
 
           На основу члана 19., став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл.гласник Републике Србије“, број 

41/09 и 53/10), члана 46.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник Републике Србије“, бр.129/07), члана 60. Статута 

општине Ћуприја ("Службени гласник општине Ћуприја", 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и  члана 10. став 3, члана 12. 

и 13. Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине 

Ћуприја ("Службени гласник општине Ћуприја", број 14/11) 

Општинско веће oпштине Ћуприја на седници одржаној 
27.03.2014. године доноси: 

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I Програмом коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине Ћуприја за 2014. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 

средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на 
територији општине Ћуприја, за активности које се током 2014. 

године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима. 
II Средства за реализацију Програма, предвиђена су 

Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2014. годину у разделу 4-

општинска управа, глава 4.03-јавни ред и безбедност, функција 
360- јавни ред и безбедност, економска класификација: 423-

услуге по уговору, 424-специјализоване услуге, 425-текуће 

поправке и одржавање, 511-зграде и грађевински објекти и 512-
машине и опрема. 

Коришћење наведених средстава биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних извора 
и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима до нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу, 
планиране активности реализоваће се према степену приоритета 

које одреди Савет за безбедност саобраћаја. 

III У складу са одредбом члана 18., став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог 

Програма биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја 

на путевима и то за следеће намене: 

Р.бр. 
Назив 

конта 
Назив позиције 

Износ 

(динара) 

А)  
Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима 
 

1  

Израда техничке документације у 

области безбедности саобраћајних 

токова на територији општине 

Ћуприја 

 

1.1 511400 

Израда Пројекта техничког 

регулисања саобраћаја за насеље 
Ћуприја са техничком контролом 

3 500 000 

1.2 511400 
Израда пројекта за постављање 

видео надзора саобраћаја 
200 000 

2.  

Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима - 

Превентивно промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја 

 

2.1 423400 

Промотивна кампања безбедности у 

саобраћају - израда пропагандног 
материјала, спотова, закуп 

билдборда и др. 

150 000 

3.  

Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима - 

унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

 

3.1 424200 

- Набавка уџбеника и приручника за 

едукацију деце у основним и 

средњим школама,  

- Стручна едукација учитеља и 

наставника о значају саобраћајног 
образовања и васпитања,  

- Организација такмичења „Шта 

знаш о саобраћају“  

150 000 

4.  
Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима - Рад Тела 

за координацију 

 

4.1 423300 

Средства за рад Савета за 
безбедност саобраћаја и трошкови 

семинара 
100 000 

4.2  
Накнаде за рад Савета за безбедност 

саобраћаја 

 

150 000 

5.  

Унапређење безбедностн 

саобраћаја на путевима - опрема 

за зоне школа и опсервацију 

саобраћаја 

 

5.1 512200 
Набавка и монтажа камера за видео 

надзор саобраћаја 
4 000 000 

Б)  
Поправљање саобраћајне 

ннфраструктуре 
 

1. 425200 Поправка опреме пута    2 000 000    

 

- Савет за безбедност саобраћаја достављаће 
Општинском Већу годишњи извештај о реализацији Програма 

коришћења средстава за  унапређење безбедности саобраћаја, 

најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину. 
- Стручне и административно техничке послове у вези са 

реализацијом Програма, обавља надлежни орган Општинске 

управе Ћуприја 
 

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-40/2014-01-1 од 27.03.23014.год. 

                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц. 
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   На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр. 129/2007 , члана 60 .Статута општине Ћуприја 
(“Сл.Гласник општине Ћуприја”, бр. 14/08, 22/08, 28/08, и 23/13) 

и извештаја  Комисије за доделу средстава за финансирање 

програма и пројекта удружења односно невладиних организација 

са територије општине Ћуприје бр. 06-21/2014-01-1,од 

26.02.2014.год. Општинско веће на седници одржаној дана 

27.03.2014.доноси следећу  

 

ОДЛУКУ 

 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
На основу извештаја Комисије за доделу средстава за 

финансирање програма и пројекта удружења односно невладиних 

организација са територије општине Ћуприје бр.06-21/2014-01-1, 
а након спроведеног поступка за избор пројеката/програма 

удружења грађана односно невладиних организација, који ће се 

финансирати  или суфинансирати из буџета општине Ћуприја, 
општинско веће општине Ћуприја, расподељује средства из 

буџета Општине Ћуприја позитивно оцењеном предлогу 

пројекта: 
1. “Народна кухиња Црвеног крста” Ћуприја у износу 

од 1.000.000 РСД 

   
Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о 
буџету Општине Ћуприја за 2014. годину. 

