На основу члана 60. став 11. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.14/2008), Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 23.10.2012. године,
донело је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Да се приступи, сходно члану 12. и 77. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“,бр.72/11), попису непокретности на
којима је корисник општина Ћуприја, власник – Република
Србија, изврши попис непокретних и покретних ствари и друга
имовинска права, која служе за остваривање њихових права и
дужности, које користе органи, јавна предузећа, установе и
други правни субјекти, чији је оснивач општина , да се прикупе
документа, као правни основ стицања или доказе који воде ка
својини, да се утврди стање непокретности и где се она налази и
низ других активности (прибављање дозвола за градњу,
употребних дозвола, попуњавање прописаних образаца о
евиденцији непокретности, прибављање потврда од Дирекције
за имовину РС, и др.).
Члан 2.
Након извршеног пописа налаже се стручним
службама Општинске управе, да поднесу захтев код Службе за
катастар непокретности у Ћуприји, да се изврши конверзија
права коришћења у права јавне својине на пописаној
непокретности.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Ћуприја, да
именује Радно тело, односно радни тим за спровођење
активности из члана 1. ове Одлуке.

Члан 2.
У процесу израде Правилника, користиће се следећа
литература:
-Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном
сектору у Републици Србији („Сл.гласник РС “, бр.61/2009.);
-Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12);
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему
управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“,
бр.99/11);
- Смернице за интерну контролу у јавном сектору,
међународне организације врховних ревизорских институција;
- Међународни стандарди интерне контроле (INTOSAI);
- Стратегија управљања ризиком у јавном сектору.
Члан 3.
Основни циљ успостављања Правилника о управљању
јавним финансијама и интерној контроли јесте дефинисање
следећег:
1. Контролно окружење;
2. Управљање ризицима;
3. Контролне активности;
4. Праћење процене система.

Члан 4.
Одлуку Доставити: шефу Одељења за урбанизам и
имовинско-правне послове и архиви ради евиденције.

Члан 4.
Како је литература из члана 2. ове Одлуке обимна, то
је потребно време да се иста у потпуности примени, и уреде
системи и праћење система и процедура, процењено време
израде Правилника је шест месеци од дана доношења Одлуке о
успостављању Правилника. Без успостављања Правилника
немогуће је формирати службу интерне ревизије, јер не постоји
законски основ. Након доношења овог Правилника може се
формирати служба интерне контроле.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Ћуприја.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Ћуприја.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-93/2012-01-1 од 23.10.2012.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-93/2012-01-1 од 23.10.2012.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић
На основу члана 81. Закона о буџетском систему („
Сл.гласник РС“, бр.54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12 ) и
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање и функционисање система финансијског
управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“,
бр.99/2011.) и члана 60. став 11. Статута општине Ћуприја („Сл.
гласник општине Ћуприја“, бр.14/2008), Општинско веће
општине Ћуприја на својој седници одржаној дана
23.10.2012.године, донело је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић
На основу члана 2. Правилника о буџетском
рачуноводству („Сл.гласник општине Ћуприја“,бр.6/2011.), а у
складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру
и члана 60. став 11. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр.14/2008), на предлог Одељење за
финансије, Општинско веће општине Ћуприја на својој седници
одржаној дана 23.10.2012.године, донело је
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се процедура доношења
Правилника о управљању јавним финансијама и интерној
контроли (у даљем тексту Правилник).

