
 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. 

Закон) и члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ број 30/19) Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 09.09.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА 

ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И 

РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

 

Предмет решења 

Члан 1. 

Образује се  Радно  тело  за  подршку  подстицајном  
родитељству  и  развоју  деце  (у  даљем  тексту:  Радно  тело),  

као  мулти-секторско  тело, у  циљу  унапређењу  постојећих  

и  дефинисању  нових  мера  јавне  политике  усмерених  на  
подршку  подстицајном  родитељству  и  развоју  деце на  

територији  општине Ћуприја.  

Радно тело  образује  се  као  стално  стручно-
саветодавно  Радно  тело  Већа  општине Ћуприја. 

Овим Решењем  уређују  се  састав,  задаци,  начин  

функционисања,  и средства  за рад  Радног  тела. 

 

Састав Радног  тела 

Члан 2. 

Радно тело  чине  по  један  члан  и  заменик  члана  

из  следећих  органа,  установа,  организација: 
• Органа управе који је непосредно задужен за 

послове дечије заштите; 

• Предшколске установе  „Дечја радост“; 
• Центар за породични смештај и усвојење 

Ћуприја; 

• Центра за социјални  рад Ћуприја; 
• Дом здравља Ћуприја 

• Завода  за  јавно  здравље „Поморавље“ 

 Председник општине  је  председник  Радног  тела  
по  функцији. 

Задаци радног  тела 

Члан 3. 

Задаци Радног  тела  су  да  планира  и  надзире  

спровођење  мера  јавне  политике  из  различитих  области 

које  су  усмерене  на  подршку  подстицајном  родитељство  и 
развоју  деце, а  посебно: 

• Анализира постојеће  стање у локалној заједници и 

мере које спроводи и финансира локална самоуправа  и  
дефинише  кључне  приоритете  за  деловање  у  локалној  

заједници  у области  подстицајног  родитељства  и  развоја  

деце; 
• Учествује у  изради  и  имплементацији  локалних 

мера за  унапређење  подршке  подстицајном  родитељству  у  

првим  годинама  развоја  детета  и  предлаже  Општинском  
Већу  измене  и  допуне  релевантних  постојећих  стратешких  

и  програмских  докумената  односно  израду  нових    

докумената, јавних политика  којима  би се  планирале  
посебне  мере за  подршку  подстицајном  родитељству  и   

развоју  деце; 

• Даје подршку Општинској управи и Општинском 
већу у процесу припреме Предлога буџета општине  и 

предлоге за  опредељивање  финансијских  средстава  за  

финансирање програма и сервиса за подршку подстицајном 

родитељству и развоју деце унутар стратешких опредељења и 

јавних политика; 

• Координира размену информација и података 

између установа, институција и организација које су у 

локалној заједници задужене за посебна питања подршке 
родитељству и развоју деце и разматра и дефинише мере 

заједничког односно интегрисаног мулти-секторског деловања 

у спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим 
областима; 

• Учествује у процесу дефинисања тема и начина 

комуникације локалних органа са родитељима и будућим 
родитељима у вези са питањима подршке родитељству и 

развоја деце и по потреби предлаже Општинском већу 

посебну локалну  стратегију  комуникације  у  вези  са  овим 
темама; 

• Остварује сарадњу са организацијама цивилног 

друштва, међународним и домаћим развојним партнерима, 
који дају подршку родитељству и развоју деце, припрема идеје 

и предлоге за спровођење локалних програма, пројеката и/или 

услуга подршке у овој области и учествује у изради и 
спровођењу пројеката и програма за подршку родитељству и 

развоју деце, у којима је општина носилац или партнер: 

• Предузима и  друге  активности  неопходне  за  
остваривање  наведених  задатака које му додели општинско 

веће. 

Функционисање Радног  тела 

Члан 4. 

Председник радног  тела  сазива  и  председава  

седницама  Радног  тела. 
Радно тело  одржава  састанке  најмање  једном у 

два месеца. Стручну и административно-техничку  подршку  

Радном  телу  пружа  општинска  управа, Одељење за 
друштвене делатности, привреду и локални економски развој.  

На састанке  Радног  тела  могу се  позивати  

стручњаци  и  представници  других  органа,  установа  или  
организација  који  немају  своје  представнике  у  Радном  

телу,  ако  је то  потребно  ради  информисања  чланова  

Радног  тела  о  одређеном  питању. 
Радно тело доноси  пословник  којим  детаљније  

уређује  начин  рада. 

