На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011, 88/2013 и
105/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 19.05.2016 године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И
РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком мења се и допуњује Одлука о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима
у својини Општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“ бр.8/2014) (у даљем тексту Одлука) .
Члан 2.
У члану 3. став 12. тачка 2. Одлуке речи „Копија о
извршеном евидентирању за ПДВ“ бришу се.
Члан 3.
У члану 3. став 13. Одлуке речи „Изјава да ће се
непокретност преузети у виђеном стању“ бришу се.
Члан 4
Члан 3. став 38. Одлуке мења се и гласи:
„ IA – зона обухвата стамбени и пословни простор у
улицама:
-Карађорђева
-Кнеза Милоша (од моста на р. Раваници до ул. Рељине)
-Цара Лазара (од Карађорђеве до ул. И. Л. Рибара и ул.
Видовданске).
I – зона обухвата стамбени и пословни простор у улицама:
-Миодрага Новаковића
-Коче Капетана (од М. Новаковића до ул. П. Кочића),
-Петра Кочића (од ул. К. Капетана до ул. Б. Ђуричића),
-Бошка Ђуричића,
-Милице Ценић (од ул. Карађорђеве до ул. Иванковачке),
-Иванковачка (од ул. М. Ценић до ул. Ц. Лазара),
-Цара Лазара (од ул. И. Л. Рибара и ул. Видовданске до ул.
Иванковачке),
-Иво Лоле Рибара,
-Чегарска,
-Грачаничка,
-Косанчићева (од ул. Грачаничке до ул. К. Милоша),
-Раваничка (од ул. К. Милоша до ул. К. Петра),
-Краља Петра Првог Ослободиоца (од ул. Његошеве до ул.
Булевар ВЈ),
-Кнеза Милоша (од ул. Рељине до ул. Његошеве и Д.
Туцовића),
-Његошева (од ул. К. Милоша до ул. К. Петра),
-Булевар ВЈ (од ул. К.Петра до ул. Ј. Курсуле),
-Јована Курсуле,
-Данила Димитријевића,
-Живке Дамњановић,
-13. Октобар,
-Светосавска,
-Видовданска,
-Делиградска,
-Хајдук Вељкова,

