На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4.
Закона о локалним изборима („Службени. гласник Р.С.“ бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине
Ћуприја, седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
ЉИЉАНЕ ЈАНКОВИЋ – МАРКОВИЋ
Одборнику Љиљани Јанковић – Марковић из
Ћуприје, престаје мандат одборника Скупштине општине
Ћуприја по основу поднете оставке.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-113 /2020-02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4.
Закона о локалним изборима („Службени. гласник Р.С.“ бр.
129/2007, 34/2010- одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине
Ћуприја, седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
МОМЧИЛА МАРИЋА
Одборнику Момчилу Марићу из Ћуприје, престаје
мандат одборника Скупштине општине Ћуприја по основу
поднете оставке.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-114 /2020-02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Изборна комисија општине Ћуприја
Број: 013-1-184/2020-02
Датум: 21. 09. 2020. године
ЋУПРИЈА
ИЗВЕШТАЈ
о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине
Ћуприја
Изборна комисија општине Ћуприја на седници
одржаној дана 21. 09. 2020. године, у складу са одредбама
члана 46. и 48. Закона о локалним изборима ( „ Службени
гласник РС “, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 аутентично тумачење и 68/20), издала је 2 ( два) Уверења о
избору за одборника Скупштине општине Ћуприја, и то:
Мартину Манојловићу, на основу писмене оставке Марић
Момчила, број: 02-114/2020-02 од 20. 08. 2020. године и
Маши Илић на основу писмене оставке Јанковић – Марковић
Љиљане, број: 02-113/2020-02 од 20. 08. 2020. године.
Од напред наведених кандидата за одборнике
Скупштине општине Ћуприја, прибављена је сагласност да
прихватају мандат одборника.
Уверења су издата на основу редоследа кандидата
на изборној листи „ ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка
партија Србије(СПС), Јединствена Србија(ЈС) - Драган
Марковић Палма“
На основу издатих уверења, предлаже се
Скупштини општине Ћуприја да потврди мандате следећих
одборника:

05.10.2020.
Р.бр

Име и презиме

1

Маша Илић

2

Мартин
Манојловић

број 36
Датум рођења

Пребивалиште и
адреса становања

Занимање

ИЗБОРНА ЛИСТА

03.08.1963.

мр.мед.сци

Ћуприја, Алексе
Шантића бр. 21

„ ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка
партија
Србије(СПС),
Јединствена
Србија(ЈС) - Драган Марковић Палма“

01.03.1981.

машински
техничар

Ћуприја,
Добричево

„ ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка
партија
Србије(СПС),
Јединствена
Србија(ЈС) - Драган Марковић Палма“

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Дејан Тимић, дипл. правник
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај Изборне комисије општине Ћуприја о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине
Ћуприја, бр. 013-1-184/2020-02 од 21. 09. 2020. године
II Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-1-184 /2020-02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја'' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
I ИМЕНУЈЕ СЕ Верификациони одбор у саставу:
1. Јелена Радивојевић,
2. Марија Јовановић
3. Виолета Тодосијевић
II Задатак Верификационог одбора је да на основу Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја о издатим уверењима за
одборнике Скупштине општине Ћуприја, број: 013-1-184/2020-02 од 21. 09. 2020. године и уверења о избору сваког кандидата за
одборника Скупштине општине Ћуприја, утврди да ли су подаци из уверења о избору сваког кандидата за одборника Скупштине
општине Ћуприја истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја о издатим уверењима за одборнике
Скупштине општине Ћуприја, број: 013-1-184/2020-02 од 21. 09. 2020. године, да ли је од кандидата за одборнике прибављена
сагласност да прихватају мандат одборника као и да ли је уверење издато од Изборне комисије општине Ћуприја као надлежног органа
и да о томе поднесе писани извештај Скупштини општине Ћуприја који садржи предлог да ли треба потврдити мандате одборника.
III Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-164 /2020-02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
На основу члана члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС ", бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентичмо тумачење и 68/2020) и члана 12. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја '' бр. 45/2019), Верификациони одбор подноси Скупштини општине Ћуприја
ИЗВЕШТАЈ
На основу Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине Ћуприја,
бр. 013-1-184/2020-02 од 21. 09. 2020. године и уверења о избору за сваког кандидата за одборника, увидом у напред наведени
Извештај и уверења о избору за сваког кандидата за одборника, Верификациони одбор утврдио је да су подаци из уверења о избору
сваког кандидата за одборника Скупштине општине Ћуприја истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја
о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине Ћуприја, бр. 013-1-184/2020-02 од 21. 09. 2020. године, да је од свих
наведених кандидата за одборнике Скупштине општине Ћуприја прибављена је сагласност да прихватају мандат одборника као и да су
сва уверења издата од стране Изборне комисије општине Ћуприја као надлежног органа, те се на основу тога предлаже да се потврде
мандати одборницима са следећих изборних листа:
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Р.бр

