
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60. Статута општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 
28/08, 13/11 и 23/13), члана 38. Пословника општине 

Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'', бр. 24/2008), члана 

16. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама  јавне  

намене  и  другим  површинама  („Службени  гласник  

општине  Ћуприја“,  број: 3/2015,  9/2015,  3/2017  и 8/2017), 
сагласно Програму постављања мањих монтажних објеката 

привременог карактера на површинама јавне намене 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр.11/2017), 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

08.05.2017. године, доноси, 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА 

 

Члан 1. 
Мења се члан 1.  Одлуке о утврђивању почетне цене за 

поступак јавног надметања („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 

12/17) и то у делу: 

 

„ЛОКАЦИЈА ЗА МОНТАЖНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ 

ОБЈЕКТЕ, ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ, 

НАДСТРЕШНИЦЕ, СТОЛОВЕ И СТОЛИЦЕ – ПОЧЕТНА 

ЦЕНА: 24.000,00 динара“  

 

тако да гласи : 

 

„ЛОКАЦИЈА ЗА МОНТАЖНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ 

ОБЈЕКТЕ, ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ, 

НАДСТРЕШНИЦЕ, СТОЛОВЕ И СТОЛИЦЕ – ПОЧЕТНА 

ЦЕНА: 12.000,00 динара“ 

 

Члан 2. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

БРОЈ:06-91/2017-01-1 ОД 08.05.2017. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној 

покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС'' број 21/2016), 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), 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), Одлуке о утврђивању максималног броја запослених 
у систему општине Ћуприја за 2015.  годину  („Службени  

гласник  општине  Ћуприја'',  бр. 30/2015, 2/2016, 26/2016, 

27/2016- исправка и 28/2016), као и члана 25. ст. 1. тачка 6. и  
члана 53. Одлуке о организацији Општинске управе општине 

Ћуприја („Службени гласник општине  Ћуприја''  број  33/2016  

),  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 заменика 

начелника Општинске управе општине Ћуприја,   на   седници   
одржаној   дана   08.05.2017. године, усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О   ИЗМЕНАМА 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 врши се измена Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи  општине  Ћуприја,  Правобранилаштву  општине 

Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја 
(даљем тексту: Правилник), („Службени    гласник општине  

Ћуприја“, бр. 34/2016 и 11/2017). 

 

Члан 2. 

У глави III Организација и систематизација радних 

места у правобранилаштву општине Ћуприја у члану 29. 
Правилника  код радног места под редним бројем 99. 

Правобранилац општине Ћуприја у делу: 

„Услови: Стечено високо образовање у оквиру 
образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука 

из научне области правне науке на студијама другог степена, ( 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким  

струковним студијама) – Правни факултет, односно високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер ,положен 

правосудни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита.“  

 мења се и гласи: 

„Услови: Стечено високо образовање у оквиру 
образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука 

из научне области правне науке на студијама другог степена, ( 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким  

струковним студијама) – Правни факултет, односно високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер ,положен 

правосудни испит, најмање три година радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита.“   

  

Члан  3. 

У осталом делу овај Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-91/2017-01-1 ДАТУМ: 08.05.2017. године 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                   

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14- др. Закон), члана 60. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 23. Одлуке о 

правобранилаштву општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр.34/14 и 10/2017) Општинско веће општине 

Ћуприја, на образложени предлог Председника општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 08.05.2017. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ПОСТАВЉА СЕ Јовица Антић  дипломирани 

правник,  за правобраниоца општине Ћуприја.  

II Јовица Антић се поставља на период од 5 година од 
дана објављивања овог  Решења у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-91/2017-01-1 ДАТУМ: 08.05.2017. године 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.Закон), и 
члана 75. став 1. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), 

Председник општине Ћуприја дана 08.05.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Антић Јовица, дипл.правник са 
места ''Помоћник председника општине за урбанизам'' у 

Општинској управи општине Ћуприја. 
     

            II   Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-109/17-01 од 08.05.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр ек.наука, с.р. 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању почетне цене за поступак јавног надметања 1 

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције 

општине Ћуприја 1 

Решење о постављењу Правобраниоца општине Ћуприја 2 

Решење о разрешењу помоћника председника општине (Јовица Антић) 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


