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 04.02.2021. године, усвојило је
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
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), број: 06-4-3/2020-01-1 од
17.01.2020. године („Службени гласник општине Ћуприја“,
број 01/2020), број: 06-132-2/2020-01-1 од 05.10.2020. године
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 36/2020) и број:
06-166-2/2020-01-1 од 18.11.2020. године („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 43/2020).
Члан 2.
У члану 4. Правилника, мењају се табеле ОПШТИНСКА
УПРАВА и КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, и гласе:

„ОПШТИНСКА УПРАВА
Службеник на
положају –
1 радно место
I група
Службеник на
положају – II
1 радно место
група
Службеници
- Број радних места
извршиоци
Самостални
25
саветник
Саветник
27
Млађи саветник
14
Сарадник
6
Млађи сарадник
2
Виши референт
10
Референт
8
Млађи референт
1
УКУПНО
Намештеници

1 службеник
1 службеник
Број
службеника
25
39
19
9
2
13
17
1

95

127

Број радних места

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

0

Број
намештеника
0

0

0

0

0

4

4

3

11

УКУПНО

7

15

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Функција
Помоћници
председника
општине
Службеници
извршиоци
Самостални
саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО

-

Број радних места

Број
функционера

2

2

Број радних места
0

Број
службеника
0

1
2
1
0
0
0
0

1
3
1
0
0
0
0
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број 3
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“

Члан 3.
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 места
службеника и
Број
Број
намештеника
радних
извршилаца
места
Положаји у првој групи

1

1

Положаји у другој групи

1

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

25
27
14
6

25
39
19
9

Млађи сарадник

2

2

Виши референт

10

13

Референт

8

17

Млађи референт

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

3

11

102

142

Број
радних
места

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

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

У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек трезора, код радног места под бројем
49. према важећем Правилнику „Непосредни извршилац
трезора“, мења се број службеника и гласи:
„број службеника: 2“
У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек трезора, код радног места под бројем
51. према важећем Правилнику „Послови обрачуна плата,
накнада и других примања запослених“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 2“
У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек за јавне набавке, код радног места под
бројем 56. према важећем Правилнику „Послови на припреми
јавних набавки“, код Описа послова, после речи:“спроводи
поступке јавних набавки за индиректне кориснике буџета“,
додају се речи:
„и за месне заједнице на територији општине
Ћуприја“
У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек за јавне набавке, код радног места под
бројем 57. према важећем Правилнику „Сарадник за јавне
набавке“, мења се звање и гласи:
„Звање: Сарадник“
Код Услова уместо речи: „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“, уписују се речи:
„ најмање три године радног искуства у струци“
У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ - Одсек за индиректне кориснике буџета, код
радног места под бројем 65. према важећем Правилнику
„Књиговођа индиректних корисника буџета“, мења се број
службеника и гласи:
„број службеника: 1“
У члану 23. Правилника, код 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Група за привреду и
пољопривреду, после радног места под бројем 71. Према
важећем Правилнику „Послови у области пољопривреде,
шумарства и водопривреде“, додаје се ново радно место које
гласи:
„ 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, 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

Члан 4.
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, радно место под бројем 16. према важећем
Правилнику „Заменик матичара“, брише се.
Досадашње радно место под бројем 17. „Заменик
матичара“, постаје радно место под бројем 16., и тако редом.
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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).“
У члану 23. Правилника, код 6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске
послове, код радног места под бројем 100. према важећем
Правилнику „Комунални послови“, мења се број службеника и
гласи:
„ број службеника: 5“

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове Месних заједница на територији
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.02.2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сење за 2021. годину број 07/20 од 28.12.2020.
године коју је донело Радно тело ове Месне заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-16-8/2021-01-1 од 03.02.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове Месних заједница на територији
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.02.2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-19-2/2021-01-1 од 04.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за
финансије и Одељења за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој, Општинске управе општине
Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној дана 03.02.2021. године доноси

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Паљане Иванковац за 2021. годину број 16/20 од
24.12.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-16-9/2021-01-1 од 03.02.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Центра
за социјални рад „Ћуприја“ са финасијским планом за 2021.
годину, број 01-402-87/2021 од 20.01.2021. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-16-3/2021-01-1 ОД 03.02.2021. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл. правник

3

04.02.2021.

број 3

САДРЖАЈ
Правилник о изменама и допунама правилника о
организацији и систематизацији радних места у
општинској управи oпштине Ћуприја,
правобранилаштву општине Ћуприја и служби
буџетске инспекције општине Ћуприја
Решење (сагласност на План и програм рада Центра
за социјални рад „Ћуприја“)
Решење (Финансијски план Месне заједнице Сење)
Решење (Финансијски план Месне заједнице Паљане
Иванковац)
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