржавању 

постојећег објекта ОШ „Вук Караџић“ у Ћуприји, бр. ЈН 404-9-3/2020-04, уговор 

закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и „Инвестградња“ доо 

Лесковац, бр. 401/20 од 26.11.2020. године (бр. 400-614/2020-01-2 од 25.11.2020. 

године), редни број из Плана јавних набавки 0017, матични број извођача радова 

17558935, ОРН 45000000 - грађевински радови, бр. понуда 4, врста правног лица: мало, 

процењена вредност набавке 30.416.667,00 динара без ПДВ-а, односно 36.500.000,00 
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динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 23.935.463,60 динара без ПДВ-а, односно 

28.722.556,32 динара са ПДВ-ом (важење уговора је у року од 60 календарских дана 

од дана увођења у посао од стране стручног надзора, тј. до 03.06.2021. године од 

потписивања уговора).                                                                                                                    

-отворени поступак- 

 

37. Набавка рачунарске опреме по пројекту унапређења електронске писарнице, 

бр. ЈН 404-7-3/2020-04, уговор закључен између: Општинска управа општине Ћуприја и 

„Електроник партнер“ доо Београд, бр. 400-557/2020-01-2 од 15.10.2020. године (бр. 

01-125 од 12.10.2020. године), редни број из Плана јавних набавки 0001, матични број 

добављача/продавца 17589164, ОРН 30230000 - рачунарска опрема, бр. понуда 4, врста 

правног лица: микро, процењена вредност набавке 1.125.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.350.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност 929.700,00 динара без 

ПДВ-а, односно 1.115.640,00 динара са ПДВ-ом (важење уговора је до испуњења 

обавеза из уговора, односно најдуже до 31.12.2020. године).                                                       

                                                                                                                                     -отворени 

поступак- 
 

 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА СПРОВЕДЕНИМ У 2019. ГОДИНИ НАЛАЗЕ 

СЕ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА СПРОВЕДЕНИМ У 2020. ГОДИНИ НАЛАЗЕ 

СЕ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

XVI ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

 

Врста помоћи Планирано 2020 Остварено 2020 

Студентске и ученичке награде 700.000,00 551.484,00 

Финансијска подршка за четврто 

рођено дете 
2.200.000,00 1.834.172,60 

Путни трошак за децу ометену у 

развоју 
1.500.000,00 779.700,00 

Дотације Црвеном крсту 3.000.000,00 3.000.000,00 

Месечне карте за ученике средњих 

школа 
500.000,00 245.825,00 

 

XVII ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Зарада запослених 

            Квалификовани радник  

Коефицијент Основна зарада 

8,53 24.409,98 

Неквалификовани радник  

коефицијент Основна зарада 
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6,93 19.831,24 

Млађи референт  

Коефицијент Основна зарада 

  

Референт  

Коефицијент Основна зарада 

9.67 27.672,16 

Виши референт  

коефицијент Основна зарада 

10,05 28.759,59 

                        Сарадник  

Коефицијент Основна зарада 

11,25 32.193,57 

                     Виши сарадник  

Коефицијент Основна зарада 

13,51 38.660,90 

Млађи саветник  

коефицијент Основна зарада 

16,20 46.358,73 

Саветник  

                   коефицијент Основна зарада 

18,97 54.285,50 

Самостални саветник  

коефицијент Основна зарада 

20,45 58.520,75 

-Запосленима који руководе унутрашњим организационим јединицама  коефицијент се 

увећава за 10% 

-запослени који раде на припреми и извршењу буџета или финансиских планова, 

вођење пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја, коефицијент се 

увећава за 5% 

-запосленом који кординира најсложеније активности, коефицијент се увећава највише 

до 10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2% од укупног броја запослених у 

општинској управи. 

-запосленом који има право на увећање коефицијента , укупно увећање не може бити 

веће од 10% 
 

Помоћници председника општине 

 коефицијент 
основна зарада на 

месечном нивоу 

за урбанизам 28,43  74.604,30 

за економски развој 28,43   74.604,30 

за заштиту животне средине 28,43 74.604,30 

 

 

Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица 

 коефицијент 
основна зарада на 

месечном нивоу 
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Начелник општинске управе 31   81.348,34 

Заменик начелника општинске 

управе 

28,34   74.368,13 

Секретар скупштине општине 31 81.348,34 

Заменик секретара скупштине 24,57 64.475,12 

Правобранилац општине Ћуприја 28,86 75.732,68 

Заменик правобраниоца општине 

Ћуприја 

28,86 75.732,68 

Шеф службе буџетске инспекције 28,34 74.368,13 

Председник општине 7,74 94.378,00 

Заменик председника општине 7,74 94.378,00 

Председник скупштинеопштине 

Ћуприја 

7,74 94.378,00 

Заменик председника скупштине 

општине Ћуприја 

7,74 94.378,00 

 

 

Члановима Општинског већа се не исплаћује плата већ надокнаду примају по 

присуству седници Општинског већа и то у износу од 5.000,00 динара по седници.  

 

Одборницима Скупштине општине Ћуприја се не исплаћује плата, већ надокнаду 

примају по присуству седници СО-е и то у износу од 5.000,00 динара по седници.  

 
 

XVIII ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Подаци су приказани из достављеног пописа Централне пописне комисије за 

период од 01.01.2019.-31.12.2019.године 
 

 

Извештај Централне пописне комисије  о попису са стањем на дан 31.12.2019. године. 

На основу Решења Начелника општинске управе општине Ћуприја број 02-2/2019-01-2 

од 23.01.2019. године, Централна пописна комисије у саставу Татјана Божиловић, 

Драгана Милановић и Робертино Станојловић на основу извештаја  и пописних листа 

појединачно формираних комисија доставља следећи извештај: 

Комисија за попис непокретне имовине-станова, локала, зграда за јавне службенике и 

других објеката који су јавна својина општине  

 Пописна комисија образована Решењем бр. 02-216/2019-01-2 од 20.12.2019. 

године извршила је попис непокретне имовине на основу затеченог стања и 

упоређујући стање са пописом за 2018. годину. На основу затеченог стања комисија је 

утврдила да су сви објекти који су по претходном попису били у саставу непокретне 

имовине у јавној својини Општине Ћуприја и даље у власништву Општине Ћуприја, а 

како је садржано у пописним листама које су у прилогу овог извештаја.  
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У јавну својину општине Ћуприја унете су непокретности по основу експропријације, и 

објекти чија је вредност повећана извођењем радова. ова прибављања су приказана на 

посебним пописним листама. 

На основу одговарајућих одлука Скупштине општине Ћуприја, из јавне својине 

општине Ћуприја отуђене су парцеле грађевинског земљишта, што је приказано на 

посебним пописним листама.   

 У току 2019. године, кп.бр. 4503/1 у КО Ћуприја (град) у јавној својини 

Општине Ћуприја, површине 119.153 m2 је парцелисана, на основу решења о 

парцелацији од 14.05.2019. године, и из ње су формиране следеће катастарске парцеле: 

- кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296, површине 71.790 m2; 

- кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2; 

- кп.бр. 4503/17, уписана у ЛН 6453, површине 10.463 m2; 

- кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2. 

Од овако формираних парцела отуђена је кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 

35.001 m2.  

Из евиденције непокретности је потребно искњижити  и кп.бр.4498/27, у КО Ћуприја 

град која је Решењем РГЗ-СКН Ћуприја  бр.952-02-2-19/2016-Ц од 04.07.2016. год. 

спојена са кп.бр  5051 у КО Ћуприја град. 

 

У посебној пописној листи приказана је кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296 због смањења 

површине; парцела кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2 је приказана 

у пописној листи за отуђене непокретности, док су кп.бр. 4503/17, уписана у ЛН 6453, 

површине 10.463 m2 и кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2 унете у 

пописну листу нове набавке. 

I Непокретности које је потребно искњижити из евиденције јавне својине општине  

КО Ћуприја (град): 

грађевинско земљиште на катастарским парцелама:кп.бр. 4503/14, уписана у ЛН 6451, 

површине 20.000 m2; кп.бр. 4503/15, уписана у ЛН 6451, површине 20.000 m2; кп.бр. 

4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2; кп.бр.4498/27, површине 2308 m2.  

КО Исаково 26/571 реалног удела кп.бр. 3327/2, уписана у ЛН 1279; 

II Непокретности које је потребно укњижити у евиденцију јавне својине општине 

Ћуприја: 

 1. Грађевинско земљиште на катастарским парцелама , све у КО Ћуприја град: 

- кп.бр. 4503/17, уписана у ЛН 6453, површине 10.463 m2; 

- кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2; 

- кп.бр. 5104/2, уписана у ЛН 6296, површине 290 m2; 

- кп.бр. 5010/2, уписана у ЛН 6296, површине 152 m2; 

- кп.бр. 1344/1, уписана у ЛН 5846, површине 102 m2; 
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- кп.бр. 1376, уписан у ЛН 3699, површине 584 m2; 

- Део кп.бр.3490/1 у КО Ћуприја ван града површине 1090 m2. по пресуди 

Основног суда у Параћину 10 п бр. 239/19, 

- Део кп.бр.3490/2 у КО Ћуприја ван града површине 2274 m2. по пресуди 

Основног суда у Параћину 10 п бр. 875/17, 

- Грађевинско земљиште кп.бр. 2387/1 у КО Ћуприја  град површине 600  m2 

,Решење Р1 бр. 25/18 и Гж. Бр. 449/19. 

2. Објекти: 

- Породична стамбена зграда површине 54 m2, на кп.бр. 1376;  

- Помоћна зграда површине 12 m2, на кп.бр. 1376; 

- Текуће одржавање Зграде јединице локалне самоуправе, ул. 13. октобра бр. 7, 

кп.бр. 1249/1 КО Ћуприја (град) – Зграда ЛПА;( Уговор бр.400-820/2019-01-2) 

- Санација објекта „Соколски дом“, ул. Кнеза Милоша, кп.бр. 2696/1( Уговор 

бр.400-605/2019-01-2)  

- Инвестиционо одржавање коловоза и тротоара градске улице Станоја Главаша( 

Уговор бр.400-286/2019-01-2 за тротоаре преко ЈКП Равно 2014 и 400-490/2018-

01-2 за коловоз) 

- Реконструкција улице Змај Јовине, кп.бр.2175 Ко Ћуприја град ( Уговор 400-

618/18-01-2 ЈКП Равно 2014) 

- Реконструкција улице Видовданска, кп.бр.1421/1  Ко Ћуприја град ( Уговор 400-

618/18-01-2 ЈКП Равно 2014) 

- Реконструкција улице Делиградске,  кп.бр.5018  Ко Ћуприја град ( Уговор 400-

618/18-01-2 ЈКП Равно 2014) 

- Измештање далековода у индистријској зони Уговор 400-531/2019, 

- Окончање ситуације отпадне воде Уговор  400-557/2019, 

- Окончање ситуације отпадне воде Уговор  400-557/2019 

- Окончана ситуација-стадион додатни радови Уговор 400-813/2019 

- Лед билборд, Уговор бр.400-527/2019. 

КО Бигреница:Објекти:Инвестиционо одржавање Дома културе, Уговор 400-699/19-01-

2 

КО Иванковац:Објекти:Инвест. одржавање Дома културе,Уг.04/19(преко Месне 

аједнице) 

КО Исаково:Објекти:Инвест.одржавање Дома културе, Уг. 14/19 (преко Месне 

заједнице) 
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КО Вирине:Објекти: Инвестиционо одржавање Дома културе културе, Уг.19/19(преко 

Месне заједнице) 

КО Остриковац:Објекти:Инвестиционо одржавање Дома културе, Уговор 47/19 (преко 

Месне заједнице)  

III Промена код непокретности које су у јавној својини општине Ћуприја 

-  Грађевинско земљиште, кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296 КО Ћуприја (град), 

површина 71.790 m2, уместо досадашњих 119.153 m2 

- Грађевинско земљиште, кп.бр. 5051, уписана у ЛН 6296 КО Ћуприја (град), 

површина 9480 m2, уместо досадашњих 7075 m2 услед припајања грађ. 

