На основу члана 17. Закона о младима („Сл.
гласник РС“, бр. 50/2011), члана 64. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/19)
Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 12.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ О
ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за младе, као посебно
радно тело, прописује његова надлежност, број чланова,
састав, начин избора и разрешења чланова и друга питања од
значаја за рад Савета за младе (у даљем тексту: Савета).
Члан 2.
Савет се оснива у циљу усклађивања активности у
вези са остваривањем омладинске политике у Општини
Ћуприја.
Члан 3.
Задатак Савета за младе је да:
1. иницира и учествује у изради локалне омладинске
политике у области образовања, рекреације, коришћења
слободног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства,
културе, равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја, животне
средине и другим областима значајним за младе;
2. учествује у изради посебних локалних акционих
планова, програма и политике у сагласности са Националном
стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о
њима обавештава органе општине;
4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које
доноси Општинско веће у областима значајним за младе;
5. усваја годишње и периодичне извештаје о
остваривању локалне омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за младе и подноси их
Општинском већу;
6. иницира припрему пројеката или учешће општине у
програмима и пројектима за младе у циљу унапређења
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права
која су у надлежности општине;
7. подстиче сарадњу између општине и омладинских
удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која
се односи на омладину и о томе обавештава органе општине;
9. предлаже доношење одлука, програма и других
аката од значаја за унапређење положаја младих;
10. води рачуна о информисаности младих о свим
питањима значајним за унапређење положаја младих;
11. комуницира и координира са надлежним и
кровним организацијама омладинске политике;
12. по потреби позива представнике јавних служби,
установа, тела градске општине на седнице Савета за младе;
13. обавља и друге послове од интереса за младе.
Члан 4.
Савет има председника и десет чланова, које
именује Председник општине Ћуприја, на период од четири
године.
Савет чине представници органа Општине,
представници ученика и студената, представници образовних,

васпитних и установа за социјални рад са територије општине,
и представници удружења која се баве питањима младих.
Члан 5.
Председник општине именује чланове Савета за младе
из састава грађана, стручњака, представника удружења,
представника школа и других јавних служби водећи рачуна о
равноправности полова.
Најмање половину чланове Савета за младе чине
млади узраста 15-30 година који су активностима и
поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај
младих у локалној заједници, односно који су добитници
школских, факултетских, научних, односно других награда и
признања за различите области интересовања младих.
Остале чланове Савета за младе морају да поседују
вишегодишње искуство у раду са проблемима младих,
доказану стручност, односно да су активно учествовали у
већем броју активности од важности за младе.
Председник општине може и пре истека рока на који
су именовани разрешити поједине чланове Савета и
именовати нове.
Члан 6.
Начин рада и одлучивања Савета, детаљније се
уређује пословником о раду Савета, који Савет доноси
већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 7.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Савета за младе обавља Општинска управа општине
Ћуприја, Одељење за послове органа општине, општу управу
и заједничке послове, Одсек за председника општине,
Општинско веће и скупштинске послове.
Члан 8.
Члановима Савета припада накнада за рад, као и друга
примања у складу са Одлуком којом се регулишу питања
накнаде одборника и чланова радних тела.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-51-5/2021-01-1 ДАТУМ: 12.04.2021. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку
давања сагласности на финансијске планове основних и
средњих школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 2/2018)по претходно прибављеном
мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине
Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној 12.04.2021. године, доноси

12.04.2021.

број 10
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Основне школе „Ђура Јакшић“ за 2021. годину бр.427/2021 од
05.04.2021. године, донету Одлуком школског одбора.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-51-7/2021-01-1 од 12.04.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић
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, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку
давања сагласности на финансијске планове основних и
средњих школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 2/2018) по претходно прибављеном
мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине
Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној 12.04.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену финансијског плана
Основне школе „13.октобар“ за 2021. годину бр.01-393 од
08.04.2021. године, донету Одлуком школског одбора.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-51-6/2021-01-1 од 12.04.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић

САДРЖАЈ

Одлука о оснивању Савета за младе
Решење (Сагласност на измену фин.плана
ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Сагласност на измену фин.плана
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