Име и
презиме

Датум
рођења

Занимање

Пребивалиште и адреса
становања

1

Маша Илић

03.08.1963.

мр.мед.сци

Ћуприја, Алексе Шантића
бр. 21

2

Мартин
Манојловић

01.03.1981.

машински техничар

Ћуприја,
Добричево

ИЗБОРНА ЛИСТА
„ ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка
партија Србије ( СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“
„ ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка
партија Србије ( СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“

ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР
______________________
_____________________
име и презиме
потпис
____________________________
_____________________
име и презиме
потпис
____________________________
_____________________
име и презиме
потпис

На основу члана 14. став 3. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај Верификационог одбора, број: 02-161/2020-02 од 05. 10. 2020. године.
II Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-161 /2020-02 од 05 . 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 56. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборника Скупштине општине Ћуприја изабраних на изборима одржаним 21. јуна 2020. године,
и то:
Р.бр

Име и презиме

Датум рођења

Занимање

Пребивалиште и адреса
становања

1

Маша Илић

03.08.1963.

мр.мед.сци

Ћуприја, Алексе Шантића
бр. 21

2

Мартин
Манојловић

01.03.1981.

машински
техничар

Ћуприја,
Добричево

ИЗБОРНА ЛИСТА
„
ИВИЦА
ДАЧИЋ
–
„Социјалистичка партија Србије (
СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“
„
ИВИЦА
ДАЧИЋ
–
„Социјалистичка партија Србије (
СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја''.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Одлуке, у складу са одредбама члана 56. став 7. Закона о локалним изборима ( „ Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 -одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-163/2020-02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 10. Статута општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја ", број 30/2019), члана 5.
Одлуке о додељивању признања и награда општине Ћуприја (
ОДЛУКУ
„ Службени гласник општине Ћуприја ", број 5/2002 и 5/2005)
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја
ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ
( „ Службени гласник општине Ћуприја “, бр. 45/2019),
ЋУПРИЈА 13. ОКТОБРА
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, доноси:
Члан 1.
Поводом обележавања Дана општине Ћуприја 13.
Октобра, Скупштина општине Ћуприја, додељује:
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05.10.2020.
ЗВАЊЕ
ПОЧАСНОГ
ЋУПРИЈА

број 36
ГРАЂАНИНА

ОПШТИНЕ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mr KLAUS JOHANN BESCH - представнику немачке
компаније SMP Automotive, за унапређење привредног развоја
општине Ћуприја. Компанија SMP Automotivе, која се бави
производњом ауто – делова, упослиће 450 радника и својом
делатношћу значајно ће утицати на развој пословне климе у
нашем граду.
ЗАХВАЛНИЦУ:
Инфективном одељењу Опште болнице у
Ћуприји за изузетну пожртвованост у лечењу
оболелих од COVID-19
Волонтерима општине Ћуприја за ангажовање у
пружању помоћи лицима старијим од 65 година, током
ванредног стања изазваног пандемијом корана вируса.
Вајару Мирољубу Стаменковићу из Београда,
аутору
монументалног
споменика
кнезу
Лазару
Хребељановићу који је ове године постављен у Ћуприји.
Урошу Стојиљковићу, за заслуге и остварене
резултате из области науке - хемије