земљишта на кп.бр.4498/27 КО Ћуприја град. 

У прилогу Вам  достављамо  Извештај који је достављан Централној пописној 

комисији, пописне листе за непокретности у својини Општине Ћуприја, Решење,  као и 

уговоре о отуђењу грађевинског земљишта. 

 Комисија за попис моторних  возила и друге опреме за копнени саобраћај 

 Пописна комисија образована Решењем број 02-216/2019-01-2 од 20.12.2019. 

године извршила је попис моторних возила и друге опреме за копнени саобраћај на 

основу затеченог стања и упоређујући стање са пописом за 2018. годину.  

На основу затеченог стања комисија је утврдила да су сва возила ( 11 аутомобила  Инв. 

број 1441, 1442, 1443, 1444, 1274, 1272, 2243, 2244, 2251, 2256, 2254 и  1 бицикла Инв. 

број 2402 )  која су набављена претходних година и даље у власништву Општинске 

управе, као и једно возило које је дато на коришћење установи „ Дом здравља 

Ћуприја“. 

Комисија предлаже за отпис следећа возила: 

Инвертарски број 2240 , Марка и тип возила VOLVO, B10M, Број шасије 

YV31MGC17HA015593. 

Инвертарски број 2242, Марка и тип возила VOLVO, B10M, Број шасије 

YV31MGC17HA015592. 

Отпис напред наведених возила предложен је из разлога техничке неисправности 

возила, у смислу дубинске корозије каросерије возила која је наступила  све услед 

дугог века експлоатације и амортизације возила. 

У току 2019. године извршена је набавка превозних средства и то бицикла за које је 

формирана посебна пописна листа и додељени инвентарски бројеви: 0669 Бицикла тип 

Booster viva 26 op, 1794 Бицикла тип Booster viva 26 op, 1795 Бицикла тип Booster viva 

26 op. 

У прилогу Вам  достављамо Извештај који је достављан Централној пописној комисији 

и пописне листе за возила у власништву Општинске управе општине Ћуприја. 

Комисија за попис рачунарске, комуникационе и електронске са фотографском 

опремом 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

674 

 

 

Пописна комисија је извршила попис на свим пописним местима на основу рачунарске 

и комуникационе опреме која се налази у канцеларијама. Сачињене су пописне листе за 

средства која су пописана у згради  општинске управе и  посебне пописне листе ван 

општинске управе. 

Комисија даје и пописну листу за нове набавке са ин. бр.  

2327,2319,2361,2235,2304,2369,2297,2374,2317,2311,2309,2305,2379,2370,2387,2263,237

5, 

2293,2200,2350,2315,2376,2368,2264,2339,2179,2366,2362,2348,2367,2379,2349,2340,227

4, 

2222,2233,2371,2294,2216,2217,2346,2345,2262,2356,2363,2316,2337,2360,2330,2308,232

5, 

2266,2365,2371,2294,2354,2265,2372,2276,2306,2269,2357,2378,2347,2275 и 2267. 

Комисија даје поп. листу  предлог за отпис опреме са ин.бр.  

2210,0636,2083,2099,2286,2313,0031,1467,1522,2071,0611,2089,2090,2343,2452,2635,250

5, 

1024,2239,0501,2115,2126,1368,1599,0399,2169,2171,2168,2520,1530,0768,1523,1702,171

3 

1739,1740,2141,2431,2099,2478,2483,2489,2521,2537,2544,2156,2178,2186,2234,2241,225

5, 

2274,2295,2298,2329,2352,2390,2396,2405,2411,2416,2503,2277,2432,2418,2499,2486,238

1, 

2542,2479,2651,2443,2334,2163,2342,2193,2231 и 2553. 

Приликом пописа уочена је дотрајалост рачунара па се предлаже да се где је то могуће 

изврши надоградња или набави нова опрема. Пописна комисија је имала отежан рад, 

јер  је приликом евидентирања рачунарске oпреме иста премештана по канцеларијама 

без евидентирања и обавештавања пописне Комисије.Пописна комисија предлаже да се 

у току године одради ванредни попис и да се, уколико је то могуће, набави бар код 

читач са софтвером, који би много олакшао и убрзао попис рачунарске опреме. Након 

пописа извршено је усклађивање са књиговодственим стањем и нису утврђени вишкови 

као ни мањкови.У прилогу Вам  достављамо Извештај који је достављeн Централној 

пописној комисији и пописне листе за свако пописно место. 

Комисија за попис канцеларијске, опреме за домаћинство и опреме за угоститељство и 

пољопривреду 

Пописна комисија образована Решењем бр.02-216/2019-01-2  од  20.12.2019.године је 

извршила попис на свим пописним местима на основу затечене канцеларијске опреме 

која се налази у канцеларијама, опреме за домаћинство, угоститељство и 

пољопривреду.  

Пописне листе сачињене су за Општинску управу општине Ћуприја,  за Гимназију, УК 

„ Хореум марги“, ПУ „ Дечја радост“, Јавно превобранилаштво и Туристичку 

организацију, као и за средства која су преузета од ЈП „Дирекција за изградњу и 
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уређење општине Ћуприја“ – ликвидацији. Опрема и средства Општинске управе 

општине Ћуприја која се налазе ван зграде, евидентирана су на посебним пописним 

листама, а пописне листе су потписане од стране одговорних лица где су затечена и 

чланова пописне Комисије. 

Сва опрема набављена у 2019. години је евидентирана на посебној пописној листи  и 

додељени су јој следећи  нови инвентарски бројеви: 

Сто канцеларијски 3ф 120х80х75 са инвентарским бројевима,1927, 1928, 1929, 1930, 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 

1946, 1947, 1948, Сто канцеларијски 3ф 160х80х75 са инвентарским бројевима,1949, 

1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 

Сто канцеларијски 3ф 180х80х75 са инвентарским бројевима, 1963, 1964, 1965, 1966, 

1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, Двокрилни орман 120х50х200 са инвентарским 

бројевима, 1973, 1974, 1975, 1976, Полица 100х45х200 са инвентарским 

бројевима:1977,1978, Судопера једноделна са инвентарским бројевима:1979 и 1980, 

Метална полица са инвентарским бројевима: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, Орман 

полуотворени са инвентарским бројевима:1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 

Канцеларијска радна столица са инвентарским бројевима: 1696, 1992, 1993, 1994, 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, Канцеларијска фотеља са инвентарским бројевима:2001, 

2002, 2003, 2004, Клима Bergen са инвентарским бројевима: 2005 и 2006. 

У посебној пописној листи за отпис основних средстава, непокретних и покретних 

ствари извршен је унос средстава за отпис са следећим инвентарским бројевима: 0092, 

0107, 0114, 0127, 0157, 0158, 0180, 0190, 0198, 0199, 0221, 0222, 0320, 0324, 0325, 0327, 

0328, 0329, 0330, 0332, 0333, 0337, 0340, 0341, 0342, 0343, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 

0365, 0380, 0386, 0388, 0389, 0434, 0461, 0474, 0475, 0476, 0477, 0486, 0508, 0516, 0531, 

0532, 0572, 0574, 0577, 0590, 0591, 0592, 0598, 0599, 0618, 0640, 0649, 0651, 0696. 

Приликом пописа уочена је дотрајалост намештаја,  дактило столица и ормана па се 

предлаже да се где је то могуће изврши поправка или набави нова опрема 

Приликом сравњења са књигама утврђено је  да један део опреме поново у употреби и 

ако је расходован 2019 године па и ранијих година, тако да ова опрема није поново 

евидентирана у пописним листама.  Ради се  о канцеларијском намештају  који је у 

лошем стању и који се поново  користи у канцеларијама а исти није уклоњен, уништен 

или на било који други начин физички одстрањен из радних просторија. 

Приликом усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем утврђено је да није 

било натуралних разлика између стања утврђеним пописом и књиговодственог стања, 

односно нису пронађени вишкови и мањкови.  

У прилогу Вам  достављамо Извештај који је достављeн Централној пописној комисији 

и пописне листе за свако пописно место. 

Комисија за попис новчаних средстава, краткорочних и дугорочних обавеза и 

потраживања 

Предмет пописа ове Комисије са стањем на дан 31.12.2019.године су новчана средства, 

краткорочне и дугорочне обавезе и потраживања 

1.Дугорочна домаћа финансијска имовина 

2.Дугорочна страна финансијска имовина 

3.Готовина и готовински еквиваленти 
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    Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима на дан 31.12.2019. 

године:ЈКП РАВНО 2014 ЋУПРИЈА  - 20.000.000,00 динара,РЕГИОНАЛНА 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – 107.083,20 динара,ЗООХИГИЈЕНА ЈА 

ЋУПРИЈА – 1.500.000,00 динара,УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЋУПРИЈА – 10.000,00 динара 

Стање на рачуну буџета општине Ћуприја на дан 31.12.2019. године износи 

28.370.940,72 динара, по изводу број 298. 

Салдо на девизном рачуну  840-4763830-36  динара, по изводу број 7 на дан 31.11.2019. 

године је 0,00. 

Одељење за финансије је у свом допису Сл од 31.01.2020. године    навело да од 2013. 

године не постоји благајна. 

Стање новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора на дан 

31.12.2019.године: 

  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 28.370.940,72 

МЕС. ЗАЈ.НИЦА "ЦЕНТАР"-ЋУПРИЈА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЧЕВО 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЊЕ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈОВАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТИНАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРИКОВАЦ 4.529,55 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИСАКОВО 4.411,55 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИГРЕНИЦА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУПСКА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАШКА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИРИНЕ 0,00 

ДРУГА МЕС. ЗАЈЕДНИЦА "ЦЕРНИЦА" 0,00 

ИИИ МЗ "ЖИРОВНИЦА"-ЋУПРИЈА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЈАТОВАЦ 16.610,41 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАНИЦА 25.472,54 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШАР 0,00 

МЕС. ЗАЈ. ПАЉАНЕ-ИВАНКОВАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО СЕЛО 0,00 

ПРЕДШКОЛСКА УС."ДЕЧЈА РАДОСТ" 14.125,16 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ЋУПРИЈА" 0,00 

ТУР. ОРГАН.ОПШТИНЕ ЋУП 0,00 

УС. ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-ЋУПРИЈА 0,00 

НАРОДНА БИБЛ."ДУШАН МАТИЋ" 0,00 

МУЗЕЈ "ХОРЕУМ-МАРГИ-РАВНО" 0,00 

ОПШТ.ШТАБ ЗА ПРИХВАТ И ЗБРИЊ.ИЗБЕГ 648,25 

О У ЋУПРИЈА-УНОПС СWИСС ГРАНТ 2019 810.698,04 

ОПШТ. УПР. ЋУПРИЈА-САН.ШТЕТ. ОД ПОП 32.007,00 

О У ЋУПРИЈА-РЕФОР.ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 45.814,02 

О У ЋУПРИЈА"УНОПС-СWИССПРО ДОНАЦИЈ 1.107.283,08 

ЈКП " РАВНО 2014"-ЋУПРИЈА 2.236.602,07 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГ. И УРЕЂ.-ЛИКВИД 65.933,79 

ЈП "ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА" 1,20 

МЗ ОСТРИКОВАЦ-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 2.720,86 

МЗ СТАРО СЕЛО-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 91.863,82 
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МЗ БИГРЕНИЦА-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 2.192,08 

