
 

 

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 6. Решења о образовању 

радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју 

деце („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 23/2022) 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

16.09.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА 

ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И 

РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

 

 

I ИМЕНУЈЕ 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  у следећем саставу: 

1. Јовца Антић, председник општине, Председник 

Радног тела 

2. Јадранка Ђорђевић, помоћник председника општине 

3. Драгана Милановић, Општинска управа општине 

Ћуприја 

4. Ирена Станковић, Општинска управа општине 

Ћуприја 

5. Сузана Лазаревић, Одељење за друштвене 

делатности, привредуи локални економски развој 

6. Сузана Смајловић, ПУ „Дечја радост“  

7. Славица Стојановић, Центар за породични смештај 

и  усвојење Ћуприја 

8. Крстина Евтов, Центар за социјални рад „Ћуприја“ 

9. Ивана Николић, Дом здравља Ћуприја 

10. Др Горан Радовановић, Завода  за  јавно  здравље 

„Поморавље“ 

 

II 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. 

 

III Радно тело доноси  пословник  којим  детаљније  
уређује  начин  рада. 

 

IV  Радно тело  подноси  годишње  извештаје  о  
свом  раду  општинском  већу. 

 

V Ово решење  објављује  се у  „Службеном  
гласнику општине Ћуприја“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-171-5/2022-01-1 од 16.09.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

 

 

 

 
 