 

Члан 3. 
             На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 

13.Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 
удружења односно невладиних организација бр. 06-189-9/2013-02 

од 18.11.2013. године, председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће одговарајући уговор. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном гласнику општине Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-40/2014-01-1 од 27.03.2014. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц 

            На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 , члана 60 .Статута 
општине Ћуприја (“Сл.Гласник општине Ћуприја”, бр. 14/08, 

22/08, 28/08, и 23/13) и извештаја  Комисије за доделу средстава 

за финансирање програма и пројекта удружења односно 
невладиних организација са територије општине Ћуприје бр. 06-

21/2014-01-1,од 21.03.2014.год. Општинско веће на седници 
одржаној дана 27.03.2014.доноси следећу  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

На основу извештаја Комисије за доделу средстава за 

финансирање програма и пројекта удружења односно невладиних 

организација са територије општине Ћуприје бр.06-21/2014-01-1, 
а након спроведеног поступка за избор пројеката/програма 

удружења грађана односно невладиних организација, који ће се 

финансирати  или суфинансирати из буџета општине Ћуприја, 
општинско веће општине Ћуприја, расподељује средства из 

буџета Општине Ћуприја позитивно оцењеном предлогу 

пројекта: 
 

         “Регионални сајам образовања-Ћуприја 2014.” 

подносиоца предлога пројекта  удружења “Регионални тим 

подршке за науку, образовање и уметност- НОУ тим” у 

износу од 250.000 РСД. 

Члан 2. 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о 
буџету Општине Ћуприја за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

             На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 

13.Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 
удружења односно невладиних организација бр. 06-189-9/2013-02 

од 18.11.2013. године, председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће одговарајући уговор. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном гласнику општине Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
БРОЈ:06-40-1/2014-01-1 од 27.03.2014.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц 

            На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 , члана 60 .Статута 

општине Ћуприја (“Сл.Гласник општине Ћуприја”, бр. 14/08, 

22/08, 28/08, и 23/13) и извештаја  Комисије за доделу средстава 

за финансирање програма и пројекта удружења односно 

невладиних организација са територије општине Ћуприје бр. 06-

21/2014-01-1,од 21.03.2014.год. Општинско веће на седници 
одржаној дана 27.03.2014.доноси следећу  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

На основу извештаја Комисије за доделу средстава за 

финансирање програма и пројекта удружења односно невладиних 

организација са територије општине Ћуприје бр.06-21/2014-01-1, 
а након спроведеног поступка за избор пројеката/програма 

удружења грађана односно невладиних организација, који ће се 

финансирати  или суфинансирати из буџета општине Ћуприја, 
општинско веће општине Ћуприја, расподељује средства из 

буџета Општине Ћуприја позитивно оцењеном предлогу 

пројекта: 

 

         “Млади музичари своме граду ” подносиоца предлога 

пројекта удружења “Заједно за одрживу будућност” у износу 

од 50.000 РСД. 

Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о 
буџету Општине Ћуприја за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

             На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 

13.Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 

удружења односно невладиних организација бр. 06-189-9/2013-02 

од 18.11.2013. године, председник општине Ћуприја и корисник 
средстава закључиће одговарајући уговор. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

“Службеном гласнику општине Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-40-2/2014-01-1 од 27.03.2014.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц 
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            На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 , члана 60 .Статута 
општине Ћуприја (“Сл.Гласник општине Ћуприја”, бр. 14/08, 

22/08, 28/08, и 23/13) и извештаја  Комисије за доделу средстава 

за финансирање програма и пројекта удружења односно 

невладиних организација са територије општине Ћуприје бр. 06-

21/2014-01-1,од 21.03.2014.год. Општинско веће на седници 

одржаној дана 27.03.2014.доноси следећу  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

На основу извештаја Комисије за доделу средстава за 
финансирање програма и пројекта удружења односно невладиних 

организација са територије општине Ћуприје бр.06-21/2014-01-1, 

а након спроведеног поступка за избор пројеката/програма 
удружења грађана односно невладиних организација, који ће се 

финансирати  или суфинансирати из буџета општине Ћуприја, 

општинско веће општине Ћуприја, расподељује средства из 
буџета Општине Ћуприја позитивно оцењеном предлогу 

пројекта: 