-Балканска,
-Бранка Ћопића,
-Немањина (од ул. Иванквичке до ул. М. Новаковића),
-Светозара Марковића,
-Светозара Милетића,
-Анђе Ранковић,
-Бранка Радичевића,
-Доситеја Обрадовића,
-1. Маја,
-Филипа Кљајића,
-Раде Симоновић,
-Танаска Рајића,
-Синђелићева (од ул. Т. Рајића до ул. Чегарске),
-Бранка Крсмановића,
-Рељина,
-Кнеза Михајла (од ул. Косанчићеве до ул. р. Раванице),
-Раде Кончара,
-Брегалничка,
-Змај Јове Јовановића,
-Ловћенска,
-Омладинских бригада,
-Војислава Илића.
II – зона обухвата стамбени и пословни простор у улицама:
-Коче Капетана (од ул. П. Кочића до ул. С. Здравковића),
-Стевана Сремца,
-Милице Ценић (од ул. Иванковачке до ул. С. Сремца),
-Цара Лазара (од ул. Иванковачке до ул. С. Сремца),
-Иванковачка (од ул. М. Ценић до ул. К. Капетана),
-Браће Дамњановић,
-Драгоша Илића,
-Сретена Здравковића (од ул. Ц. Лазара до ул. К. Капетана),
-Немањина (од ул. Иванковачке до ул. С. Здравковића),
-Цетињска,
-Мутапова,
-Димитрија Туцовића (од ул. К. Милоша до ул. К. Михајла),
-Кнеза Михајла (од ул. Б. Велимановића до ул. Косанчићеве),
-Боривоја Велимановића (од ул. К. Михајла до ул К.Милоша),
-Браће Нешић (од ул. К. Милоша до ул. К. Петра),
-Краља Петра (од ул. Б. Нешић до ул. Његошеве),
-Кнеза Милоша (од ул. Његошеве и Д. Туцовића до ул. Б.
Велимановића и Б. Нешић),
-Раде Миљковић (од ул. Б. Нешић до ул. К. Петра),
-Николе Тесле,
-Сремска (од ул. К. Милоша до ул. К. Михајла),
-Банатска (од ул. К. Милоша до ул. К. Михајла),
-Др Семашка,
-Ђуре Јакшића (од ул. И. Л. Рибара до ул. Цетињске),
-Вука Караџића,
-Синђелићева (од ул. Чегарске до ул. Цетињске),
-Сарајевска,
-Радничка,
-Душана Матића,
-Иве Андрића,
-Јосифа Панчића,
-Косанчићева (од ул. Мутапове до ул. Грачаничке),
-Студеничка,
-Др Воје Суботића,
-7. Јула,
-Васе Чарапића,
-Устаничка,
-9. Маја,
-Партизанска,
-8. Марта.
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III – зона обухвата стамбени и пословни простор у улицама:
-11. Октобра,
-Млинска,
-Сретена Здравковића (од ул. Млинске до ул. К. Капетана),
-Јастребачка,
-Пастерова,
-Козарачка (од ул. Ц. Лазара до ул. К. Капетана),
-Коче Капетана (од ул. С. Здравковића до надвожњака),
-Стевана Мокрањца,
-Алексе Шантића,
-Цара Лазара (од ул. С. Сремца до кружног тока),
-Гробљанска,
-Ђуре Јакшића (од ул. Цетињске до ул. Гробљанске),
-Авијатичара Петровића,
-Шпанских бораца,
-Мајора Гавриловића,
-Орашачка,
-Вељка Влаховића,
-Шумадијска,
-Станоја Главаша,
-Ужичке Републике,
-26. Септембра,
-Станоја Томића,
-Ђуре Ђаковића,
-Ивана Милутиновића,
-Поморавских хероја,
-Жарка Зрењанина,
-Милутина Бојића,
-Косанчићева (од ул. Челопечке до ул. Мутапове),
-Босанска,
-Димитрија Туцовића (од ул. Косанчићеве до ул. К. Михајла),
-4. Јула,
-Сремска (од ул. Косанчићеве до ул. К. Михајла),
-Банатска (од ул. Челопечке до ул. К. Михајла),
-Челопечка,
-Кучајска,
-Боривоја Велимановића (од ул. К. Михајла до надвожњака за
Везирово брдо),
-Петра Добрњца,
-Миленка Стојковића,
-Милосава Здравковића,
-Благоја Паровића,
-Добојска,
-Кнеза Милоша (од ул. Б. Велимановића и Б. Нешић до границе
са општином Параћин),
-Браће Нешић (од ул. К. Петра до ул. Булевар ВЈ),
-Булевар ВЈ (од ул. К. Петра до ул. Б. Нешић),
-Железничка,
-Вукице Митровић,
-Космајска,
-Максима Горког,
-Раде Миљковић (од ул. Моравске до ул. К. Петра),
-Моравска (од ул. Р. Миљковић до ул. Мостарске),
-Мостарска,
-Саве Ковачевића,
-Владимира Назора,
-Југословенска,
-Косовска,
-Краљевића Марка,
-Југ Богдана,
-Бошка Југовића,
-Милоша Обилића,
-Дамњана Максића,
-Страхињића Бана,
-Војводе Степе,
-Његошева (од ул. К. Петра до ул. Булевар ВЈ),
-Душанова,
-Церска,
-Царице Милице,
-Скопска,
-Старине Новака,
-Нушићева,
-Бањалучка,
-Милана Топлице,
-Пролетерских бригада,
-27. Марта,
-Раваничка (од ул. Булевар ВЈ до ул. 27. Марта),
-Војводе Бојовића,
-Војводе Мишића (од ул. Булевар ВЈ до ул. В. Путника),
-Филипа Вишњића (од ул. Булевар ВЈ до ул. В. Бојовића).