Радно тело  подноси  годишње  извештаје  о  свом  
раду  општинском  већу. 

 

Средства за рад  

Члан 5. 

Средства за рад  Радног  тела  обезбеђује  Општина 

Ћуприја. 
Чланови Радног  тела  не  примају  посебну  накнаду  

за рад у  Радном  телу. 

 

Именовање чланова 

Члан 6. 

 

Општинско веће  донеће  решење  о  именовању  

чланова  радног  тела  у  року  од  осам дана од дана  
доношења  овог  решења. 

 

 

 

 

 



09.09.2022.            број 23 
 

 

2 
 

 

Објављивање 

Члан 7. 

Ово решење  објављује  се у  „Службеном  гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-2/2022-01-1 од 09.09.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Васиљевић 

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) 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 дана 

09.09.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2022. годину Гимназије Ћуприја  број 01-1846 од 31.08.2022. 

године, коју је донео школски одбор Гимназије. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 402-67/2022-01-1 ОД 09.09.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Васиљевић 

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, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.09.2022. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну 

финансијског плана Туристичке организације Ћуприја за 2022. 

годину број 664/2022 од 08.09.2022. године, коју је донео 
Управни одбор Туристичке организације Ћуприја Одлуком 

број 666/2022 на седници одржаној дана 08.09.2022. године.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 402-72/2022-01-1 ОД 09.09.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Васиљевић 

На основу 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) и члана 2. Одлуке о изради 
симбола општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 21/2022) Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 09.09.2022. године доноси 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ИЗБОРА СИМБОЛА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 
избора симбола општине Ћуприја општине Ћуприја (у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Анита Милић, графички дизајнер, Ванредни 

професор  Факултета уметности у Нишу, 

2. Сања Девић,  графички дизајнер, Ванредни 

професор  Факултета уметности у Нишу,  

3. Драгана Атанасковић, Општина Ћуприја, Одсек за 

локални економски развој                                          

 

II ЗАДАТАК комисије је: 

- одреди опште карактеристике симбола општине Ћуприја, 
у складу са чланом 7. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, број 30/19)  

- распише јавни конкурс 
- спроведе поступак избора симбола општине Ћуприја 

- изврши преглед приспелих радова и њихову усклађеност 

са конкурсним задатком  
- достави извештај Општинском већу општине Ћуприја, са 

назнаком који од приспелих радова испуњавају услове 

конкурса и који је изабран.  
III Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у 

Комисији у висини од 3.000,оо РСД.  
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за везане за рад Комисије обављаће Одсек за 

председника општине, Општинско веће и скупштинске 
послове. 

V Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-163-17/2022-01-1 ОД 09.09.2022.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Васиљевић 

На основу члана 20. ст. 1. тачка 2. и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 57. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени 

гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 

31/2019), члана 7. став 2. Одлуке о градском и приградском 
превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“, бр. 25/2017 и 6/2018), члана 64. ст. 

1. тачка 21. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“, број 30/2019), Општинско веће општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 09.09.2022. године, донело је 

 

ИЗМЕНУ ПЛАНА ЛИНИЈА ГРАДСКОГ И 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА  ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Изменом плана линија градског и приградског 

превоза  путника на територији општине Ћуприја врши се 

измена Плана линија градског и приградског превоза  путника 
на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“, бр. 28/2021, 42/2021 и 3/2022) (у даљем тексту: План 

линија).  
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Члан 2. 

 У члану 7. Плана линија полазак под редним бројем 
5. мења се тако да сада гласи: 

ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

5 

км 

в
р
ем

е 

п
о

л
ас

к
а 

ЋУПРИЈА-МИНЕЛ 0 12:27 

ИНГРАП  0,6 12:29 

СЛАВИЈА 1,5 12:31 

ДОМ ЗДРАВЉА 2,2 12:33 

ЛАМЕЛА 2,8 12:36 

ЦАРА ЛАЗАРА-ПОЛЕКСИЈА 3,3 12:38 

13. ОКТОБАР 4,3 12:42 

ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА 4,6 12:44 

ДОБРИЧЕВО 6,9 12:49 

СЕЊЕ-БЕНЗИНСКА ПУМПА 12,5 12:58 

СЕЊЕ-ЦЕНТАР 13,5 13:00 

СЕЊЕ-БЕНЗИНСКА ПУМПА 14,5 13:03 

ДОБРИЧЕВО 20,1 13:12 

ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА 22,3 13:16 

13. ОКТОБАР 22,5 13:19 

ЦАРА ЛАЗАРА-ПОЛЕКСИЈА 23,5 13:22 

ПАРТИЗАН 24,5 13:25 

СЛАВИЈА 25,3 13:27 

ИНГРАП  26,4 13:30 

ЋУПРИЈА-МИНЕЛ 27 13:31 

Режим рада  Радним даном и недељом 

 
Члан 3. 