МЗ СЕЊЕ-ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАБЛ.ТВ 11.948,57 

ПУ"ДЕЧЈА РАДОСТ"-РОДИТЕЉ.ДИНАР 37.606,56 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 12,27 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "МОРАВА" 11.240,15 

СТРЕЉ.КЛУБ  "ЖИВКА ДАМЊАНОВИЋ" 1,47 

РАДАР 363,76 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СЛОГА 2013" 293,55 

АКТИВ ЖЕНА "НАШЕ ЗЛАТНО ДОБА"ЋУПРИ 474,74 

ДРУШ. ПЧЕЛАРА "РАВАНИЦА-НЕМАЊА" 5.963,94 

ДРУШТВО РОМА "РОМИ СА МОРАВЕ" 382,51 

ГРАД. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ"ЋУПРИЈА 1887" 25,97 

"РТМ"  ДОО -ЋУПРИЈА 46,05 

САВЕЗ УДРУЖ. БОРАЦА НАРОДНООСЛОБ 473,65 

КЊИЖ. КЛУБ "ДУШАН МАТИЋ" ЋУПРИЈ 360,00 

РЕГИОНАЛНИ  ТИМ ПОДРШКЕ"НОУ ТИМ" 301,89 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОМОРАВЉЕ 1948" 0,00 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОЛЕТ 1946" 25.010,59 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВАЦ 2015" 0,00 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СУПСКА" 77.402,36 

ШАХОВСКИ КЛУБ "МОРАВА" 29,43 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "МОСТ 035" 171,87 

УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ЋУПРИЈЕ 1.086,39 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 22.161,28 

УДРУЖ. ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈ 1.489,20 

"СТАРА ЧАРШИЈА" ОД ЋУПРИЈА 36.412,33 

Ц.КРСТ СРБИЈЕ - ЦРВЕНИ КРСТ ЋУПРИЈА 369,83 

ГРАД. КУЛТ. УМЕТН. ДРУШ."ЖЕЛЕЗНИЧАР 6.885,42 

КИНОЛОШКО ДРУШТВО "АДА" ЋУПРИЈА 1,40 

УДРУЖ. ГЉИВ. И ЉУБ. ПРИР."ГОРУН" 18.275,05 

МОТО КЛУБ "ИРОН БРИДГЕ"-ЋУПРИЈА 1.630,06 

УЧИТЕЉСКО ДРУШ. ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 871,03 

ПРИВРЕДНО ДРУШ. ЦЕНТРАЛ МЕДИА  ДО 1.100.597,70 

ДРУШ. ЗА ОЧУВ. ТРАДИЦ. "КНЕЗ ЛАЗАР" 3.349,20 

ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ ДРУШ.ЗА КОНСАЛ 547.457,90 

УДРУЖЕЊЕ "МОСТ ЋУПРИЈА" 1.474,25 

ШАХОВСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" 45,86 

МУЗ."ХОРЕУМ МАРГИ"-ПОР.БОЛОВАЊЕ 1.897,04 

НАР.БИБЛИОТЕКА "Д. МАТИЋ"-ПРОЈ.ЕИФЛ 191,98 

УСТАНОВА СЦ "АДА"-ЈАВНИ РАДОВИ 46,13 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-БОЛОВАЊЕ 1.470,11 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ЋУПРИЈА"донације 50.000,00 

ОПШТИН. УПРАВА - ДЕПОЗИТ ОПШТИНЕ 12.925.178,40 

ПРЕД. УСТ. "ДЕЧЈА РАДОСТ"-СОП.ПРИХО 0,00 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-ЋУПРИЈА 0,00 

  Консолидовани рачун трезора 47.724.854,03 
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        Комисија је извршила попис готовинских еквивалената које је добила од Одељења 

за финансије и то: 

 

БР. УГОВОРА НАЗИВ ДОБАВЉАЧА                                       МЕНИЦА 

400-28/2019-01-2 ПРОЈ. ТЕХ. ДОКУМ.     ДБА ДОО              АС 9551195 

400-208/2019-01 ТЕХ. ДОК. ЗА УНАПРЕЂ. ЕНЕР.ЕФИК.ЗГРАДА У ЈАВ. СВОЈИНИ  

ЛОК. САМОУПРАВЕ АЗ СТУДИО ДОО ЈАГОДИНА                          АС 

6510565 

400-251/19-01-2 УРЕЂ.Ј. ПОВР.СА ИЗГРАД. ФОНТАНЕ – СП.ПЛАН ДОО  АС 

5336226 

400-252/19-01-2 ПАРТ. 2 НАБ. ДРВ. И УКРАСНОГ БИЉАГАРДЕН ДЕКОР АС 

9330848                                                  

400-253/19-01-2 ПАРТ. 3 НАБАВКА ТРАВЕ У РОЛНАМАГАРДЕН ДЕКОР АС 

9330849                                                  

400-250/19-01-2 ПРОЈ.ЗАМЕНА ВОДОВ. МРЕЖЕ МОРАВА ДОО АС 2685315                                                                                     

400-257/19-01-2 ИЗРАДА ПРОЈ. ПРЕПАР. ГЕО ЛИДЕР ДОО АС 1531152                                                                                   

400-323/19-01-2 НАБ. САД. ЦВЕЋАРАСАДНИК ЦВЕЋА ЂОРЂЕВИЋ АС 9334675

                                                                                                   

400-325/19-01-2 УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ ЕКО ДЕЗ ДОО  АС 3507555 

400-209/19-01 СУФИНАНСИРАЊЕ  ХОРЕУМ МАРГИ              АС 3897222 

400-348/19-01-2 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕР. ШТАМПАНИ ФАКТОР АС 6513680 

 400-354/19-01-2 КУПОВ. ТЕЧНОГ НАФТ. ГАСА МИХАЈЛОВИЋ СТР АВ 7444727 

 400-351/19-01-2 КАНЦЕЛ. МАТЕРИЈАЛ ТОНЕРИ VINTEC  AB 7744179 

400-363/19-01-2 КУПОВИНА ГОРИВА  РМ СТУБИЦА АС 9695945 

400-371/19-01-2 СИТАН КАНЦ МАТЕРИЈАЛ LASER TEAM АС 7615899 

400-216/19-01 СУФ.СВЕТСКИ ДАН ПЧЕЛАДР..ПЧЕЛАРАРАВАНИЦА АС9864824                                            

 400-224/2019-01 СУФИНАНСИРАЊЕ ГОРУН ДАНИ ГЉИВА АС 3897113 

400-94/2019-01 СУФИНАНСИРАЊЕ  СУБНОР                          АС 6351053 

400-403/19-01-2 ТЕХ ДОК. РЕК БОЛНИЦЕ И ШКОЛЕ 13. ОКТОБ. GRMING 

AC5930522 

 400-20/19-01 СУФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНИ КРСТ               АС 3897128 

400-10/19-01 СУФ.УДРУЖЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ АС 6571311 

 400-220/19-01 СУФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО СПОРТСКО ЛЕТО АС 9864864                                                                                        

400-418/19-01-2 ЕНЕРГ.САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ ЈАДРАН ДОО  АС 

3282449                                                  

400-475/19-01-2 КУП. ГРАЂ.МАТ ПАРТИЈА IТП БОЈАН БЕОГРАД    АС 3799215                                      

400-485/19-01-2 ИЗРАДА ТЕХ ДОК 22 ДЕЦЕМБАР ЕНЏИ               АС 3753874 

400-527/19-01-2 УГОВОР О НАБАВЦИ БИЛБОРДА ПОЛЕТ     АС 5101935 

400-489/19-01-2 БРОНЗ. СК. СПОМ. ОБЕЛ. ЦАРУ ЛАЗАРУ МИРОАРТ АС 7773808                                  

400-490/19--01-2 ПРИМ. ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖ.ГЕО ГРАДИТЕЉ АС 7699321

                                                    400-533/19-01-2 СОФТ. ТЕХ. ПОДРШКА ЗА САЈТ 

И ВИРТ.САЈТ STECOM АС 7641974                                                                      

400-531/19-01-2 ИЗМЕШТАЊЕ ДАЛЕКОВОДА У ИН. ЗОНИ PCTEL DOO АС 2327498                                              

400-530/2019-01-2 ТРГ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ДОМУС     АС 7552969 
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400-557/19-01-2 ГЕН ПРОЈ.ПРИК. ОТПАДНИХ ВОДА СЕТ ШАБАЦ   АС 

7502903                                                                                

400-569/19-01 СУФИНАНСИРАЊЕ ЛОВАЧКА ГУЛИШИЈАДА   АС 9667158                                                                                     

400-568/2018-01 СУФИНАНСИРАЊЕ ФЕСТИВАЛ ХОРОВА    АС 9667162 

400-562/2019-01 СУФИНАНСИРАЊЕ  РОМИ СА МОРАВЕ                АС 

6801529 

400-571/2019-01 СУФИНАНСИРАЊЕ  УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ    АС 6800650 

400-605/19-01-2 ОДРЖ.ЗГРАДЕ У СВОЈ. ОПШТ. VUK 035 PROFESSIONAL АС 

3244266 

 400-597/19-01-2 ИЗГР. СЕОС. САОБРАЋ.ЈКПРАВНО СРБИЈААУТОПУТ  АС 9971758                                                             

464-27/19-01 ЗАКУП НЕПОКР. ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI МЛАДОСТ 

400-635/19-01-2 ПОСТАМ. ЦАРА ЛАЗАРА ГРАДЊА РАДОСАВЉЕВИЋ АС 6095616

                                                                 400-559/19-01 БЕСП СРЕДС ИЗЛОЖБА 

ХОРЕУМ МАРГИ МИН ИНОВ И ТЕХ РАЗВОЈ 

И АГ ЗА ЕКОН РАЗВОЈ ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА                          АС 5331397                                                             

400-566/19-01 СУФ. ЛИК УМЕТНИЦИ ЗАВ. КЛУБ ЛИК УМ ЋУПРИЈА АС 680162                         

400-698/19-01-2 ТЕК ПОПР КОД МЕС.ЗАЈ.ПАРТИЈА IIДРАГАН КОП АС 6801735 

400-699/19-01-2 ТЕК ПОПР КОД МЕС. ЗАЈ. ПАРТИЈА IДРАГАН КОП АС 6801734

                                                                   

400-712/19-01-2 ИЗР. УРБ ПЛАН ЗА УР. ГРОБ. УРБОПОЛИС АС7177987 АС17798                                           

400-728/19-01-2 СТУД. И ПРОР. ВОД. 2. РЕДА КАЉЕВИЋ АС 8363197 АС8363196                     

400-760/19-01-2 УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ АС 3067791                                                                                             

400-801/19-01-2 ХИДРОГ. ИСТРАЖИВАЊА У СЕЊУ ГЕО ГРАДИТЕЉ АС 6880171                                                                     

400-787/19-01-2 ПР. ПР.ПОГОНА НА ДИСТР СИС. ЕЛ ЕН.РС ИНЖ. АА 6165314                       

400-786/19-01-2 ПРИК. ПРОИЗ. ПОГОНА НА ВОД. МРЕЖУ MISS ARCUS   AC 

3913945                              

400-820/19-01-2 ТЕК ОДРЖ ИНСТАЛ. И ОСТ СИТ РАДПИТУРА 03  AA 6165296        

                                             

400-825/19-01-2 РЕК.ФАС. И ЕН. АН. ДУШАН СКОВРАНINVESTGRADNJA AC 

9421773                                     

400-840/19-01-2 РЕК. Д. КУЛ.У СУПСКОЈ И ВЛАШКОЈСПЕКТАР ИНВЕСТ АС 

2509958                                                                    

400-835/2019-01-2 РЕК. ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЈЕ КАЉЕВИЋ АС 7231564    АС 7231565

  

                                                            

 Краткорочна потраживања и пласмани 

Одељење за финансије је дописом СЛ/09 од 31.01.2020. навело да не поседује 

документацију за купце који су закључили уговор о откупу станова на основу закона о 

становању и закона о стамбеним односима као и купцима за станове из Фонда 

солидарне изградње. 

Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима на дан 

31.12.2019. године износи 1.221.038,36 динара 

Потраживања за стамбене кредите: 

- Општа болница Ћуприја 218.210,73 динара 

Потраживања од државних органа и организација: 
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- Поморавски Управни округ - 234.538,20 динара 

Дати аванси за набавку материјала на дан 31.12.2019. године: 

- Добављачу СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД – 4.798,80 динара 

- Добављачу ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏМЕНТ – 21.980,00 динара  

Попис активних временских разграничења на дан 31.12.2019. године: 

- Обрачунати неплаћени расходи – 50.326.402,43 динара 

- Обрачунати неплаћени издаци - 5.237.652,24динара 

 Домаће дугорочне обавезе 

OTP LEASING SRBIJA извршена је размена иос-а на дан 31.12.2019. године, стање је 

усаглашено. 

Са банком Banca intesa AD BEOGRAD извршена је размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, стање је усаглашено 

Са SOGELEASE DOO извршена размена иос-а на дан 30.06.2019. г., усаглашено je 

стање. 

 

Краткорочне обавезе из пословања:На основу достављене спецификације добављача 

(252111) за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године салдо износи 

6.648.707,71 динара. 

Размена Извода отворених ставки је извршена и усаглашено је стање са следећим 

добављачима : 

ЈАДРАН ДОО извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године,потврђен салдо у 

износу од 17.103.152,07 динара, усаглашено стање. 

ЈКП РАВНО 2014 извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен салдо у 

износу од 55.185,00 динара, усаглашено стање. 

ЗЗЈЗ ПОМОРАВЉЕ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен салдо 

у износу од 0,00 динара, усаглашено стање. 

JP“ POŠTA SRBIJE“ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потврђен салдо 

у износу од 19.500,00 динара. 

JP“ POŠTA SRBIJE“ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потврђен салдо 

у износу од 83.831,00 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од 184,88 динара. 

ЕПС-ОГРАНАК ДИСТРИБ. ЈАГОДИНА извр.а размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 0,00 динара. 

ЕПС-ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан 

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од 0,00 динара. 

ИПЦ ДОО размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потвр.салдо у износу од 19.900,00 

дин  

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од – 2.906,89динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од –221,66 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од 126,64 динара. 
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ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од 55,82 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од 0,28 динара. 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ извршена размeна иос-а на дан 31.10.2019. 

године, салдо 0,00, усаглашено стање. 

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године,потврђен салдо 

у износу од 144.000,00 динара, усаглашено стање. 

ЈКП РАВНО 2014 извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен салдо у 

износу од 382.926,12 динара, усаглашено стање. 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. 

године,потврђен салдо у износу од 6.720,00 динара, усаглашено стање. 

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 221,66 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  186,51 динара.  

ОДС ЕПС Дистрибуција доо  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  11.230,80 динара.  

ОДС ЕПС Дистрибуција доо  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  76.699,44 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 552.534,52 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  -0,15 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  2.509.120,46 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  326.884,37 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  -67,75 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  -0,93 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  -127,79 динара.  

ЕПС–ОГРАНАК ДИСТРИБ. ЈАГОДИНА извр. размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

ЕПС – ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

ИНСТИТУТ „ МИХАЈЛО ПУПИН „ извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  125.928,92 динара. 

„МИХАЈЛОВИЋ“ СТР. извр. раз. иос-а на дан  30.09.2019. г, потврђен салдо у износу 

од  2.448,50 динара.  

„ РМ “ ДОО извршена раз. иос-а на дан  30.09.2019. године, потврђен салдо   0,00 

динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 
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потврђен салдо у износу од  262.500,00 динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

PWW ДОО НИШ ОГРАНАК ЋУПРИЈА извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  1.661.167,40 динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  04.07.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  262.500,00 динара.  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС  извршена размена иос-а на дан  30.06.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  40.023,97 динара.  

АУТО МИЛОШЕВИЋ Д.О.О. Вирине извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019., 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 2.100,00 динара. 

ТЕРМОПРОЈЕКТ Д.О.О. Београд извр.а је размена ИОС-а на дан 30.09.2019., стање је 

усаглашено, потврђен је салдо у износу од 0,00 динара. 

СРБИЈААУТОПУТ Д.О.О. Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019., 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 13.062.043,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. изв. је раз.ИОС-а на дан 30.11.19. године, стање је саглашено. 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 7.832,57 динара. 

ДДОР ОСИГУРАЊЕ Нови Сад извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 1.485,00 динара. 

KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O. Beograd извр.је размена ИОС-а на дан 

31.10.2019. године, стање је усаглашено. 

ЈП„СРБИЈАВОДЕ“ Ниш извр. је раз. ИОС-а на дан 31.10.19. године, стање је 

саглашено. 

 ЕКО-ДЕЗ Д.О.О. Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, стање 

је  

 

усаглашено, потврђен је салдо у износу од 841.000,00 динара. 

Euro-lin D.O.O. Paraćin извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, стање је 

усаглашено, потврђен је салдо у износу од 49.650,00 динара. 

Euro-lin D.O.O. Paraćin извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, стање је 

усаглашено, потврђен је салдо у износу од 5.300,00 динара. 

Са следећим добављачима је извршена размена ИОС-а, стање није усаглашено: 

KBV DATACOM DOO BEOGRAD извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 120.000,00 динара. 

ЗЕНИТ ДОО извр.размена иос-а на дан 31.10.2019.г,оспорен салдо у износу од 

39.778,00д. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 7.424,52 динара. 

NIS A.D. NOVI SAD извр. размена иос-а на дан  10.10.19. године,осп. износ од  

21.028,00д  

NIS A.D. NOVI SADизвр. размена иос-а на дан  31.08.19. године,осп. износ од 

21.028,00д  

ЈП „Службени гласник“ Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 36.468,00 динара. 
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KBV DATACOM D.O.O. BEOGRAD извршенаје  размена ИОС-а на дан 30.11.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 120.000,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. извршена је размена ИОС-а на дан 30.11.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 144.422,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. из. је размена ИОС-а на дан 30.11.19. г., оспорен износод 

57,77д. 

ENERGIA GAS AND POWER D.O.O. извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 287.012,12 динара. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. Београд извршена је размена ИОС-а 

на дан 31.10.2019. године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 33.516,00 динара. 

ЈКП „РАВНО 2014“ Ћуприја извршена је размена ИОС-а на дан 30.09.2019. године, 

оспорен салдо у износу од 6.091.800,00 динара. 

 

Предлог за искњижење:Комисији је од стране Одељења за финансије, на основу 

размењених извода отворених ставки којима се доказује да Завод за заштиту споменика 

културе нема потраживања према општини Ћупија,  достављен предлог за искњижење 

следећих потраживања добављача: 

- Завод за заштиту споменика културе у износу од 300.000,00 динара. 

 

 

Извештај о извршеном попису новчаних средстава, краткорочних и 

дугорочних обавеза и потраживања 

 

Предмет пописа ове Комисије са стањем на дан 31.12.2019.године су новчана 

средства, краткорочне и дугорочне обавезе и потраживања 

 

1.Дугорочна домаћа финансијска имовина 

 

2.Дугорочна страна финансијска имовина 

 

3.Готовина и готовински еквиваленти 

 

    Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима на дан 

31.12.2019. године: 

- ЈКП РАВНО 2014 ЋУПРИЈА  - 20.000.000,00 динара 

- РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – 107.083,20 динара 

- ЗООХИГИЈЕНА ЈА ЋУПРИЈА – 1.500.000,00 динара 

- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЋУПРИЈА – 10.000,00 динара 

 

Стање на рачуну буџета општине Ћуприја на дан 31.12.2019. године износи 

28.370.940,72 динара, по изводу број 298. 

Салдо на девизном рачуну  840-4763830-36  динара, по изводу број 7 на дан 

31.11.2019. године је 0,00. 

Одељење за финансије је у свом допису Сл од 31.01.2020. године    навело да од 

2013. године не постоји благајна. 
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Стање новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора на дан 

31.12.2019.године: 

  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 28.370.940,72 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЦЕНТАР"-ЋУПРИЈА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЧЕВО 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЊЕ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈОВАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТИНАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРИКОВАЦ 4.529,55 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИСАКОВО 4.411,55 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИГРЕНИЦА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУПСКА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАШКА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИРИНЕ 0,00 

ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЦЕРНИЦА" 0,00 

ИИИ МЗ "ЖИРОВНИЦА"-ЋУПРИЈА 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЈАТОВАЦ 16.610,41 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАНИЦА 25.472,54 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШАР 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЉАНЕ-ИВАНКОВАЦ 0,00 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО СЕЛО 0,00 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"ДЕЧЈА 

РАДОСТ" 14.125,16 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ЋУПРИЈА" 0,00 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЋУП 0,00 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-ЋУПРИЈА 0,00 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ДУШАН МАТИЋ" 0,00 

МУЗЕЈ "ХОРЕУМ-МАРГИ-РАВНО" 0,00 

ОПШТ.ШТАБ ЗА ПРИХВАТ И ЗБРИЊ.ИЗБЕГ 648,25 

О У ЋУПРИЈА-УНОПС СWИСС ГРАНТ 2019 810.698,04 

ОПШТ. УПР. ЋУПРИЈА-САН.ШТЕТ. ОД ПОП 32.007,00 

О У ЋУПРИЈА-РЕФОР.ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 45.814,02 

О У ЋУПРИЈА"УНОПС-СWИСС ПРО 

ДОНАЦИЈ 1.107.283,08 

ЈКП " РАВНО 2014"-ЋУПРИЈА 2.236.602,07 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГ. И УРЕЂ.-ЛИКВИД 65.933,79 

ЈП "ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА" 1,20 

МЗ ОСТРИКОВАЦ-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 2.720,86 

МЗ СТАРО СЕЛО-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 91.863,82 

МЗ БИГРЕНИЦА-МЕСНИ САМОДОПРИНОС 2.192,08 

МЗ СЕЊЕ-ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАБЛ.ТВ 11.948,57 

ПУ"ДЕЧЈА РАДОСТ"-РОДИТЕЉ.ДИНАР 37.606,56 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 12,27 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "МОРАВА" 11.240,15 

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ЖИВКА ДАМЊАНОВИЋ" 1,47 

РАДАР 363,76 
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СЛОГА 2013" 293,55 

АКТИВ ЖЕНА "НАШЕ ЗЛАТНО ДОБА"-

ЋУПРИ 474,74 

ДРУШ. ПЧЕЛАРА "РАВАНИЦА-НЕМАЊА" 5.963,94 

ДРУШТВО РОМА "РОМИ СА МОРАВЕ" 382,51 

ГРАД. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ"ЋУПРИЈА 1887" 25,97 

"РТМ"  ДОО -ЋУПРИЈА 46,05 

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА 

НАРОДНООСЛОБ 473,65 

КЊИЖЕВНИ КЛУБ "ДУШАН МАТИЋ" 

ЋУПРИЈ 360,00 

РЕГИОНАЛНИ  ТИМ ПОДРШКЕ"НОУ ТИМ" 301,89 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОМОРАВЉЕ 1948" 0,00 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОЛЕТ 1946" 25.010,59 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВАЦ 2015" 0,00 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СУПСКА" 77.402,36 

ШАХОВСКИ КЛУБ "МОРАВА" 29,43 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "МОСТ 035" 171,87 

УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ЋУПРИЈЕ 1.086,39 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 22.161,28 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈ 1.489,20 