-Београдска,
-Земљиште обухваћено Планом детаљне регулације „Скелино
поље“.
IV – зона обухвата стамбени и пословни простор у улицама:
-Филипа Вишњића (од ул. В. Бојовића до насипа),
-Војводе Путника,
-Војводе Мишића (од ул. В. Путника до насипа),
-Моравска (од ул. Мостарске до насипа),
-Козарачка (од ул. Г. Принципа до ул. 11. Октобра),
-Гаврила Принципа,
-Дрварска,
-Сретена Здравковића (од ул. Млинске до ул. Козарачке),
-Милашина Марковића,
-Јоце Милосављевића,
-Крагујевачка,
-Животе Станисављевића,
-Косте Абрашевића,
-Ресавска,
-Народног фронта,
-Бањичких жртава,
-Носилаца албанске споменице,
-Маре Ресавкиње,
-Кајмакчаланска,
-Солунског фронта,
-Тереково насеље (Пере Цветковића, Бошка Стојановића),
-Насеље Минел
-Кружни пут.
V – зона:
-Сав стамбени и пословни простор у општини Ћуприја који
није обухваћен зонама од IА- IV.
-Стамбени и пословни простор у сеоском подручју
Улице које су неименоване или новоотворене сврставају се у
зону улице којој приступају.
Граница зоне иде грађевинском дубином парцеле која припада
одређеној улици и зони. „
Члан 5.
Након члана 3. Одлуке додаје се члан 3А који гласи:
„Закупац може извршити адаптацију пословног простора,
односно изводити на закупљеној непокретности радове који
имају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним
стандардима и важећим прописима у области грађевинарства,
само уз претходну сагласност, односно одобрење Председника
општине, под условима и на начин утврђен Уредбом.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом,
предмером и предрачуном планираних радова, треба да изради
овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно
овлашћена организација, са којом закуподавац треба да
закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде
ове документације сноси закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења радова,
одобрених у поступку описаном у претходном ставу обог
члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као
и да у случају одступања од одобрених радова на
инвестиционом одржавању пословног и стамбеног простора, у
сваком појединачном случају, тражи од закуподавца одобрење
за предметно одступање.
Комисија која је провела поступак издавања у закуп
непокретности по основу ове Одлуке ће, након контроле
одобрених и изведених радова, доставити Председнику
општине предлог одлуке о признавању трошкова и
процентуалног умањења месечне закупнине, у складу са
Уредбом.
Одлуку о признавању трошкова инвестиционог
одржавања пословног простора, са утврђеним процентом
умањења месечне закупнине, доноси Председник општине.
На основу одлуке из претходног става овог члана,
Председник општине закључује анекс уговора о закупу са
закупцем непокретности.
Све
трошкове
адаптације
на
закупљеној
непокретности, сноси закупац.
Закупцу се могу признати трошкови инвестиционог
одржавања за следеће радове:
- замену делова кровне конструкције или целе кровне
конструкције, у зависности од дотрајалости;
- замена кровног покривача;
- замена хоризонталних и вертикалних олука;
- израда мокрог чвора (ако не постоји);
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- поправка инсталација (водоводне, гасне, канализационе и
електричне инсталације), уколико је иста дотрајала или је
неопходна реконструкција;
- малтерисање зидова и плафона у локалима где је малтер
испуцао - отпао и почео да се одваја од подлоге, а у циљу
санације влаге;
- замена или израда прикључка на инфраструктуралну мрежу.
Сви остали радови на ентеријеру и опремању локала
и стамбеног прoстора, повећању инсталисане снаге
електричних инсталација, преграђивању простора у циљу
довођења у нову функцију и слично, падају на терет закупца.
Закупцу се по основу средстава уложених у
инвестиционо одржавање закупљеног простора одлуком
председника општине, на начин и у поступку предвиђеним
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања пимених понуда
(Службени гласник РС 24/2012), може умањити износ
закупнине до 50% од месечног износа закупнине, за период
који одговара висини уложених средстава, без могућности
признавања својинских права по основу улагања средстава.“

Члан 2.
Права, обавезе и одговорности изабрана именована и
постављена лица од стране органа општине остварују у складу
са Законом, Колективним уговором и овом Одлуком.
Члан 3.
Председник општине и заменик председника
општине су на сталном раду у општини са пуним радним
временом.
Члан 4.
Председник Скупштине општине и заменик
председника Скупштине општине могу бити на сталном раду у
општини.
Уколико лица из става један овог члана нису на
сталном раду у општини имају право на накнаду за вршење
своје функције и то: председник Скупштине општине 90% од
плате коју би примио на сталном раду, а заменик председника
Скупштине општине у висини од 70% од плате коју би примио
на сталном раду.
Члан 5.
Члан Општинског већа који је Решењем Општинског
већа задужен за праћење одређене области, може бити на
сталном раду у општини.
Члановима Општинског већа који нису на сталном
раду по основу Решења Општинског већа из става 1. овог
члана, припрада накнада за вршење функције члана
Општинског већа у висини која је одређена за одборнике
Скупштине општине и то за присуство свакој седници већа.