“Годишња колективна изложба ћупријских 

уметника” подносиоца предлога пројекта “Завичајни клуб 

ликовних уметника Ћуприја”  у износу од 120.000 РСД 

   

Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о 
буџету Општине Ћуприја за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

             На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 

13.Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 
удружења односно невладиних организација бр. 06-189-9/2013-02 

од 18.11.2013. године, председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће одговарајући уговор. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном гласнику општине Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-40-3/2014-01-1 од 27.03.2014.год 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц 

 На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 , члана 60 .Статута 
општине Ћуприја (“Сл.Гласник општине Ћуприја”, бр. 14/08, 

22/08, 28/08, и 23/13) и извештаја  Комисије за доделу средстава 

за финансирање програма и пројекта удружења односно 
невладиних организација са територије општине Ћуприје бр. 06-

21/2014-01-1,од 21.03.2014.год. Општинско веће на седници 
одржаној дана 27.03.2014.доноси следећу  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

На основу извештаја Комисије за доделу средстава за 

финансирање програма и пројекта удружења односно невладиних 

организација са територије општине Ћуприје бр.06-21/2014-01-1, 
а након спроведеног поступка за избор пројеката/програма 

удружења грађана односно невладиних организација, који ће се 

финансирати  или суфинансирати из буџета општине Ћуприја, 
општинско веће општине Ћуприја, расподељује средства из 

буџета Општине Ћуприја позитивно оцењеном предлогу 

пројекта: 

“3. Интернационални Мото Скуп Мото Клуба 

ИРОН БРИДГЕ-Ћуприја-Србија” подносиоца предлога 

пројекта удружења “Мото Клуб Ирон Бридге -Србија”  у 

износу од 250.000 РСД 

   

Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о 
буџету Општине Ћуприја за 2014. годину. 

Члан 3. 

             На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 

13.Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 

удружења односно невладиних организација бр. 06-189-9/2013-02 
од 18.11.2013. године, председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће одговарајући уговор. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

“Службеном гласнику општине Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-40-4/2014-01-1 од 27.03.2014.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ецц 

 На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 
(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл.биолог Гајић Драгана 

распоређена на радно место „Комунални инспектор“ у Одељењу 

за инспекцијски надзор да решава у управном поступку и доноси 
решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја („Службени гласник 
општине Ћуприја, бр. 1/2014). 

  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-45/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 
  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. инж. грађевине Момировић 

Драган, распоређен на радно место „Начелник Одељења за 
урбанизам и имовинско-правне послове“  да решава у управном 

поступку и доноси решење из делокруга рада Одељења, а према  

важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-46/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. биолог Матић Јадранка 

распоређена на радно место “Начелник Одељења за инспекцијски 
надзор“ да решава у управном поступку и доноси решење из 

делокруга рада Одељења, а према  важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја, бр. 1/2014). 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-47/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 
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На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл.правник Илић Љиљана 
распоређена на радно место “Шеф за управно-правне послове“ да 

решава у управном поступку и доноси решење из делокруга рада 

Одсека , а према  важећем Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр. 

1/2014). 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-48/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ   дипл. правник  Весић Радослав 
распоређен на радо место „Начелник Одељења за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове“ да решава у управном 

поступку и доноси решење из делокруга свог рада Одељења, а 
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-49/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ   дипл. инж. архитеткуре Ђурђевић 

Марина распоређена на радно место „Урбаниста“ у Одељењу за 

урбанизам и имовинско –правне  послове да решава  у управном 
поступку и доноси решење из делокруга свог рада, а према 

важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-50/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ   дипл. инж. архитеткуре Томић 

Валентина, распоређена на радно место „Урбаниста“ у Одељењу 

за урбанизам и имовинско-правне послове  да решава у управном 
поступку и доноси решење из делокруга свог рада, а према 

важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-51/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 
управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. инж. пољопривреде 
Милорадовић Ненад распоређен на радно место „Шеф Одсека за 

заштиту животне средине“ у Одељењу за стратешки развој да 

решава  у управном поступку и доноси решење из делокруга свог 
рада, а према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 
  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-52/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ   дипл. правник Пајић Миланка 

распоређена на радно место „Руководилац Службе за имовинско-
правне послове“  у  Одељењу за убанизам и имовинско-правне 

послове да решава у управном поступку  доноси решење из 

делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр. 