Илић Милеса, Крушар
Чобановић Бранислав, Бигреница
Чобановић Крстина, Бигреница
Ђорђевић Бранка, Исаково
Ђорђевић Алекса, Исаково
Радуловић Славиша, Паљане
Илиовски Бошко, Паљане
Аничић Каменко, Батинац
Аничић Љиљана, Батинац
Станојевић Војислав, Остриковац
Станојевић Ненад, Остриковац
Јанићијевић Далиборка, Јовац
Јанићијевић Мића, Јовац
Којић Деспот, Мијатовац
Којић Саша, Мијатовац

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 17-11/2020-02 од 05. 10. 2020. године

НОВЧАНУ НАГРАДУ у износу од по 30.000,00
динара, за залагање на заштити пољопривредних усева,
имовине и људи на територији општине Ћуприја,
ангажовањем на пословима противградне одбране у 2020
години, следећим стрелцима противградне станице радарског
центра „Бешњаја“ :
1.
Плашинтовић Рајко, Медаре
2. Марињес Драган, Медаре
3. Стошић Митровић Стојадинка, Сење
4. Митровић Димитрије, Сење
5. Ибишевић Томислав, Везировац
6. Ибишевић Рада, Везировац
7. Максимовић Милосав, Крушар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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На основу члана 40. Статута општине Ћуприја ( „ Сл.
гласник општине Ћуприја “, бр. 30/19), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године,
доноси

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 4. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима
у својини општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр. 8/14, 14/16,18/16 и 18/17) и члана 40. Статута
општине Ћуприја (“Службени гласник општине Ћуприја” бр.
30/19), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗГРАДЕ КЛУБА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ КАО ЗДАЊА ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Зграда Клуба Војске Србије у Ћуприји одређује се
као зграда од стратешког значаја за општину Ћуприја.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ИЛИ РАЗМЕНОМ
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја
непосредном погодбом или разменом

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 463-9/2020-02 од 05. 10. 2020. године

II. Комисија се образује у следећем саставу:
1.Ђорђе Нешковић, председник Комисије
2. Младен Младеновић, члан комисије
3. Дејан Тимић, члан комисије

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/2018), члана 4. став 14. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 8/14,
14/16,18/16 и 18/17) и члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Службени
гласник
општине
Ћуприја“,
број
30/19),Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, донела је

III. ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ:
1. спровођење поступка непосредне погодбе или
размене приликом прибављања непокретности у јавну својину
општине Ћуприја и то:
- на грађевинском земљишту површине 2421 м², и
- објекту бр.1 означеном као зграда државних органа
површине у основи 1214 м2 ,
а све уписано у листу непокретности број 2079 за КО
Ћуприја град.
2. достављање записника о спроведеном поступку
непосредне погодбе или размене Скупштини општине
Ћуприја, као и предлога за прибављање непокретности у јавну
својину општине Ћуприја уколико је успешно спроведен
поступак.

ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности
непосредном погодбом или разменом у јавну својину
општине Ћуприја

IV. Ово Решење објавити у ”Службеном гласнику
општине Ћуприја”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-162/2020-02 од 05. 10. 2020. године

Члан 1.
Покреће се поступак прибављања непокретности у
јавну својину Општине Ћуприја непосредном погодбом или
разменом oзначеној као кп. бр. 1559 КО Ћуприја град и то:
- на грађевинском земљишту површине 2421 м², и
- објекту бр.1 означеном као зграда државних органа
површине у основи 1214 м2 ,
а све уписано у листу непокретности број 2079 за КО
Ћуприја град.
Члан 2.
У поступку прибављања непокретности из члана 1.
ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о
јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Члан 3.
Поступак непосредне погодбе или размене спровешће
Комисија која ће се формирати по доношењу ове одлуке.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-16/2020-02 од 05. 10. 2020. год

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. екон. наука
На основу члана 19. став 1. и члана 51. Закона о
јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. зaкoн и 108/2016), члана 20. став 1.
тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018, Одлука УС РС - 81/2020), члана 8. став 3. тачка 1.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини Општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“ бр. 8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и 25/17) и члана
40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 30/19), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ БР. 2. НА КП. БР. 1866/1 У КО
ЋУПРИЈА ГРАД
Члан 1.
Овом одлуком Републичком геодетском заводу,
Служби за катастар непокретности Ћуприја за подручје
општина Ћуприја, Параћин и Деспотовац, са седиштем у
Ћуприји, даје се на коришћење пословни простор у објекту бр.
2, на кп.бр. 1866/1 у КО Ћуприја град, површине 225м².