Члан 6.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
“ НАДЛЕЖНОСТ ЗА САЧИЊАВАЊЕ НАЦРТА АКАТА
Нацрт аката о прибављању, коришћењу, управљању
и располагању стварима у јавној својини општине Ћуприја
сачињава Општинска управа општине Ћуприја-Одељење за
општу управу, скупштинске и заједничке послове-Служба за
општинско веће и председника општине.„

Члан 6.
Начелник Општинске управе, заменик начелника
Општинске управе и секретар Скупштине општине налазе се у
сталном радном односу у општини.

Члан 7.
У члану 12. након става 4 Одлуке додаје се став 5
који гласи:
„Одлуку о давању у закуп ствари у јавној својини општине
Ћуприја доноси Председник општине Ћуприја.“

Члан 7.
Одборницима Скупштине општине припада накнада
за вршење одборничке функције у висини од 3.200,00 динара
нето, за присуство свакој седници Скупштине.

Члан 8.
У члану 14. став 1 Одлуке уместо речи „Општинског
јавног правобранилаштва“ уписују се речи „Правобранилаштва
општине Ћуприја“.
У члану 14. став 2 Одлуке уместо речи „Општинско јавно
правобранилаштво“ уписују се речи „Правобранилаштво
општине Ћуприја“.
У члану 14. став 3 Одлуке уместо речи „Општинско јавно
правобранилаштво“ уписују се речи „Правобранилаштво
општине Ћуприја“.
Члан 9.
У осталом делу Одлука о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини Општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр.8/2014)
остаје непромењена.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

Члан 8.
Члановима сталних и повремених радних тела
Скупштине општине Ћуприја и члановима радних тела које
образује Општинско веће општине Ћуприја и председник
општине, за време вршења дужности у радном телу припада
накнада у висини од 1.000,00 динара нето за присуство на
одржаној седници.
Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће може актом о формирању радног тела
одредити други износ накнаде у складу са обавезама и
одговорностима чланова радног тела.
У случају да је накнада одређена актом Скупштине
општине, председника општине или Општинског већа
члановима радног тела не припада накнада из става један овог
члана.
Члан 9.
Право на плату у складу са овом Одлуком имају
изабрана, именована и постављена лица на сталном раду у
општини са пуним радним временом.
Члан 10.
Именована, изабрана и постављена лица, чланови
радних тела које образује Скупштина општине, општинско
Веће и председник општине имају право на накнаду трошкова
службеног путовања када иду на службени пут за потребе
органа који их је именовао, ван територије општине, на основу
издатог путног налога.
Накнада трошкова за службено путовање обухвата:
1. Дневницу и трошкове ноћења.
2. Накнаду за превоз од седишта градског органа до
места у које се упућује ради извршења службеног посла.
3. Накнаду осталих трошкова у вези са вршењем
службеног посла (накнаде за резервацију места у превозном
средству, накнада трошкова за превоз у градском саобраћају)

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-4/2016-02 од 19.05.2016 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 37.Закона о радним односима у
државним органима („Сл.гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 44/98др. закон, 49/99-др Закон, 34/2001-др. закон,39/2002, 49/2005Одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона,
83/2005-испр.др. закона и 23/2013-Одлука УС), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007),
члана 58. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.05.2016.доноси
ОДЛУКУ О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И
НАКНАДАМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 11.
Налог за службено путовање садржи: податке који се
односе на име и презиме именованог, изабраног и постављеног
лица, место и циљ путовања, датум поласка и повратка, износ
дневнице, износ аконтације која се може исплатити и врсту
превозног средства које се може користити за службено
путовање.

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се радно-правни статус
изабраних, именованих и постављених лица и одборника у
Скупштини општине Ћуприја.
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Путни налог за службени пут у земљи или
иностранству за председника општине потписује председник
Скупштине општине, заменик председника Скупштине
општине и заменик председника општине а путни налог за
председника Скупштине потписује председник општине или
лице које он овласти.
Путни налог за службени пут у земљи или
иностранству за заменика председника општине, чланове
Општинског већа, начелника Општинске управе и лица која он
поставља и именује издаје председник општине или лице које
он за то овласти.
Путни налог за службени пут у земљи или
иностранству за заменика председника Скупштине, одборнике
и секретара Скупштине издаје председник Скупштине или лице
које он за то овласти.
Члан 12.
Накнада за превоз на службеном путовању признаје се
у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају до
места где треба да се обави службени посао.
Ако се због хитности, односно потреба службеног
посла не може користити превозно средство јавног саобраћаја,
може се користити сопствени аутомобил по писменом
одобрењу овлашћеног лица, у којем су наведени разлози
хитности.
Члан 13.
Обрачун путних трошкова са одговарајућим доказима
о њиховој висини (карте за превоз, рачун за преноћиште,
рачун за остале трошкове и др.) подноси се овлашћеном лицу
ради одобравања исплате накнаде за службено путовање у року
од 3 дана по завршеном службеном путовању.

гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014. др. закон) и члана 38.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја’’,
бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 19.05.2016.године, доноси
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
У Одлуци о платама изабраних и постављених лица
у органима општине Ћуприја („Сл. гласник
општине
Ћуприја’’, бр. 9/2015) допуњује се и то:
У члану 8. став 1. после алинеје:
- 9,90 за шефа службе буџетске инспекције општине
Ћуприја.
додаје се алинеја кoja глaси:
- 6,20 за члана oпштинскoг већа на сталном раду у
општини.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-6/2016-02 ОД 19.05.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 4. Закона
о локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр.129/07,34/10-одлука
УС и 54/11), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 19.05.2016.године, донела је

Члан 14.
Дневнице и накнаде осталих трошкова везаних за
службено путовање у иностранство, утврђују се према
прописима који важе за изабрана, постављена и именована
лица у републичким органима.

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА БРАНКА
МИЛОЈЕВИЋА

Члан 15.
Радни однос именованом, изабраном и постављеном
лицу на сталном раду у општини са пуним радним временом
престаје под условима и на начин утврђен Законом.

Одборнику Бранку Милојевићу из Ћуприје престаје
мандат одборника у Скупштини општине Ћуприја, по основу
поднете оставке.
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

Члан 16.
О појединачним правима именованих, изабраних и
постављених лица на сталном раду у општини са пуним радним
временом, о њиховом радно-правном статусу, питањима која се
односе на плате и додатке, накнаде и остала примања одлучује
Савет за административно мандатна и кадровска питања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-2-1/2016-02 од 19.05.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон) и чл. 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр.13/2016), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 19.05.2016.године, донела је

Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнадама одборника у Скупштини општине
Ћуприја, радно правном статусу и платама изабраних,
именованих и постављених лица
(“Службени
гласник
општине Ћуприја”, бр. 16/2008, 16/2012, 17/2012, 5/2013,
11/2013, 21/2015 и 28/2015).

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“

ИМЕНУЈЕ СЕ Верификациони одбор ради
утврђивања сагласности уверења о избору за одборника и
извештаја Изборне комисије у саставу:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-5/2016-02 ОД 19.05.2016. год.

1. Драгана Поповић
2. Татјана Вукићевић
3. Владан Ђорђевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 37. Зaкона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС’’, бр. 48/91, 66/91, 44/98др. закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002, 49/2005одлука УС, 79/2005- др. закона, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005- испр. др. закона и 23/2013-Одлука УС), члана 1. став 1.
тачка 2), члана 2, члана 3. став 1. члана 4. члана 5. и члана 9.
став 1. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Сл. гласник РС“,број 34/2001, 62/2006 др. закон,
63/2006 испр. др. закона, 116/2008 – др. закон, 92/2011-др.
закон, 99/2011- др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), члана 5.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плана
именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Сл. гласник РС’’,бр. 44/2008-пречишћен текст и
2/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-2-2/2016-02 од 19.05.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 38. Статута
општине Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08, 22/08, 28/08,13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 19.05.2016.године, донела је
ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Ћуприја изабраних на изборима одржаних дана 24.априла 2016.године, и то:
Р.бр