1/2014). 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-53/2014-01-2 ОД 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 79/05, 95/2010) и чл. 285.Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ   дипл. економиста  Радовановић 
Никола, распоређен на радно место „Руководилац Службе за 

јавне набавке „Одељења за финансије да решава у управном 

поступку доноси решење из делокруга свог рада, а према 
важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја, бр. 1/2014). 
  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја.  

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-54/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгана Пејчић- Ранђеловић, дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Професор Стојановић Александар 

распоређен на радно место ''просветни инспектор'' у Одељењу за 

инспекцијски надзор'' да решава у управном поступку и доноси 
решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'' бр. 1/2014 
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Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
           

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-55/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Специјалиста струковни менаџер 
Милосављевић Дарко распоређен на радно место ''Комунални 

инспектор'' у Одељењу за инспекцијски надзор'' да решава у 

управном поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а 
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 1/2014 

      

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-56/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл.инж.грађевинарства Поповић 

Слађана распоређена на радно место ''Грађевински инспектор'' у 
Одељењу за инспекцијски надзор'' да решава у управном 

поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а према 

важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 1/2014 

      

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

           

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-57/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

      

    НАЧЕЛНИК   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. инж. пољопривреде 

Гаврановић-Јанковић Марјана распоређена на радно место 
''Инспектор за заштиту животне средине'' у Одељењу за 

инспекцијски надзор да решава у управном поступку и доноси 

решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' бр. 1/2014 

      

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
          

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-58/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. економиста Ђорђевић 
Владимир распоређен на радно место ''Начелник Одељења за 

стратешки развој'' да решава у управном поступку и доноси 

решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' бр. 1/2014 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-59/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. економиста Траиловић 

Зоран, распоређен на радно место ''Порески инспектор 

канцеларијске контроле'' у Одељењу локалне пореске 
администрације  да решава у управном поступку и доноси 

решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' бр. 1/2014 

Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-60/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. правник Станојловић 
Робертино, распоређен на радно место ''порески инспектор 

канцеларијске контроле'' у Одељењу локалне пореске 

администрације да решава у управном поступку и доноси решења 
из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'' бр. 1/2014 

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-61/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. економиста Марковић 
Јасмина, распоређена на радно место ''порески инспектор 

канцеларијске контроле'' у Одељењу локалне пореске 

администрације да решава у управном поступку и доноси решења 
из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'' бр. 1/2014 
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Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-62/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. инж. пољопривреде 

Милановић Александар, распоређен на радно место ''Послови за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду'' у Одељењу за 

друштвене делатности и привреду да решава у управном 

поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а према 
важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 1/2014 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-63/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

 
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. правник Бешевић Маја, 

распоређен на радно место ''Начелник Одељења за друштвене 
делатности и привреду'' да решава у управном поступку и доноси 

решења из делокруга рада Одељења, а према важећем 

Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр. 1/2014 

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-64/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ дипл. просторни планер Делић 
Весна, распоређена на радно место ''Шеф Одсека за урбанизам'' у 

Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, да решава у 

управном поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а 
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 1/2014 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-65/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

 

 
 

 

 
 

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 

(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ професор разредне наставе 
Вукићевић Сања, распоређена на радно место ''Шеф Одсека за 

друштвене делатности'' у Одељењу за друштвене делатности и 

привреду да решава у управном поступку и доноси решења из 
делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 1/2014 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-66/2014-01-2 од 26.03.2014.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић Ранђеловић,дипл.правник 

С А Д Р Ж А Ј 

Програм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине 

Ћуприја 1 

Одлука о избору програма/пројекта удружења 

грађана односно невладиних организација и 

расподели средстава из буџета општине Ћуприја 2 

Одлука о избору програма/пројекта удружења 

грађана односно невладиних организација и 

расподели средстава из буџета општине Ћуприја 2 

Одлука о избору програма/пројекта удружења 

грађана односно невладиних организација и 

расподели средстава из буџета општине Ћуприја 2 

Одлука о избору програма/пројекта удружења 

грађана односно невладиних организација и 

расподели средстава из буџета општине Ћуприја 3 

Одлука о избору програма/пројекта удружења 

грађана односно невладиних организација и 

расподели средстава из буџета општине Ћуприја 3 

Решења 3-6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић, секретар 
Скупштине општине Ћуприја 

телефон:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530 

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја 

Тех. припрема:  Одељење за стратешки развој, Служба за 
информатичку подршку 

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. 
(„Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“) 

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган 
управе општине Ћуприја 

 

info@cuprija.rs 

www.cuprija.rs 