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр.ек. наукa

Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке, даје се
Републичком геодетском заводу, Служби за катастар
непокретности Ћуприја за подручје општина Ћуприја,
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Параћин и Деспотовац, са седиштем у Ћуприји,
на
коришћење без накнаде а ради обављања основне делатности
наведеног органа.
Члан 3.
Ова Одлука није основ за упис код надлежне службе
РГЗ – Службе за катастар непокретности Ћуприја.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине Ћуприја да
закључи Уговор о коришћењу којим ће се ближе регулисати
услови коришћења.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 361-6/2020-02 ОД 05. 10. 2020. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 88/2016), као и члана 25. ст. 1. тачка 6.
Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 33/2016 и
35/2019), Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 34/2014 и
10/2017) и Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број
2/2014), Општинско веће општине Ћуприја, на предлог
начелника Општинске управе општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 05.10. 2020. године, усвојило је

Члан 2.
У члану 4. Правилника, мењају се табеле ОПШТИНСКА
УПРАВА и КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, и гласе:
„ОПШТИНСКА УПРАВА
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају
– II група
Службеници - извршиоци

1 радно место

1 службеник

1 радно место

1 службеник

Број радних
места
25
27
13
6
2
10
8
1

Број
службеника
25
39
18
8
2
14
18
1

94

127

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број радних
места
0
0
0
4
3

Број
намештеника
0
0
0
4
11

УКУПНО

7

15

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И
СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

УКУПНО
Намештеници

Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине
Ћуприја (у даљем тексту: Правилник), број: 06-64-3/2019-01-1
од 19.04.2019. године („Службени гласник општине Ћуприја“,
број 12/2019), број: 06-127-3/2019-01-1 од 19.07.2019. године
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 26/2019), број:
06-190-2/2019-01-1 од 17.10.2019. године („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 39/2019) и број: 06-4-3/2020-01-1 од
17.01.2020. године („Службени гласник општине Ћуприја“,
број 01/2020).
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Број радних
места

Број
функционера

2

2

Службеници
извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Број радних
места
0
1
2
1
0
0
0
0

Број
службеника
0
1
3
1
0
0
0
0

УКУПНО

6

7

Функција

Помоћници
председника општине

Радни
однос
на
одређено време
(у кабинету
председника општине
Ћуприја)
Функционери –
помоћници председника
општине

Члан 3.
У члану 5. Правилника став 3. мења се и гласи:
„Укупан број систематизованих функционера и извршилаца
на одређено време у Кабинету председника општине, као
посебној организационој јединици у Општинској управи
општине Ћуприја је 7 и то:
- 2 функционера – помоћника председника општине и
- 5 службеника на извршилачким радним местима.“

места
и

Број радних
места

Број
извршилаца

Положаји у првој групи

1

1

Положаји у другој групи

1

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

25
28
13
6

25
39
18
8

Млађи сарадник

2

2

Виши референт

10

14

Референт

8

18

Млађи референт

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

3

11

101

142

Прва врста радних места
- намештеник
Друга врста радних места
- намештеник
Трећа врста радних места
- намештеник
Четврта врста радних
места - намештеник
Пета врста радних места
- намештеник
УКУПНО