Члан 1.
О упису оснивачког улога у јавним предузећима чији
је оснивач општина Ћуприја и то:
1. ЈП „Водовод и канализација“ Ћуприја,
2. КЈП „Услуга“ Ћуприја,
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Члан 2.
Доношење ове Одлуке произилази
из обавезе
исказивања свих промена и стања на имовини и изворима.
На бази података из Агенције за привредне регистре о
оснивачком улогу у јавним предузећима, чији је оснивач
општина Ћуприја са 100% учешћа у оснивачком капиталу, код
ЈП „Водовод и канализација“ и КЈП „Услуга“, у Агенцији за
привредне регистре нереално је исказан оснивачки улог.
Члан 3.
Општинско веће, доноси ову Одлуку о упису капитала
у јавним предузећима, како би се избегло подцењивање
капитала и успоставило реално стање овог облика имовине.
Такође се налаже јавним предузећима да изврше
усклађивање основног капитала исказног у њиховим пословним
књигама, и за тако утврђени износ изврше упис капитала у
Агенцији за привредне регистре.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Ћуприја.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 76. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08) и члана 29. Одлуке о
организацији Општинске управе (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.28/08), начелник Општинске управе, уз сагласност
Општинског већа, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
бр. 02-21/09-01 од 27.02.2009.год. бр. 02-39/09-01 од 0204.2009.год. бр. 02-70/2009-01 од 19.06.2009.год. бр. 02.130/0901 од 15.10.2009.год. бр. 02-48/2010-01 од 09.06.2010.год. бр. 0268/2010.01 од 23.07.2010.год. бр. 02-71/2010-01 од
29.07.2010.год. бр. 02-81/2010-01 од 26.08.2010.год. бр. 0216/2010-01 од 08.09.2010.год. бр. 02-133/2010-01 од
01.12.2010.год. бр. 02-49/2011-01 од 05.07.2011.год. бр. 0260/2011-01 од 05.08.2011.год. бр. 02-95/2011-01 од
23.11.2011.год. бр. 02-12/2012-01 од 08.02.2012.год. бр. 0258/2012-01 од 28.05.2012.год. бр. 02-130/2012-01 од
12.09.2012.год. бр. 02-156/2012-01 од 04.10.2012.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-93/2012-01-1 од 23.10.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић
На основу члана 64.Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС '',бр.54/09) и члана 60.Статута општине
Ћуприја,а у вези чл.52.став 10.и 73. Закона о изменама и
допунама Закона о заштити животне средине(''Службени
гласник РС '',бр.36/09), Општинско веће општине Ћуприја,на
седници одржаној дана 06.11.2012.године,доноси:
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ БР.06-164/09-01-1од
22.12.2009.године
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У члану 23. у Одељењу за општу управу, скупштинске
и заједничке послове – Служба за заједничке послове код радног
места ''Шеф радне групе за возни парк'', мењају се услови за
обављање послова и гласе: ''ССС, IV степен, погонски техничар
– техничар за моторе и возила, техничка школа саобраћајна
струке, положен стручни испит''.
Код описа радног места иза речи: ''Функционера''
додају се речи: ''Руковаоц је топлотних котлова на гасовито
гориво и одговоран је за безбедан рад котларнице'', обавља све
административне послове везане за контролу техничке
исправности возила, као и све врсте евиденција и послове по
Закону о саобраћају''.
Код радног места: ''Послови одржавања возила
Општинске управе и општине Ћуприја'' услови за обављање
послова мењају се и гласе: ''КВ возач III степен''.
Код описа радног места иза речи: ''и шефа Одељења''
бришу се све речи до краја текста.

Тачка 1.
У Одлуци о образовању буџетског фонда за заштиту
животне средине (Сл.Гл.Општине Ћуприја бр.17/09 од
30.12.2009 године) врши се измена у члану 6. која се брише у
целости и сада треба да гласи „буџетским фондом управља
орган надлежан за послове заштите животне средине“.
Тачка 2.
У тачки 3. после става 1. иза речи „законима.“ додаје
се нови став који би гласио „буџетским фондом као подрачуном
у оквиру буџета располаже председник општине и он је
одговоран за наменско коришћење средстава буџетског фонда“.
Тачка 3.
Остали текст у Одлуци остаје непромењен.
Тачка 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана по
објављивању у Службеном гласнику општине Ћуприја.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-170/2012-01 од 01.11.2012.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић, дипл. правник
На основу члана 2. Закона о радним односима у
државним органима (''Сл.гласник РС'', бр.48/91, 66/92, 39/2002) и
члана 7. Анекса Посебног колективног уговора за државне
органе (''Сл.гласник РС'', бр.11/2009), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР. 06-97/2012-01-1 ОД 06.11.2012.ГОДИНЕ.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић
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), Општинско
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
06.11.2012.године, доноси

ПРАВИЛНИК
Члан 1.
Иза члана 7. додаје се нови члан 7а:
за свако обављено венчање, ако се обавља ван радног
времена и у нерадне дане, матичарима, припадају 4 (четири)
слободна сата.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места бр. 02-170/2012-01 од 01.11.2012.
године.
II Решење и Правилник објавити у ''Службеном
гласнику општине Ћуприја''

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 110-7/2012-01 од 06.11.2012.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-97/2012-01-1 од 06.11.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић
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САДРЖАЈ
Одлука
Одлука
Одлука
Одлука
Решење
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
Правилник

1
1
1
2
2
2
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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: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку
Годишња претплата 640,00 дин, полугодишња 360,00 а појединачни примерак 25,00 дин.
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033 орган управе општине Ћуприја
Не подлеже порезу на промет.
info@cuprija.rs
www.cuprija.rs
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