На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), и члана 60. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13), Општинско веће општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 18.02.2015.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, БР.0221/2015-01-2 ОД 18.02.2015. ГОДИНЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја, бр. 0221/2015-01-2 од 18.02.2015. године.
II Решење и Правилник објавити у Службеном
гласнику општине Ћуприја.
III Решење доставити:
- Начелнику Општинске управе општине Ћуприја
- СО-е Ћуприја, за објављивање
- Персоналној служби
-а/а
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-23/2015-01-1 од 18.02.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука
На основу члана 59. ст. 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 76. ст. 2.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“,бр. 14/08, 22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и члана 26. ст. 1.
тачка 3. Одлуке о организацији општинске управе („ Сл. гласник
општине Ћуприја'', бр. 21 /13), начелник општинске управе, уз
сагласност оштинског већа, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у општинској управи општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“,бр. 1/2014, 35/14 ).
Члан 2.
У члану 20. „ Одељење за финансије“ у Одсеку трезора,
код радног места: Непосредни извршилац трезора у делу:
услови за обављање послова: уместо речи: економског „ смера„
уписују се речи: „ економске струке ( општи смер, смер –
финансије и рачуноводство, банкарство и осигурање,
менаџмент, туризам и хотелијерство или пословна
економија.) „
Остали део текста остаје непромењен.

Члан 3.
У
члану
21.
„Одељење
локалне
пореске
администрације „у Одсеку за утврђивање и контролу“, код радног
места: Порески инспектор канцеларијске контроле у делу:
услови за обављање послова: уместо речи: “ Високо образовање
стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер
академске студије или 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, правног или економског смера“ уписују се речи: „
Високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, правне или економске струке „
Остали део текста остаје непромењен.
Члан 4.
У члану 26. „ Одељење за инспекцијски надзор код
радног места: Начелник одељења, у делу: услови за обављање
послова: уместо речи: “ Високо образовање стечено на студијама
другог степена, односно завршене мастер академске студије или
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,
правног,економског смера или природно – математичког смера ( дипломирани биолог )“ уписују се речи: „ Високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, правне , економске или природно – математичке
струке „
Остали део текста остаје непромењен.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
„ Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-21/2015-01-2 ОД 18. 02. 2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић – Ранђеловић, дипл. правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Настасијевић Ненад распоређен
на радно место ''послови наплате пореза'' у Одсеку за наплату,
пореско књиговодство и извештавање Одељења локалне пореске
администрације, да решава у управном поступку и доноси
решења из делокругса свог рада, а према важећем Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја ('Службени гласник
општине Ћуприја'', бр. 1/2014).
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-190/2014-01-2 ОД 30.09.2014. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник

18.02.2015.

број 2

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

поступку и одлучује о правима и обавезама физичких и правних
лица, а према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 1/2014 и
35/2014).
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-13/2015-01-2 ОД 02.02.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

РЕШЕЊЕ
1.
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Радивојевић
Јованка,
распоређеној на радно место ''послови наплате пореза'' у Одсеку
за наплату, пореско књиговодство и извештавање Одељења
локалне пореске администрације, да води управни поступак и
одлучује о правима и обавезама физичких и правних лица, а
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 1/2014).
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-1/2015-01-2 ОД 12.01.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Нешовић Марија дипл.правник,
распоређена на радно место ''послови дечијих додатака и
породиљских права'' у Одсеку за друштвене делатности Одељења
за друштвене делатности и привреду, да решава у управном
поступку и одлучује о правима и обавезама физичких и правних
лица, а према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 1/2014 и
35/2014).
2. Ставља се ван снаге решење број 02-149/2014-01-2
од 29.08.2014. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-14/2015-01-2 ОД 02.02.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Миленковић Небојша
дипл.правник, распоређен на радно место ''послови у области
изградње'' у Служби за имовинско правне послове Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове да решава у управном
поступку и одлучује о правима и обавезама физичких и правних
лица, а према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 1/2014 и
35/2014).
2. Ставља се ван снаге решење број 02-150/2014-01-2
од 29.08.2014. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-16/2015-01-2 ОД 02.02.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

РЕШЕЊЕ
1.
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Момировић
Драган,
диопломирани грађевински инжењер, распоређен на радно место
''Руководилац Службе за извршење, уклањање објеката или дела
објеката'' у Одељењу за инспекцијски надзор, да решава у
управном поступку и одлучује о правима и обавезама физичких и
правних лица, а према важећем Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр.
1/2014, 35/2014).
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-19/2015-01-2 ОД 06.02.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник

РЕШЕЊЕ
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Булат-Стошић Гордана
дипл.правник, распоређена на радно место ''послови за
регистрацију привредних субјеката'' у Одсеку за привреду
Одељења за друштвене делатности и привреду, да решава у
управном поступку и одлучује о правима и обавезама физичких и
правних лица, а према важећем Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Ћуприја ('Службени гласник општине Ћуприја'', бр.
1/2014 и 35/2014).
2. Ставља се ван снаге решење број 02-152/2014-01-2
од 29.08.2014. године.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-15/2015-01-2 ОД 02.02.2015. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'', бр.79/05, 95/2010, 99/14) и члана 285. Закона о
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и
30/10), начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

САДРЖАЈ
Решење о давању сагласности на правилник о измени и допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у општинској управи општине Ћуприја, број 02-21/201501-2 од 18.02.2015
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у општинској управи општине Ћуприја
Решења
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић, секретар
Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/8476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за стратешки развој, Служба за информатичку
подршку
Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин.
(„Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033 орган
управе општине Ћуприја

РЕШЕЊЕ
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Валентина дипл.инжењер
архитектуре, распоређена на радно место ''Начелник Одељења за
урбанизам и имовинско-правне послове'', да решава у управном
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