Број
извршилаца

2

2

Самостални саветник

0

0

Саветник

1

1

Млађи саветник

2

3

Сарадник

1

1

Млађи сарадник

0

0

Виши референт

0

0

Референт

0

0

Млађи референт

0

0

УКУПНО

6

7

Члан 6.
У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек за председника општине,
општинско веће и скупштинске послове, код радног места под
бројем 9. према важећем Правилнику „Скупштински послови
и радна тела Скупштине општине“, у опису послова бришу се
речи:
„Води евиденције у области безбедности и здравља
на раду и обавља друге послове у складу са Законом о
безбедности здравља на раду.“

Члан 4.
У члану 20. Правилника став 3. мења се и гласи:
„Шеф кабинета и запослени у Кабинету председника општине
за свој рад одговарају начелнику Општинске управе и
председнику општине.“
Члан 5.
Члан 22. Правилника мења се и гласи:
„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
службеника
намештеника

Број радних
места

У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек за опште и управно
правне послове, код радног места под бројем 17. према
важећем Правилнику „Заменик матичара“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 2“
У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек-Услужни центар, код
радног места под бројем 19. према важећем Правилнику
„Послови информационог система општине“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 2“
У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек- Услужни центар, код
радног места под бројем 20. према важећем Правилнику
„Пријем и експедиција поште“, мења се број службеника и
гласи:
„број службеника: 2“
У опису послова, после речи: „по потреби обавља послове
писарнице“, додају се речи:
„успоставља телефонску везу, дистрибуира
примљену везу и поруке надлежнима у органима Општине
Ћуприја.“
У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек- Услужни центар,
радно место под бројем 21. према важећем Правилнику
„Послови Call центра“, мења се и гласи:
„Послови интерне и екстерне комуникације
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 и установама чији је
оснивач скупштина општине, врши праћење одговора и
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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.
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).“

„Кафе кувар
Звање: Намештеник – пета врста радних 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
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“.
Досадашње радно место под бројем 31. „Руководилац
службе правне помоћи“, постаје радно место под бројем 33. и
тако редом.
У члану 23. Правилника, код
6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ
ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек за
утврђивање и контролу, после радног места под бројем 37.
према важећем Правилнику „Порески контролор“, додаје се
ново радно место које гласи:
„ Административно-технички послови утврђивања
и контроле изворних прихода јединице локалне
самоуправе
Звање: Референт
број службеника: 1

У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек- Услужни центар, после
радног места под бројем 21. према важећем Правилнику
„Послови Call центра“, додаје се ново радно место које гласи:
„ Административно-технички
управе
Звање: Млађи референт

послови,

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 административнотехничке 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.
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).“

Општинске

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).“
Досадашње радно место под бројем 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“, постаје радно место под
бројем 23. и тако редом.

Досадашње радно место под бројем 38. „Шеф Одсека за
наплату, пореско књиговодство и извештавање“, постаје
радно место под бројем 41. и тако редом.

У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек за заједничке послове,
код радног места под бројем 30. према важећем Правилнику
„Послови одржавања хигијене - чистач“, мења се број
намештеника и гласи:
„број намештеника: 6“

У члану 23. Правилника, код
6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ
ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек за
наплату, пореско књиговодство и извештавање, код радног
места под бројем 42. према важећем Правилнику „Порески
извршитељ“, у опису послова после речи: „ пружа стручну
помоћ пореским обвезницима“, додају се следеће речи:
„ Води првостепени поступак по изјављеним жалбама на
решење о принудној наплати и решење о одлагању плаћања
пореског дуга“.

У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Одсек за заједничке послове,
после радног места под бројем 30. према важећем Правилнику
„Послови одржавања хигијене - чистач“, додаје се ново радно
место које гласи:

У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек трезора, код радног места под бројем
50. према важећем Правилнику „Послови припреме и обраде
документације – ликвидатор директних корисника буџета“,
мења се број службеника и гласи:
„број службеника: 1“
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У члану 23. Правилника, код 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - Одсек за локални економски
развој, код радног места под бројем 71. према важећем
Правилнику „Послови управљања пројектима“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 1“

„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 државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).“

У члану 23. Правилника, код 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - Одсек за локални економски
развој, код радног места под бројем 75. према важећем
Правилнику „Послови управљања пројектима и унапређења
енергетске ефикасности“, у опису послова после речи:
„Пружа помоћ буџетским корисницима у поступку јавних
набавки електричне енергије“, ставља се тачка и додаје се
следећи текст:
„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“
У члану 23. Правилника, код 6.1.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине, после радног места под бројем 79.
према
важећем
Правилнику
„Регистратор
регистра
обједињених процедура“, додаје се ново радно место које
гласи:
„Управљање имовином и географскоинформационим системом“
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Администрација корисничких приступа и
података подацима из дигиталне базе података Географског
информационог система општине Ћуприја;
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, најмање три године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).