"СТАРА ЧАРШИЈА" ОД ЋУПРИЈА 36.412,33 

Ц.КРСТ СРБИЈЕ - ЦРВЕНИ КРСТ ЋУПРИЈА 369,83 

ГРАД. КУЛТ. УМЕТН. ДРУШ."ЖЕЛЕЗНИЧАР 6.885,42 

КИНОЛОШКО ДРУШТВО "АДА" ЋУПРИЈА 1,40 

УДРУЖ. ГЉИВ. И ЉУБ. ПРИР."ГОРУН" 18.275,05 

МОТО КЛУБ "ИРОН БРИДГЕ"-ЋУПРИЈА 1.630,06 

УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 871,03 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ МЕДИА  

ДО 1.100.597,70 

ДРУШ. ЗА ОЧУВ. ТРАДИЦ. "КНЕЗ ЛАЗАР" 3.349,20 

ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ ДРУШТВО ЗА 

КОНСАЛ 547.457,90 

УДРУЖЕЊЕ "МОСТ ЋУПРИЈА" 1.474,25 

ШАХОВСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" 45,86 

МУЗ."ХОРЕУМ МАРГИ"-ПОР.БОЛОВАЊЕ 1.897,04 

НАР.БИБЛИОТЕКА "Д. МАТИЋ"-ПРОЈ.ЕИФЛ 191,98 

УСТАНОВА СЦ "АДА"-ЈАВНИ РАДОВИ 46,13 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-БОЛОВАЊЕ 1.470,11 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ЋУПРИЈА"донације 50.000,00 

ОПШТИНСКА УПРАВА - ДЕПОЗИТ 

ОПШТИНЕ 12.925.178,40 

ПРЕД. УСТ. "ДЕЧЈА РАДОСТ"-СОП.ПРИХО 0,00 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ"АДА"-ЋУПРИЈА 0,00 

  Консолидовани рачун трезора 47.724.854,03 
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        Комисија је извршила попис готовинских еквивалената које је добила од Одељења 

за финансије и то: 

 

  

З. 

БР БР. УГОВОРА 

НАЗИВ 

ДОБАВЊАЧА МЕНИЦА 

1 

400-28/2019-01-2 ПРОЈЕКТ 

ТЕХ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДБА ДОО АС 9551195 

2 

400-208/2019-01 ТЕХ 

ДОКУМ ЗА УНАПР 

ЕНЕРГ ЕФИКАС ЗГРАДА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ У 

СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОК САМОУПРАВЕ 
АЗ СТУДИО ДОО 

ЈАГОДИНА АС 6510565  

3 

400-251/2019-01-2 

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ СА 

ИЗГРАДЊОМ ФОНТАНЕ - 

СПОРАЗУМ 
ПЛАН ДОО АС 5336226 

4 

400-252/2019-01-2 

ПАРТИЈА 2 НАБАВКА 

ДРВЕЋА И УКРАСНОГ 

БИЉА 
ГАРДЕН ДЕКОР АС 9330848 

5 

400-253/2019-01-2 

ПАРТИЈА 3 НАБАВКА 

ТРАВЕ У РОЛНАМА ГАРДЕН ДЕКОР АС 9330849 

6 

400-250/2019-01-2 

ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНА 

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ МОРАВА ДОО  АС 2685315 

7 

400-257/2019-01-2 ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТА 

ПРЕПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ ГЕО ЛИДЕР ДОО АС 1531152 

8 

400-323/2019-01-2 

НАБАВКА САДНИЦА 

ЦВЕЋА 
РАСАДНИК ЦВЕЋА 

ЂОРЂЕВИЋ АС 9334675 

9 

400-325/2019-01-2 УСЛУГЕ 

ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ ЕКО ДЕЗ ДОО АС 3507555 

10 

400-209/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ  ХОРЕУМ МАРГИ АС 3897222 

11 

400-348/2019-01-2 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ 

ШТАМПАНИ 
ФАКТОР АС 6513680 

12 

400-354/2019-01-2 

КУПОВИНА ТЕЧНОГ 

НАФТНОГ ГАСА МИХАЈЛОВИЋ СТР АВ 7444727 
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13 

400-351/2019-01-2 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ ТОНЕРИ VINTEC  AB 7744179 

14 

400-363/2019-01-2 

КУПОВИНА ГОРИВА  РМ СТУБИЦА АС 9695945 

15 

400-371/2019-01-2 СИТАН 

КАНЦ МАТЕРИЈАЛ LASER TEAM АС 7615899 

16 

400-216/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

СВЕТСКИ ДАН 

ПЧЕЛА ДРУШТВО 

ПЧЕЛАРА 

РАВАНИЦА АС 9864824 

17 

400-224/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ГОРУН ДАНИ 

ГЉИВА АС 3897113 

18 

400-94/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ  СУБНОР  АС 6351053 

19 

400-403/2019-01-2 ТЕХ 

ДОКУМЕН РЕК 

БОЛНИЦЕ И МАТ 

ШКОЛЕ 13. ОКТОБАР 
GRMING AC 5930522 

20 

400-20/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНИ КРСТ АС 3897128 

21 

400-10/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

УДРУЖЕЊЕ 

МУЛТИПЛЕ 

СКЛЕРОЗЕ АС 6571311 

22 

400-220/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРНО 

СПОРТСКО ЛЕТО АС 9864864 

23 

400-418/2019-01-2 

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 

ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ 
ЈАДРАН ДОО АС 3282449 

24 

400-475/2019-01-2 

КУПОВИНА 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТ 

ПАРТИЈА I 
ТП БОЈАН БЕОГРАД АС 3799215 

25 

400-485/2019-01-2 ИЗРАДА 

ТЕХ ДОК 22 ДЕЦЕМБАР 
ЕНЏИ АС 3753874 

26 

400-527/2019-01-2 УГОВОР 

О НАБАВЦИ БИЛБОРДА ПОЛЕТ АС 5101935 

27 

400-489/2019-01-2 

БРОНЗАНА СКУЛПТУРА 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ 

ЦАРУ ЛАЗАРУ 
МИРОАРТ АС 7773808 

28 

400-490/2019--01-2 

ПРИМЕЊЕНА 

ХИДРОГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА 
ГЕО ГРАДИТЕЉ АС 7699321 
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29 

400-533/2019-01-2 

СОФТВЕРСКО 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

ЗА САЈТ И ВИРТУЕЛНИ 

САЈТ 
STECOM АС 7641974 

30 

400-531/2019-01-2 

ИЗМЕШТАЊЕ 

ДАЛЕКОВОДА У 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 
PCTEL DOO АС 2327498 

31 

400-530/2019-01-2 ТРГ 

СТЕФАНА 

ПРВОВЕНЧАНОГ ДОМУС  АС 7552969 

32 

400-557/2019-01-2 ГЕН 

ПРОЈЕК ПРИКУПЉАЊА 

ОТПАДНИХ ВОДА СЕТ ШАБАЦ АС 7502903 

33 

400-569/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ  
ЛОВАЧКА 

ГУЛИШИЈАДА АС 9667158 

34 

400-568/2018-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ 
ФЕСТИВАЛ 

ХОРОВА АС 9667162 

35 

400-562/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ  РОМИ СА МОРАВЕ АС 6801529 

36 

400-571/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ  
УДРУЖЕЊЕ 

МЛАДИХ АС 6800650 

37 

400-605/2019-01-2 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
VUK 035 

PROFESSIONAL АС 3244266 

38 

400-597/2019-01-2 

ИЗГРАДЊА СЕОСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА 
ЈКП РАВНО  

СРБИЈААУТОПУТ  АС 9971758 

39 

464-27/2019-01 ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
ZHONG QIAO 

NENGYUAN KEJI МЛАДОСТ 

40 

400-635/2019-01-2 

ПОСТАМЕНТ ЦАРА 

ЛАЗАРА 
ГРАДЊА 

РАДОСАВЉЕВИЋ АС 6095616 

41 

400-559/2019-01 БЕСП 

СРЕДС ИЗЛОЖБА 

ХОРЕУМ МАРГИ 

МИН ИНОВ И ТЕХ 

РАЗВОЈ И АГ ЗА 

ЕКОН РАЗВОЈ 

ШУМАДИЈЕ И 

ПОМОРАВЉА АС 5331397 

42 

400-566/2019-01 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЛИК 

УМЕТНИЦИ 
ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ 

ЛИК УМ ЋУПРИЈА АС 6801623 

43 

400-698/2019-01-2 ТЕК 

ПОПР КОД МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ПАРТИЈА II ДРАГАН КОП АС 6801735 

44 

400-699/2019-01-2 ТЕК 

ПОПР КОД МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ПАРТИЈА I ДРАГАН КОП АС 6801734 
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45 

400-712/2019-01-2 ИЗРАДА 

УРБ ПЛАН ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРОБАЉА УРБОПОЛИС 

АС 7177987                

АС 7177988 

46 

400-728/2019-01-2 

СТУДИЈЕ И ПРОРАЧУН 

ВОДОТОКА ДРУГОГ 

РЕДА 
КАЉЕВИЋ 

АС 8363197         

АС8363196 

47 

400-760/2019-01-2 

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ 

СТАЗЕ ПУТОТЕХНА АС 3067791 

48 

400-801/2019-01-2 

ХИДРОГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА У СЕЊУ 
ГЕО ГРАДИТЕЉ АС 6880171 

49 

400-787/2019-01-2 ПРИКЉ 

ПРОИЗВ ПОГОНА НА 

ДИСТР СИСТЕМ ЕЛ 

ЕНЕРГИЈЕ 
РС ИНЖЕЊЕРИНГ АА 6165314 

50 

400-786/2019-01-2 

ПРИКЉУЧЕЊЕ 

ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА 

НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

MISS ARCUS AC 3913945 

51 

400-820/2019-01-2 ТЕК 

ОДРЖ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ОСТ СИТ РАД ПИТУРА 035 AA 6165296 

52 

400-825/2019-01-2 РЕКОНС 

ФАСАДЕ И ЕНЕРГ САН 

ДУШАН СКОВРАН INVESTGRADNJA AC 9421773 

53 

400-840/2019-01-2 РЕКОНС 

ДОМА КУЛ.У СУПСКОЈ 

И ВЛАШКОЈ СПЕКТАР ИНВЕСТ АС 2509958 

54 

400-835/2019-01-2  

РЕКОНС ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ КАЉЕВИЋ 

АС 7231564                 

АС 7231565 

 

 

 

 Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Одељење за финансије је дописом СЛ/09 од 31.01.2020. навело да не поседује 

документацију за купце који су закључили уговор о откупу станова на основу закона о 

становању и закона о стамбеним односима као и купцима за станове из Фонда 

солидарне изградње. 

 

Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима на дан 

31.12.2019. године износи 1.221.038,36 динара 
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Потраживања за стамбене кредите: 

- Општа болница Ћуприја 218.210,73 динара 

 

Потраживања од државних органа и организација: 

- Поморавски Управни округ - 234.538,20 динара 

 

Дати аванси за набавку материјала на дан 31.12.2019. године: 

 

- Добављачу СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД – 4.798,80 динара 

- Добављачу ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏМЕНТ – 21.980,00 динара  

 

Попис активних временских разграничења на дан 31.12.2019. године: 

 

- Обрачунати неплаћени расходи – 50.326.402,43 динара 

- Обрачунати неплаћени издаци - 5.237.652,24динара 

 

 

Предлог за искњижење: 

 

Комисији је од стране Одељења за финансије, на основу размењених извода 

отворених ставки којима се доказује да Завод за заштиту споменика културе нема 

потраживања према општини Ћупија,  достављен предлог за искњижење следећих 

потраживања добављача: 

 

- Завод за заштиту споменика културе у износу од 300.000,00 динара 

 

 

 Домаће дугорочне обавезе 

 

 

OTP LEASING SRBIJA извршена је размена иос-а на дан 31.12.2019. године, 

стање је усаглашено. 