 Регистровани превозник коме је поверено оваљање 

градског и приградског презова путника на територији 
општине Ћуприја је у обавези да у року од пет дана од дана 

ступања на снагу овог Плана, усагласи редове вожње и 

поднесе захтев за оверу истих Одељењу за урбанизам, 
имовинско-правне послове и заштиту животне средине. 

 

Члан 4. 
Измену Плана линија објавити у „Службеном 

гласнику општине Ћуприја“. 
Ова Измена плана ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-19/2022-01-1 ОД 09.09.2022. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Васиљевић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Бр.    031-41/2022-01-2         

Датум: 02.09.2022.год. 

Ћуприја, ул.13.октобра бр.7 

 

 На основу члана 84 и 86, став 2  Закона о државној 
управи („Сл.гласник РС“ бр.79/2005, 101/2007, 95/2010, 

99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) и члана 39 Закона о 

општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 
95/2018-аутентично тумачење), доносим   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

                 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јелена Ристић, дипломирани 

менаџер, распоређена на радном месту „Порески контролор“ у 
Одсеку за утврђивање и контролу Одељења локалне пореске 

администрације Општинске управе општине Ћуприја, да води 

управни поступак и предузима све радње у поступку из 

делокруга послова радног места на које је распоређена, 

утврђеног Законом и Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби 

Буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 
18/2022). 

                                  Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

Начелник Општинске управе 

Милица Цветковић, дипл.правник 

На основу чл. 6. ст. 2. Одлуке о објављивању аката у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја„ („Службени гласник 
општине Ћуприја“, бр. 36/2014), чл. 163. ст. 6. Пословника 

Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, бр. 45/2019) и Обавештења начелника Општинске 
управе општине Ћуприја, бр. 031-44/2022-02 од 09.09.2022. 

године, врши се:  

 

ИСПРАВКА 

ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА“ 

 

Поступајући по Обавештењу начелника Општинске 

управе општине Ћуприја, бр. 031-44/2022-02 од 09.09.2022. 
године, утврђено је да је у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ број 22/2022 од 01.09.2022. године, начињена 

техничка грешка, у члану 2. Правилника о изменама и 
допунама Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске 
инспекције општине Ћуприја и Интерној ревизији општине 

Ћуприја, број: 110-15/2022-01-1 од 01.09.2022. године, тако да 
у делу: „ У члану  23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ – Група за буџет, код радног места под бројем 

49. према важећем Правилнику „Послови 
материјалнофинансијског књиговодства“, после речи: „ број 

службеника: 1“ додају се речи: „број приправника:1“.“, треба 

да стоји: 
 „У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ – Одсек трезора, код радног места под бројем 

49. према важећем Правилнику „Послови 
материјалнофинансијског књиговодства“, после речи: „ број 

службеника: 1“ додају се речи: „број приправника:1“ 

На основу напред наведеног, врши се исправка у 
члану 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине 
Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и 

Интерној ревизији општине Ћуприја, број: 110-15/2022-01-1 

од 01.09.2022. године,  и објављује следећи текст:  
 



09.09.2022.            број 23 
 

 

4 
 

 

„У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ФИНАНСИЈЕ – Одсек трезора, код радног места под 

бројем 49. према важећем Правилнику „Послови 

материјалнофинансијског књиговодства“, после речи: „ 

број службеника: 1“ додају се речи: „број приправника:1“ 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драгица Пејчић- Ранђеловић, дипл. Правник 

 

САДРЖАЈ 

  
 

Решење о образовању радног тела за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце 

1 

Решење (измена фин.плана Гимназије) 2 

Решење (измена фин.плана Туристичке 

организације) 
2 

Решење о именовању комисије за спровођење 

поступка избора симбола општине Ћуприја 
2 

Измена плана линија градског и приградског 

превоза путника на територији општине Ћуприја 
2 

Решење (Овлашћење Јелена Ристић) 3 

Исправка текста објављеног у Службеном 

гласнику општине Ћуприја 
3 

 

 
 