Досадашње
радно
место
под
бројем
82.
„Административни послови из области урбанизма“ постаје
радно место под бројем 87. и тако редом.
У члану 23. Правилника, код 6.1.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Група за имовинскоправне послове, радно место под бројем 85. према важећем
Правилнику „Имовинско-правни послови – евидентирање
имовине“, брише се.
У члану 23. Правилника, код 6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске
послове, код радног места под бројем 89. према важећем
Правилнику „Грађевински инспектор“, у опису послова, пре
речи:
„Прати усаглашеност нормативних аката...“
додају се речи:
„Обавља послове инспекцијског надзора у складу са
Законом о становању и одржавању зграда“

Досадашње радно место под бројем 80. „ Послови у
области изградње“ постаје радно место под бројем 84. и тако
редом.

У члану 23. Правилника, код 6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске
послове, код радног места под бројем 93. према важећем
Правилнику „Комунални инспектор“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 9“

У члану 23. Правилника, код 6.1.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине, после радног места под бројем 81.
према важећем Правилнику „Послови у области саобраћаја“,
додаје се ново радно место које гласи:

У опису послова, пре речи:
„Прати усаглашеност нормативних аката...“
додају се речи:
„Обавља послове инспекцијског надзора у складу са
Законом о становању и одржавању зграда“
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У члану 23. Правилника, код 6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске
послове, код радног места под бројем 95. према важећем
Правилнику „Комунални послови“, мења се број службеника и
гласи:
„број службеника: 6“

РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈАЈУ СЕ финансијски извештаји за 2019.
годину Јавног комуналног предузећа „ Равно 2014 '' Ћуприја,
које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „
Равно 2014 '' Ћуприја, на седници одржаној дана 28. 05. 2020.
године, Одлуком број: 2381-1

У члану 23. Правилника, код 6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске
послове, радно место под бројем 96. према важећем
Правилнику „Комунални редар“, брише се.

2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

У члану 23. Правилника код 6.2.
ПОСЕБНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦA,
КАБИНЕТ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, мења се став 6. и гласи:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 402-25/2020-02 од 05. 10. 2020. године

„У Општинској управи, председник општине
поставља помоћнике председника за следеће области: за
економски развој и за заштиту животне средине.“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

У члану 23. Правилника код 6.2.
ПОСЕБНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА,
КАБИНЕТ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, радно место под бројем
101. према важећем Правилнику Помоћник председника
општине за урбанизам, брише се.“

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019)
и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја
( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05.
10. 2020. године, доноси:

Досадашње радно место под бројем 102. према важећем
Правилнику „Шеф кабинета“ постаје радно место под бројем
104. и тако редом.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ „ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-132-2/2020-01-1 од 05.10.2020. године

1. РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Установе културе
„ Ћуприја '' у Ћуприји, у саставу:
- Зоран Арсић - представник оснивача, председник
Управни одбор;
- Милан Стојановић, представник оснивача, члан
Управни одбор;
- Мирослав Спасић, представник оснивача, члан
Управни одбор;
- Драгана Гашпарић, представник запослених, члан
Управни одбор;
- Оља Стојановић, представник запослених, члан
Управни одбор;
због истека мандата.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Владимир Васиљевић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 30/2019) и
члана 143. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05.
10. 20120. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Установе за спорт СЦ „ Ада '' Ћуприја, број:
442/2019 од 20. 12. 2019. године, коју је донео Управни
одбор Установе за спорт СЦ „ Ада '' Ћуприја, на седници
одржаној дана 20. 12. 2019. године.
2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-131-17-2 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-26/2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана 41. и 42. Закона о култури самоуправи („
Службени гласник Републике Србије '' бр. бр.72/2009, 13/2016,
30/2016 – исправка и 6/2020 ), члана 40. став 1. тачка 11.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65.
став. 2. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник
Републике Србије '' бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. став 1.
тачка 72. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник
општине Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2.
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно
прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја
– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој, Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 05. 10. 2020. године,
доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ „ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе
културе „ Ћуприја '' у Ћуприји, у саставу:
Зоран Арсић – представник оснивача, председник
Управног одбора
Марија Миладиновић, члан Управног одбора –
представник оснивача
1.
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Миланка Николић, члан Управног одбора –
представник оснивача
Дејан Антонијевић, члан Управног одбора представник запослених
Саша Симић, члан Управног одбора - представник
запослених
на период од 4 ( четири ) године.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије '' бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''
бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, доноси:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-148 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Техничке
школе у Ћуприји, Александра Аџемовић – Речевић,
представник родитеља, због престанка основа по којем је
именована
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-154 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана
116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије '' бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''
бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, доноси:

1.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
116. став 5. Закона о основама система образовања и
васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије '' бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
30/2019) и и члана 143. став 2. Пословника Скупштине
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 05. 10. 2020. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
1.
РАЗРЕШАВЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ
„ Ђура Јакшић '' у Ћуприји и то:
Маријана Настов, представник запослених, на лични
захтев;
Александар Вујновић, представник запослених, на лични
захтев;
Драган Граовац, представник запослених, на лични
захтев;
Саша Трајчевски, представник родитеља, због престанка
основа по којем је именован.

РЕШЕЊЕ
1.
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Техничке
школе Ћуприји, Јасна Матић, представник родитеља.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-150 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-154 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 05. 10. 2020. године, доноси:

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана
116. став 5. Закона о основама система образовања и
васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије '' бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05.
10. 2020. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2019/202О ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ

I РАЗРЕШАВА СЕ Савет родитеља општине
Ћуприја за радну/школску 2019/2020 годину, у саставу:
1. Светлана Костић, члан – представник ОШ „Ђура
Јакшић“
2. Лидија Ристић, заменик члана – представник ОШ
„Ђура Јакшић“
3. Катарина Милановић, члан – представник ОШ „13.
октобар“
4. Јелена Николић, заменик члана – представник ОШ
„13. октобар“
5. Горан Михајловић, члан – представник ОШ „Вук
Караџић“
6. Саша Станојевић, заменик члана – представник ОШ
„Вук Караџић“
7. Саша Ракић, члан – представник Савета родитеља
Гимназије

1.
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „
Ђура Јакшић '' у Ћуприји и то:
Данијела Живановић, представник запослених
Биљана Радисављевић, представник запослених
Биљана Гелев, представник запослених
Ненад Живковић, представник родитеља
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-150 /2020 - 02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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8. Наташа Видановић, заменик члана –представник
Гимназије
9. Снежана Илић, члан – представник Медицинске
школе
10. Валентина Петровић, заменик члана – представник
Медицинске школе
11. Гордана Рајић, члан – представник Техничке школе
12. Милан Димитријевић, заменик члана – представник
Техничке школе
13. Сузана Милојевић, члан – представник ШОМО
„Душан Сковран“
14. Сања Младеновић, заменик члана – представник
ШОМО „Душан Сковран“
15. Александар Милеуснић, члан – представник Школе
за музичке таленте
16. Иван Танасковић, заменик члана – представник
Школе за музичке таленте
17. Завиша Кумбрић, члан – представник ПУ „Дечја
радост“
18. Ана Аранђеловић, заменик члана – представник ПУ
„Дечја радост“
због истека мандата
II Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-158/2020 - 02 од 05. 10. 2020. године