Са банком Banca intesa AD BEOGRAD извршена је размена иос-а на дан 

30.09.2019. године, стање је усаглашено 

Са SOGELEASE DOO извршена размена иос-а на дан 30.06.2019. године, , 

усаглашено je стање. 

 

Краткорочне обавезе из пословања 

На основу достављене спецификације добављача (252111) за период од 

01.01.2019. године до 31.12.2019. године салдо износи 6.648.707,71 динара. 

 

Размена Извода отворених ставки је извршена и усаглашено је стање са 

следећим добављачима : 
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Размена Извода отворених ставки је извршена и усаглашено је стање са следећим 

добављачима: 

ЈАДРАН ДОО извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године,потврђен салдо у 

износу од 17.103.152,07 динара, усаглашено стање. 

ЈКП РАВНО 2014 извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен 

салдо у износу од 55.185,00 динара, усаглашено стање. 

ЗЗЈЗ ПОМОРАВЉЕ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен 

салдо у износу од 0,00 динара, усаглашено стање. 

JP“ POŠTA SRBIJE“ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потврђен 

салдо у износу од 19.500,00 динара. 

JP“ POŠTA SRBIJE“ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потврђен 

салдо у износу од 83.831,00 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 184,88 динара. 

ЕПС-ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан 

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од 0,00 динара. 

ЕПС-ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан 

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од 0,00 динара. 

ИПЦ ДОО размена иос-а на дан 31.10.2019. године, потврђен салдо у износу од 

19.900,00 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од – 2.906,89динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од –221,66 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 126,64 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 55,82 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 0,28 динара. 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ извршена размeна иос-а на дан 

31.10.2019. године, салдо 0,00, усаглашено стање. 

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године,потврђен 

салдо у износу од 144.000,00 динара, усаглашено стање. 

ЈКП РАВНО 2014 извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. године,потврђен 

салдо у износу од 382.926,12 динара, усаглашено стање. 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. 

године,потврђен салдо у износу од 6.720,00 динара, усаглашено стање. 

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 221,66 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  186,51 динара.  

ОДС ЕПС Дистрибуција доо  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  11.230,80 динара.  

ОДС ЕПС Дистрибуција доо  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 
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потврђен салдо у износу од  76.699,44 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од 552.534,52 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  -0,15 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  2.509.120,46 динара.  

ЈП „ЕЛОКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  326.884,37 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  -67,75 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  -0,93 динара.  

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  -127,79 динара.  

ЕПС – ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

ЕПС – ОГРАНАК ДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

ИНСТИТУТ „ МИХАЈЛО ПУПИН „ извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  125.928,92 динара. 

„МИХАЈЛОВИЋ“ С.Т.Р. извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, 

потврђен салдо у износу од  2.448,50 динара.  

„ РМ “ ДОО извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. године, потврђен салдо у 

износу од  0,00 динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  262.500,00 динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  30.09.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  0,00 динара.  

PWW ДОО НИШ ОГРАНАК ЋУПРИЈА извршена размена иос-а на дан  

30.09.2019. године, потврђен салдо у износу од  1.661.167,40 динара.  

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНА извршена размена иос-а на дан  04.07.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  262.500,00 динара.  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС  извршена размена иос-а на дан  30.06.2019. 

године, потврђен салдо у износу од  40.023,97 динара.  

АУТО МИЛОШЕВИЋ Д.О.О. Вирине извршена је размена ИОС-а на дан 

31.10.2019., стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 2.100,00 динара. 

ТЕРМОПРОЈЕКТ Д.О.О. Београд извршена је размена ИОС-а на дан 30.09.2019., стање 

је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 0,00 динара. 

СРБИЈААУТОПУТ Д.О.О. Београд извршена је размена ИОС-а на дан 

31.10.2019., стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 13.062.043,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. извршена је размена ИОС-а на дан 30.11.2019. године, 

стање је усаглашено. 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. 

године, стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 7.832,57 динара. 
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ДДОР ОСИГУРАЊЕ Нови Сад извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. 

године, стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 1.485,00 динара. 

KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O. Beograd извршена је размена ИОС-а на 

дан 31.10.2019. године, стање је усаглашено. 

ЈП „СРБИЈАВОДЕ“ Ниш извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено. 

ЕКО-ДЕЗ Д.О.О. Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 841.000,00 динара. 

Euro-lin D.O.O. Paraćin извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 49.650,00 динара. 

Euro-lin D.O.O. Paraćin извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. године, 

стање је усаглашено, потврђен је салдо у износу од 5.300,00 динара. 

 

Са следећим добављачима је извршена размена ИОС-а, стање није усаглашено: 

 

KBV DATACOM DOO BEOGRAD извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 120.000,00 динара. 

ЗЕНИТ ДОО извршена размена иос-а на дан 31.10.2019. године, ОСПОРЕН ЈЕ 

салдо у износу од 39.778,00 динара. 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ извршена размена иос-а на дан 30.09.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 7.424,52 динара. 

NIS A.D. NOVI SAD извршена размена иос-а на дан  10.10.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ  износ од  21.028,00 динара.  

NIS A.D. NOVI SAD извршена размена иос-а на дан  31.08.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ  износ од  21.028,00 динара.  

ЈП „Службени гласник“ Београд извршена је размена ИОС-а на дан 31.10.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 36.468,00 динара. 

KBV DATACOM D.O.O. BEOGRAD извршенаје  размена ИОС-а на дан 

30.11.2019. године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 120.000,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. извршена је размена ИОС-а на дан 30.11.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 144.422,00 динара. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. извршена је размена ИОС-а на дан 30.11.2019. године, 

ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 57,77 динара. 

ENERGIA GAS AND POWER D.O.O. извршена је размена ИОС-а на дан 

31.10.2019. године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 287.012,12 динара. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. Београд извршена је размена 

ИОС-а на дан 31.10.2019. године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 33.516,00 динара. 

ЈКП „РАВНО 2014“ Ћуприја извршена је размена ИОС-а на дан 30.09.2019. 

године, ОСПОРЕН ЈЕ салдо у износу од 6.091.800,00 динара. 

 

 

Извештај комисије за попис рачунарске, комуникационе и електронске са 

фотографском опремом  за 2019.годину 
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Решењем начелника Општинске управе бр.02-216/2019-01-2 од  

20.12.2019.године образована је Комисија за попис рачунарске, комуникационе и 

електронске са фотографском опремом у следећем саставу: Маја Велимировић 

председник комисије, Надица Симоновић члан и Анђелка Несторовић члан. 

Пописна комисија је извршила попис на свим пописним местима на основу 

рачунарске и комуникационе опреме која се налази у канцеларијама. Сачињене су 

пописне листе за средства која су пописана у згради  општинске управе, посебне 

пописне листе ван општинске управе, као и нове набавке у општинској управи и 

посебна пописна листа за средства која се предлажу за отпис. Приликом пописа уочена 

је дотрајалост рачунара па се предлаже да се где је то могуће изврши надоградња или 

набави нова опрема. 

           Пописна комисија је имала отежан рад, јер  је приликом евидентирања 

рачунарске oпреме иста премештана по канцеларијама без евидентирања и 

обавештавања пописне Комисије. 

 Пописна комисија предлаже да се у току године одради ванредни попис и да се, 

уколико је то могуће, набави бар код читач са софтвером, који би много олакшао и 

убрзао попис рачунарске опреме.  

           Опрема и средства Општинске управе општине Ћуприја која се налазе ван 

зграде, евидентирана су на посебним пописним листама. 

 

 

Извештај Комисије за попис канцеларијске, опреме за домаћинство и опреме за 

угоститељство и пољопривреду 

 
 Решењем начелника Општинске управе бр.02-216/2019-01-2  од  

20.12.2019.године образована је Комисија за попис канцеларијске, опреме за домаћинство и 

опреме за угоститељство и пољопривреду  у следећем саставу:  

1. Иван Стошић, председник комисије 

2. Зоран Мицић, члан 

3. Биљана Јовановић, члан 

Пописна комисија је извршила попис на свим пописним местима на основу затечене 

канцеларијске опреме која се налази у канцеларијама, имовине опреме за домаћинство, 

угоститељство и пољопривреду. Сачињене су пописне листе за средства која су пописана у 

згради  општинске управе, посебне пописне листе за средства која су преузета од ЈП 

„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ – ликвидацији, посебне пописне листе 

ван општинске управе: Гимназија, Музеј „Хореум Марги“, ПУ „Дечија радост“, Општинско 

правобранилаштво и Туристичка организација, као и нове набавке у општинској управи и 

посебна пописна листа за средства која се предлажу за отпис. Приликом пописа уочена је 

дотрајалост намештаја,  дактило столица и ормана па се предлаже да се где је то могуће изврши 

поправка или набави нова опрема. Сва опрема набављена у 2019. години је евидентирана и 

додељени су нови инвентарни бројеви. 

           Пописна комисија је имала отежан                                                                                                                        

рад, јер је приликом евидентирања канцеларијске опреме, иста премештана по канцеларијама 

без евидентирања и обавештавања пописне Комисије. 
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           Опрема и средства Општинске управе општине Ћуприја која се налазе ван зграде, 

евидентирана су на посебним пописним листама, а пописне листе су потписане од стране 

одговорних лица где су затечена и чланова пописне Комисије. 

           Приликом сравњења са књигама утврдили смо да је један део опреме поново у употреби 

и ако је расходован 2019 године па и ранијих година, тако да ову опрему нисмо поново 

евидентирали у пописним листама.  Напомињемо да се ради о канцеларијском намештају  који 

је у лошем стању и који се поново  користи у канцеларијама а исти није уклоњен, уништен или 

на било који други начин физички одстрањен из радних просторија. 

Приликом усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на основу члана 9. 

став 1. тачка. 3. и 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

њиговодственог стања са стварним стањем, утврђено је да није било натуралних разлика 

између стања утврђеним пописом и књиговодственог стања, односно нису пронађени вишкови 

и мањкови.  

 

 

 

 

 

У пописној листи за нове набавке основних средстава, непокретних и покретних ствари 

извршен је унос следећих података: Сто канцеларијски 3ф 120х80х75 са инвентарским 

бројевима,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1

943,1944,1945,1946,1947,1948, Сто канцеларијски 3ф 160х80х75 са инвентарским 

бројевима,1949,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962, 

Сто канцеларијски 3ф 180х80х75 са инвентарским 

бројевима,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972, Двокрилни орман 120х50х200 

са инвентарским бројевима, 1973,1974,1975,1976, Полица 100х45х200 са инвентарским 

бројевима:1977,1978, Судопера једноделна са инвентарским бројевима:1979 и 1980, Метална 

полица са инвентарским бројевима: 1981,1982,1983,1984,1985, Орман полуотворени са 

инвентарским бројевима:1986,1987,1988,1989,1990,1991, Канцеларијска радна столица са 

инвентарским бројевима: 1696,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, Канцеларијска 

фотеља са инвентарским бројевима:2001,2002,2003,2004, Клима Bergen са инвентарским 

бројевима: 2005 и 2006. 

У посебној пописној листи за отпис основних средстава, непокретних и 

покретних ствари извршен је унос средстава за отпис са следећим инвентарским 

бројевима: 

0092,0107,0114,0127,0157,0158,0180,0190,0198,0199,0221,0222,0320,0324,0325,0327,032

8,0329,0330,0332,0333,0337,0340,0341,0342,0343,0345,0346,0347,0348,0349,0365,0380,03

86,0388,0389,0434,0461,0474,0475,0476,0477,0486,0508,0516,0531,0532,0572,0574,0577,0

590,0591,0592,0598,0599,0618,0640,0649,0651,0696. 

 

Комисија у прилогу доставља пописне листе у два примерка. 