15. Александар Милеуснић - представник Савета
родитеља Школе за музичке таленте
16.
Иван Танасковић - представник Савета родитеља
Школе за музичке таленте - заменик
17.
Игор Миладиновић - представник Савета родитеља
П.У. „ Дечја Радост ''
18.
Милош Марјановић - представник Савета родитеља
П.У. „ Дечја Радост ''- заменик
II Општински савет родитеља:
даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
прати и разматра могућности за унапређивање
једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике: спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине;
пружа подршку Савету родитеља свих установа на
територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите,
културе, заштите и унапређења права детета и људских права:
обавља и друге послове у вези са образовањем и
васпитањем на територији општине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
121. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије '' бр. 88/2017 и 27/2018
– др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019), члана 3. став 4.
Правилника о Општинском савету родитеља самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/2018) и члана
143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 05.
10. 2020. године, доноси:

III Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-158/2020 - 02 од 05. 10. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

САДРЖАЈ
Одлука о престанку мандата одборника Љиљане
Јанковић Марковић
Одлука о престанку мандата одборника Момчила
Марића
Извештај о издатим уверењима за одборнике
Скупштине општине Ћуприја
Решење (извештај Изборне комисије)
Решење о именовању верификационог одбора
Извештај верификационог одбора
Решење (извештај верификационог одбора)
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Ћуприја
Одлука о додели признања и награда за 2020.годину
поводом обележавања дана општине Ћуприја
13.октобра
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2020.годину
Одлука о одређивању зграде клуба Војске Србије као
здања од стратешког значаја за општину Ћуприја
Одлука о покретању поступка прибављања
непокретности непосредном погодбом или разменом
у јавну својину општине Ћуприја
Решење о образовању комисије за спровођење
поступка прибављања непокретности непосредном
погодбом или разменом у јавну својину општине
Ћуприја
Одлука о давању на коришћење пословног простора у
објекту број 2 на кп.бр. 1866/1 у КО Ћуприја град
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја
за 2019.годину
Правилник о изменама и допунама правилника о
организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и служби
буџетске инспекције општине Ћуприја

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља за
радну/школску 2020/2021 годину, у саставу:
1.
Ненад Живковић – представник Савета родитеља
О.Ш. „ Ђура Јакшић ''
2.
Лидија Филиповић - представник Савета родитеља
О.Ш. „ Ђура Јакшић ''- заменик
3.
Горан Ђорђевић - представник Савета родитеља
О.Ш. „ 13. октобар''
4.
Марија Николић - представник Савета родитеља
О.Ш. „ 13. октобар''- заменик
5.
Саша Станојевић - представник Савета родитеља
О.Ш. „ Вук Караџић''
6.
Горан Михајловић - представник Савета родитеља
О.Ш. „ Вук Караџић''- заменик
7.
Саша Ракић - представник Савета родитеља
Гимназије
8.
Наташа Видановић - представник Савета родитеља
Гимназије - заменик
9.
Тијана Павловић - представник Савета родитеља
Медицинске школе
10.
Марко Петковић - представник Савета родитеља
Медицинске школе - заменик
11. Гордана Рајић - представник Савета родитеља
Техничке школе
12.
Снежана Станојевић - представник Савета
родитеља Техничке школе - заменик
13. Милица Ковачевић - представник Савета родитеља
ШОМО „ Душан Сковран ''
14.
Милан Дишић - представник Савета родитеља
ШОМО „ Душан Сковран ''- заменик
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Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Стаута Установе за спорт СЦ „ Ада “,
Ћуприја
Решење о усвајању финансијског извештаја за 2019.
годину ЈКП „ Равно 2014 “, Ћуприја
Решење о разрешењу Управног одбора Установе
културе „ Ћуприја “ у Ћуприји
Решење о именовању Управног одбора Установе
културе „ Ћуприја “ у Ћуприји
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „
Ђура Јакшић '' у Ћуприји
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ
„ Ђура Јакшић '' у Ћуприји
Решење о разрешењу члана Школског одбора
Техничке школе у Ћуприји
Решење о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Ћуприји
Решења о разрешењу општинског савета родитеља
Решења о именовању општинског савета родитеља
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