   ПРИЛОГ:  

- Пописна листа - Општинска управа - закључно са ред.бр.782 

- Пописна листа - Опрема за домаћинство и угоститељство – закључно са ред.бр.19 

- Пописна листа – Опрема за пољопривреду – закључно са ред.бр.1 

- Пописна листа – Гимназија – закључно са ред.бр.3 

- Пописна листа – УК Хореум Марги – закључно са ред.бр.4 

- Пописна листа – ПУ Дечија радост – закључно са ред.бр.1 
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- Пописна листа – Општинско правобранилаштво – закључно са ред.бр.28 

- Пописна листа – Туристичка организација – закључно са ред.бр.2 

- Пописна листа – Нова набавка – закључно са ред.бр.81 

- Пописна листа – Отпис – закључно са ред.бр. 60 

- Пописна листа – Дирекција – закључно са ред.бр. 14 
 

 

 

Извештај комисије за попис моторних возила и друге опреме за копнени саобраћај 

 

 Решењем Начелника Општинске управе бр. 02-216/2019-01-2 од 20.12.2019. 

године, образована је комисија за попис моторних возила и друге опреме за копнени 

саобраћаја у саставу Саша Ђорђевић председник комисије, Милош Стојковић и Дејан 

Миленковић чланови комисије.  

 Пописна комисија извршила је попис моторних возила и друге опреме за 

копнени саобраћај на основу затеченог стања и упоређујући стање са пописом за 2018. 

годину. На основу затеченог стања комисија је утврдила да су сва предходно набављена 

превозна средства да и даље у власништву Општинске управе. 

Возила која се користе за потребе Општинске управе, Скупштине општине и 

председника општине Ћуприја налазе се на јединственој пописној листи, возила која су 

дата на коришћење другим установама налазе се на посебној пописној листи, као и 

возила која су предмет отписа смештена су на посебној пописној листи.  

Од стране комисије извршен је обилазак превозног средства које је дато на 

коришћење здравственој установи „Дом здравља Ћуприја“. Корисник је обавештен да 

је потребно да самостално формира пописну листу и да је достави пописној комисији, 

што је и извршено.   

 

I. ПОСТОЈЕЋА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 

 Пописно место Општинска управа 

 

Ред. 

број 

Инв. 

број 

Марка и тип 

возила 

Број шасије Пређена 

км. (km) 

Описно  

1.  1441 FORD FUSION 

EBONY II 1.4 

WF0UXXGAJUAP3185 232 789 

 

У возном стању, без 

видљивих оштећења 

2.  1442 FORD FOKUS 

AMBIENTE 1.4 

WF0PXXGCDPAP56547 183 868 У возном стању, без 

видљивих оштећења 

3.  1443 FORD FIESTA 

AMBIENTE 1.25 

WF0JXXGAJJAM06265 136 237 У возном стању, без 

видљивих оштећења 
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DURATEC 

4.  1444 SKODA SUPER B 

CLASSIC 2.8 

TMBDT23U979007926 424 820 У возном стању, без 

видљивих оштећења 

5.  1274 LADA NIVA 1.7   XTA21214051796488 201 379 У возном стању,  без 

видљивих оштећења 

6.  1272   FORD FOKUS 

1.6 

WF0FXWPDF4L89609 312 376 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

7.  2243 ŠKODA  

SUPER B 

STYLE 2.0 TFSI 

TMBCP7NP7K7025950 4489 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

8.  2244 SKODA FABIA 

1.2 ACTIVE  

TMB1HB5JXF30175583 112 763 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

9.  2251 SKODA FABIA 

1.2 ACTIVE 

TMB1HB5J9F3019440 146 739 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

10.  2256 SKODA FABIA 

1.2 ACTIVE 

TMB1HB5J9F3021432 144 331 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

11.  2254 SKODA FABIA 

1.2 ACTIVE 

TMB1HB5JOF3016636 120 926 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

12.  2402 BICIKLA FURY 26 ---------- ------- Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

 

 Пописно место: Дом здравља „Ћуприја“  

 Возило је затечено у возном стању без видљивих оштећења каросерије. Подаци о 

возилу су следећи: 

 

Ред.

број 

Инве

број 

Марка и тип 

возила 

Број шасије Пређена 

(km) 

Описно 

1.  1756 FIAT PUNTO 

CLASSIC 

ZFA18800007030006 181 856 Возило је у возном 

стању, без видљивих 

оштећења 

 

Комисија за отпис предлаже следећа возила:  

Ред.

број 

Инвеб

рој 

Марка и тип 

возила 

Број шасије Пређена 

(km) 

Описно 

1.  2240 VOLVO, B10M YV31MGC17HA01559

3 

----- Без видљивих 

спољашњих 

оштећења 
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2.  2242 VOLVO, B10M YV31MGC17HA01559

2 

----- Без видљивих 

спољашњих 

оштећења 

 

 Отпис напред наведених возила предложен је из разлога техничке 

неисправности возила, у смислу дубинске корозије каросерије возила која је наступила  

све услед дугог века експлоатације и амортизације возила. 

 

 

Извештај комисије за попис непокретне имовине 

 

Решењем Начелника општинске управе бр. 02-216/2019-01-2 од 20.12.2019. 

године, образована је комисија за попис непокретне имовине у саставу Младен 

Младеновић, председник комисије, Слађана Стојковић и Слађана Ђекић, чланови 

комисије.  

 Пописна комисија извршила је попис непокретне имовине на основу затеченог 

стања и упоређујући стање са пописом за 2018. годину. На основу затеченог стања 

комисија је утврдила да су сви објекти који су по претходном попису били у саставу 

непокретне имовине у јавној својини Општине Ћуприја и даље у власништву Општине 

Ћуприја, а како је садржано у пописним листама које су у прилогу овог извештаја.  

У јавну својину општине Ћуприја унете су непокретности по основу 

експропријације, и објекти чија је вредност повећана извођењем радова. ова 

прибављања су приказана на посебним пописним листама. 

На основу одговарајућих одлука Скупштине, из јавне својине Општине Ћуприја 

отуђене су парцеле грађевинског земљишта, што је приказано на посебним пописним 

листама.   

 У току 2019. године, кп.бр. 4503/1 у КО Ћуприја (град) у јавној својини 

Општине Ћуприја, површине 119.153 m2 је парцелисана, на основу решења о 

парцелацији од 14.05.2019. године, и из ње су формиране следеће катастарске парцеле: 

- кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296, површине 71.790 m2; 

- кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2; 

- кп.бр. 4503/17, уписана у ЛН 6453, површине 10.463 m2; 

- кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2. 

Од овако формираних парцела отуђена је кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, 

површине 35.001 m2.  

У посебној пописној листи приказана је кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296 због 

смањења површине; парцела кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2 је 

приказана у пописној листи за отуђене непокретности, док су кп.бр. 4503/17, уписана у 

ЛН 6453, површине 10.463 m2 и кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2 

унете у пописну листу нове набавке. 
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I НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКЊИЖИТИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

КО Ћуприја (град): 

 

грађевинско земљиште на катастарским парцелама: 

- кп.бр. 4503/14, уписана у ЛН 6451, површине 20.000 m2; 

- кп.бр. 4503/15, уписана у ЛН 6451, површине 20.000 m2; 

- кп.бр. 4503/16, уписана у ЛН 6451, површине 35.001 m2. 

КО Исаково 

- 26/571 реалног удела кп.бр. 3327/2, уписана у ЛН 1279; 

 

II НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЊИЖИТИ У ЕВИДЕНЦИЈУ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

КО Ћуприја (град): 

 

1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА: 

 

- кп.бр. 4503/17, уписана у ЛН 6453, површине 10.463 m2; 

- кп.бр. 4503/18, уписана у ЛН 6453, површине 1.899 m2; 

- кп.бр. 5104/2, уписана у ЛН 6296, површине 290 m2; 

- кп.бр. 5010/2, уписана у ЛН 6296, површине 152 m2; 

- кп.бр. 1344/1, уписана у ЛН 5846, површине 102 m2; 

- кп.бр. 1376, уписан у ЛН 3699, површине 584 m2; 

 

2. ОБЈЕКТИ: 

 

- Породична стамбена зграда површине 54 m2, на кп.бр. 1376;  

- Помоћна зграда површине 12 m2, на кп.бр. 1376; 

- Текуће одржавање Зграде јединице локалне самоуправе, ул. 13. октобра бр. 7, 

кп.бр. 1249/1 КО Ћуприја (град) – Зграда ЛПА; 

- Санација објекта „Соколски дом“, ул. Кнеза Милоша, кп.бр. 2696/1;  
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- Инвестиционо одржавање коловоза и тротоара градске улице Станоја Главаша; 

- Реконструкција улице Војводе Мишића; 

- Реконструкција улице Кнеза Михајла; 

- Реконструкција улице Милана Јовановића; 

- Реконструкција улице Синише Мијајловића; 

- Реконструкција улице Станоја Радића; 

- Реконструкција улице Кнеза Михајла; 

- Реконструкција улице Цара Душана; 

- Реконструкција улице Змај Јовине; 

 

КО Ћуприја (ван града): 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Реконструкција улице Видовданске у насељу Добричево; 

 

КО Бигреница: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Инвестиционо одржавање Дома културе; 

 

КО Иванковац: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Инвестиционо одржавање Дома културе; 

 

КО Исаково: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Инвестиционо одржавање Дома културе; 

КО Вирине: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Инвестиционо одржавање Дома културе; 

 

КО Остриковац: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Инвестиционо одржавање Дома културе; 
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- Реконструкција улице Војводе Мишића; 

 

КО Батинац: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Реконструкција улице Кнеза Михајла; 

 

КО Крушар: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Реконструкција улице Милана Јовановића; 

- Реконструкција улице Синише Мијајловића; 

- Реконструкција улице Станоја Радића; 

 

КО Јовац: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Реконструкција улице Кнеза Михајла; 

 

КО Сење: 

 

ОБЈЕКТИ: 

- Реконструкција улице Цара Душана; 

 

III ПРОМЕНА КОД НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

- Грађевинско земљиште, кп.бр. 4503/1, уписана у ЛН 6296 КО Ћуприја (град), 

површина 71.790 m2, уместо досадашњих 119.153 m2 

 

 

XIX ЧУВАР НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Општина Ћуприја поседује више локалних мрежа које се налазе у оквиру 

одређених одељења. 

Приступ рачунарима се остварује корисничким именом и лозинком за чије 

креирање и одржавање је задужена служба за информатичку подршку. Не постоји 
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процедура која прописује права приступа појединим информацијама и подацима. Није 

забрањен приступ одређеним web адресама и приступ одређеним фајловима. 

Заштита и безбедност информација и података је остварена у малом сегменту на 

нивоу појединих служби. Креирају се кориснички налози за приступ софтверским 

апликацијама и мини системи се изолују од спољних и унутрашњих утицаја. Постоје 

делови система безбедности путем видео надзора. Није обезбеђено безбедно штампање 

података, не постоји Print сервер већ је у употреби велики број локалних штампача. 

Функционисање, развој и начин коришћења Информационих система Општинске 

управе општине Ћуприја уређен је Правилником о информационом систему 

Општинске управе општине Ћуприја ( ''Сл.гласник општине Ћуприја''бр:13/14). 

- Услужни и cаll центар и услужни центар постоје у Општинској управи општине 

Ћуприја 

- У Одељење за општу управу скупштинске и заједничке послове – Одсек 

Услужни центар још увек се не примењује електронска обрада података. 

Седнице Општинског већа се снимају и на истима се води записник. О свим 

одржаним седницама постоје Изводи из записника који се налазе у Одсеку за 

председника општине, општинско веће и скупштинске послове као и у архиви. 

За добијање и увид у Извод из записника, закључака, решења, одлука и др.аката 

донетих на седници Општинског већа странка се може обратити Одсеку за општинско 

веће, председника општине и скупштинске послове. 

Седнице Скупштине општине се снимају и на истима се води записник. О свим 

одржаним седницама постоје Изводи из записника који се налазе у Одсеку за 

скуштинске послове као и у архиви. 

За добијање и увид у Извод из записника, закључака, решења, одлука и др.аката 

донетих на седници Скупштине општине странка се може обратити Одсеку за 

скупштинске послове. 
 

 

XX ЧУВАЊЕ ЗАВРШЕНИХ АРХИВИРАНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Завршени архивирани предмети и други регистарски материјал чувају се у 

архиви у одговарајућим регистрарским јединицама (фасциклима, кутијама и 

регистрима) смештени у одговарајуће полице у просторији осигураној од нестајања, 

влаге и других оштећења.  

Рок чувања предмета из делокруга Општинске управе у Ћуприји утврђено је 

листом категорија регистарског материјала са роком чувања сачињен на основу Закона 

о културним добрима („Сл.гласник РС“ бр.6/90) и Уредбом о категоријама 

регистрарског материјала са роковима чувања („Сл.гласник РС“ бр.44/93). Листа се 

налази у одсеку  Услужни центар број 031-4/05-1 од 17.01.2005.године. 

 
XXI  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

 Врсте информација које се налазе у поседу општине Ћуприја су све информације 

које су настале у раду или у вези са радом општине Ћуприја, и то: 
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- општи и појединачни акти Скупштине општине Ћуприја, 

- општи и појединачни акти председника општине Ћуприја 

- општи и појединачни акти Општинског већа општине Ћуприја 

- општи и појединачни акти начелника Општинске управе Ћуприја 

- појединачни акти шефова одељења и служби Општинске управе општине 

Ћуприја 

- тонски снимци седнице СО-е Општинског већа општине Ћуприја  

- записници са седница СО-е и Општинског већа општине Ћуприја 

- закључени уговори 

- понуде о јавним набавкама и јавни позиви, 

- персонална документација запослених у општинској управи 

- службене белешке запослених у општинској управи 

- изборни документи 

- представке странака у поступку 

- жалбе 

- дописи грађана, удружења грађана, ЈП, установа, 

- документација о спроведеним конкурсима 

- документација о извршеним плаћањима 

 

Сви акти чувају се у архиви у одговарајућим регистарским јединицама у роковима 

прописаним листом категорија регистарског материјала, бр. 031-4/05-01 од 17.01.2005. 

године. 

 

XXII ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

Сви подаци који су настали у раду или у вези са радом општине Ћуприја и који се 

налазе у поседу општине Ћуприја, доступни су јавности у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама и заштити података о личности („Сл.гл. РС“ 

бр.120/04). Ни једним интерним актом није одређено који су то подаци који не би смели 

бити доступни јавности нити који чије би достављање угрозило државну, службену или 

пословну тајну.  

XIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

У 2021. години 

Taбeлa 1. - Примeнa Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja 

 у 2021.  гoдини 

1) Зaхтeви: 

Рeд.

бр. 

Tрaжилaц  

инфoрмaциje 

Брoj 

пoднeтих 

зaхтeвa 

Бр. 

усвojeних- 

дeлимичнo 

Брoj 

oдбaчeних 

зaхтeвa 

Брoj 

oдбиjeних 

зaхтeвa 
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усвoj. 

зaхтeвa 

1. Грaђaни 12 12 / / 

2. Meдиjи 1 1 / / 

3. Нeвлaдинe oргaн. и 

др. удружeњa грaђaнa  

13 13 / / 

4. Пoлитичкe стрaнкe / / / / 

5. Oргaни влaсти 1 1 / / 

6. Oстaли / 1 / / 

7. Укупнo 27 27 / / 

 

2) Жaлбe: 

Рeд

. 

бр. 

Tрaжилaц 

инфoрмaциje 

Укупaн 

бр. 

изjaвљeни

х 

жaлби 

Бр. жaлби  

збoг 

oдбиjaњa 

зaхтeвa 

Бр. жaлби 

нa 

зaкључaк 

o 

oдбaцивa

њу 

зaхтeвa 

Бр. жaлби 

збoг 

нeпoступaњa 

пo зaхтeву 

Бр. oстaлих 

жaлби  

1. Грaђaни  / / / / / 

2. Meдиjи / / / / / 

3. Нeвлaдинe 

oргaн. и  

др. удружeњa 

грaђaнa  

/ / / / / 

4. Пoлитичкe 

стрaнкe 

/ / / / / 

5. Oргaни влaсти / / / / / 

6. Oстaли / / / / / 

7. Укупнo / / / / / 
 

3) Tрoшкoви пoступкa: 

Tрoшкoви нaплaћивaни Tрoшкoви нису 

нaплaћивaни 

Укупaн изнoс Брoj жирo рaчунa дa 

  

 

4)Инфoрмaтoр o рaду oргaнa 

Дaтум изрaдe 

Инфoрмaтoрa 

14.01.2009. 

Oбjaвљeн нa 

Интeрнeту 

да 

Изрaђeн у 

штaмпaнoм 

oблику 

да 

Дaтум 

пoслeдњeг 

aжурирaњa 

10.05.2022. 

Ниje 

изрaђeн 

 

Рaзлoзи збoг 

кojих ниje 

изрaђeн 

 

Oдржaвaњe oбукe зaпoслeних 

Oбукa спрoвeдeнa Рaзлoзи нeспрoвoђeњa oбукe 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

705 

 

 

Дa          Нe  

 

Oдржaвaњe нoсaчa инфoрмaциja  

Рeдoвнo сe oдржaвajу Рaзлoзи нeoдржaвaњa 

Дa          Нe  

 

 

XXIV ОБРАСЦИ 

Пример захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

            На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам:* 

  обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

             поштом 

             електронском поштом 

             факсом 

             на други начин:***_________________________________________ 

 Овај захтев се односи на следеће информације: 

  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 У ________________,           

Дана______20__ године                                                 

                                                                                      ____________________________________ 

                                                            Тражилац информације/Име и презиме 

  

                                          ____________________________________ 

                                                                                                                адреса 

  

                                                     ____________________________________ 

                                                                                                     други подаци за контакт 
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                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                                                  Потпис 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 

захтевате. 

 

ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ  ОДБИЈЕН ИЛИ 

ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 

 

Ж А Л Б А 

  
(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

  

против решења-закључка 

(..............................................................................................................................................) 

                                                                     (назив органа који је донео одлуку) 

Број.................................... од ............................... године.  

  

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној 

форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам 

поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање 

уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку 

побијам у целости, односно у делу 

којим.................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.... јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи 

одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

  

        ..................................................................... 

   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                                                                            

                                                                               

                                                            ..................................................................... 

адреса 

  

дана ............202... године                                     .................................................................... 

           други подаци за контакт 
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.................................................................        

                                                   потпис 

   Напомена:  

         У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), 

назив органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да 

жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не 

мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно 

образложење може  посебно приложити.  

         Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој 

предаји-упућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
 

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО 

ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 
                  

 Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту:  Београд, Немањина 22-26 

  

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

подносим: 
Ж А Л Б У 

против 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

 ( навести назив органа) 

  

због тога што орган власти:  

није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

                                  (подвући  због чега се изјављује жалба) 

  

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том 

органу  дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који 

садржи информације  о /у вези са : 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама) 

  

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 

        ............................................................. 

............................................................ 

Подносилац жалбе / Име и презиме 
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.................................................................        

                                   потпис                           

..............................................................           

                                      адреса                                            

..............................................................           

                                                други подаци за контакт 

 

                                                                                                                             

 ............................................................ 

Потпис 

 

                                                                                У................................., дана ............ 201....године 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА 

ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА 

  

УПРАВНИ СУД  

Б е о г р а д 

Немањина 9 

  

ТУЖИЛАЦ:_______________________________                   

  

ТУЖЕНИ:________________________________                                              

  

Против решења органа власти (навести назив органа)_______________број:__ од _____, на 

основу члана 22. ст. 2 и 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 

гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10),  члана 14. став 2. и члана 18. став 1. Закона о 

управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим 

  

Т У Ж Б У 

      Због тога што:  (заокружити разлог) 

      1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт; 

      2) је акт донео ненадлежни орган; 

      3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка; 

      4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница 

изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања; 

      5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског 

овлашћења или ако такав акт није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато   

О б р а з л о ж е њ е 

  

Решењем органа власти (навести назив органа)    

___________________________________________________број________од______ одбијен је 

мој захтев за приступ информацијама од јавног значаја као неоснован. 
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(Образложити због чега је решење незаконито)  

  

Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ 

траженим информацијама, тужилац  п р е д л а ж е  да  Управни суд поднету тужбу уважи и 

поништи решење органа власти ______________ број:________ од _________. 

  

Прилог: решење органа власти ______________ број:________ од _________. 

  

Дана ________20____године                                                     ______________________ 

                                                                                                   Тужилац/име и презиме,назив 

                                                                                                      _______________________ 

                                                                                                         адреса, седиште 

                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                              потпис    

         

 

 

ОБРАЗАЦ 1  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 

орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 

ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем код ................................................................................................................. 

 

ради остварививања права............................................................................................................. 

 

и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку 

одлучивања. 2  

 

.......................................... 

                     (место) 

..........................................                                                          ................................................ 

                                                 
2 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. 

закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради 

обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне 

безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно 

финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у 

другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 
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                  (датум)                                                                         (потпис даваоца изјаве) 

 

 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу 

сам/а за потребе поступка прибавити: 3 

 

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су 

неопходни за одлучивање.  

 

 б) следеће податке:4 

 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не 

поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

..........................................  

                          (место) 

..........................................                                                          ................................................ 

                  (датум)                                                                        (потпис даваоца изјаве) 

                                                 
3 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
4 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних 

података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 
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ОБРАЗАЦ 2 

На основу чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

бр. 18/2016) подносим 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА 

 (попуњава овлашћено службено лице које тражи податке из службене евиденције) 

 

Орган надлежан за поступање.......................................................................................... 

 

Поступак за остваривање права....................................................................................... 

 

Подаци потребни за одлучивање..................................................................................... 

 

 

Овлашћено службено лице...............................................................................................   

                                                                  (име и презиме и контакт подаци) 

 

.......................................... 

                          (место) 

..........................................                                                       ............................................... 

                   (датум)                                                                     (потпис овлашћеног службеног лица) 

 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА  

(попуњава овлашћено службено лице органа који води евиденцију) 

 

Достављени подаци........................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

Остале чињенице............................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

                                 (уколико су подаци непотпуни и уколико постоје друге сметње за 

достављање података)  

 

 

Овлашћено службено лице............................................................................................... 

                                                                           (име и презиме и контакт подаци) 

 

 

..........................................                         (место) 

..........................................                                                      ................................................ 

                    (датум)                                                                    (потпис овлашћеног службеног лица) 

 

 



Информатор о раду органа општине Ћуприја 
                                                            Датум последњег ажурирања 21.06.2022. 
 
 
 

 
 

712 

 

 

НАПОМЕНА: Образац захтева садржи основне елементе, а органи га у зависности од потреба  

конкретног поступка могу прилагодити. 

 

 

ПОСТУПАК ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ЗАХТЕВ 

1.УСМЕН 2.ПИСМЕН 

 

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ: 

-обавештење о поседовању информације 

-увид у документ са траженом информацијом 

-издавање копије докумената са траженом информацијом 

-достављање копије докумената 

Уколико је донето РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА упућује се ЖАЛБА поверенику.  

 

Повереник доноси решење по жалби: 

1.закључак о одбацивању жалбе 

2.решењео усвајању жалбе или 

3.решење о одбијању жалбе 

Уколико је решење о одбијању жалбе може се поднети тужба којом се покреће управни 

спор пред надлежним судом против решења повереника. 

 