Име и
презиме

Датум
рођења

Пребивалиште и адреса
становања

Занимање

ИЗБОРНА ЛИСТА

1

Милан
Савић

05.09.1977

Менаџер у туризму

Ћуприја, Карађорђева 79

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

2

Сања Ристић

02.09.1971

Виша медицинска
сестра

Ћуприја, Краља Петра
Првог Ослободиоца 46-а

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

3

Зоран
Ђорђевић

27.09.1964

Професор физичког
васпитања

Ћуприја, Вељка Влаховића
17

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

4

Марија
Петровић

25.02.1980

Наставник
здравствене неге

Ћуприја, Шумадијска 20

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

5

Ивана
Траиловић

05.08.1991

Менаџер

Ћуприја, Млинска бб

ДРАГАН МАРКОВИЋ
ПАЛМА - ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА, ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ .
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
доношења ове одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ. 06-69-2-3/2016-02 од 19.05.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 44. Статута општине Ћуприја
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и
(''Службени гласник РС'', број 36/15), члана 32.став 1. тачка 6.
23/13) и члана 40.Пословника Скупштине општине Ћуприја
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016), Скупштина
129/07 и 83/14- др.закон) и чл. 38. Статута Општине Ћуприја
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.05.2016.године
(''Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08,
донела је
13/11 и 23/13),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.05.2016., доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА - САВЕТА ЗА
Р Е Ш Е Њ Е
АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
И КАДРОВСКА ПИТАЊА
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
За чланове сталног радног тела Скупштине општине
Ћуприја I – Овим решењем образује се Комисија за
САВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА И
координацију инспекцијског надзора над пословима из
КАДРОВСКА ПИТАЊА, бирају се:
изворне надлежности општине Ћуприја (у даљем тексту:
Комисија).
1. Татјана Вукићевић,председник
Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање
2. Јелена Радивојевић
преклапања и непотребног понављања надзора, поред
3. Славко Цветковић
усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које
4. Драгана Поповић
врше инспекцијски надзор над пословима из изворне
5. Срђан Ђорђевић
надлежности општине Ћуприја, обезбеђује и Комисија.
6. Владан Петровић
7. Небојша Ђорђевић
II – Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине Ћуприја врше:
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
1) Комунална инспекција - Одсек за инспекцијске
послове – Одељења за инспекцијски надзор;
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
2) Пореска инспекција – Одељење локалне пореске
БРОЈ: 06-69-3/2016-02 од 19.05.2016.године
администрације;
3) Буџетски инспектор – Служба буџетске инспекције
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
општине Ћуприја.
Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р.
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III – Послови и задаци Комисије јесу:

VI. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и
упутстава из тачке III. став 2) овог решења

1)
да разматра и даје мишљење на предлоге планова
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2)
да прати достигнути ниво координације инспекција,
иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности
инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а
нарочито:
- за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада
инспекција,
- за размену информација у вршењу инспекцијског
надзора,
- за унапређење инспекцијског надзора на основу
информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
- за развој информационог система у циљу ефикасног
вршења инспекцијског надзора;

Комисијa може да поднесе предлог Општинском већу, да
заузмe став поводом овог питања, односно предузму мере и
радње из свог делокруга.
Послове из тачке III. став 2. алинеја 4. овог решења
Комисија обавља у сарадњи са Одељењем за стратешки развој
– Служба за информатичку подршку, који обавља стручне
послове и послове општинске управе који се односе на
успостављање и одржавање информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора.
VII. Стручно-техничке и административне послове за
Комисију обавља Одељење за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Ћуприја.
VIII. У оквиру Комисије образују се радне групе и
стручни тимови за одређену област, односно одређена
питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи
члан Комисије, а у рад радне групе, односно стручног тима
могу учествовати представници инспекција које немају чланове
у саставу Комисије, јавних предузећа и установа чији је
оснивач Скупштина општине Ћуприја, удружења, комора и
других асоцијација, научних и образовних установа, као и
других организација чији је рад повезан са системом и
пословима инспекцијског надзора у Општинској управи
општине Ћуприја.
IX. Комисија је овлашћена да захтева податке,
обавештења, исправе и изештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења.

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге
других прописа којима се уређују питања инспекцијског
надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања
поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према
свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања
инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима који
се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме
обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних
листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници
општине Ћуприја објављују прописи, акти и документи који се
односе на инспекцијски надзор;
8) да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која
се односе на делокруг инспекција у надлежности Општинске
управе општине Ћуприја, најкасније у року од седам радних
дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје
Општинском већу и Скупштини општине и даје предлоге за
предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници
општине Ћуприја објављују информације о свим носиоцима
послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим
надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске
поште, као и о њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције.
12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле
инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим
решењем.

X. Комисија доноси Пословник о свом раду.
ХI. Комисија подноси Скупштини општине редовне
извештаје о раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне
извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет
страници општине Ћуприја.
Комисија подноси Скупштини општине и годишњи
извештај најкасније до 31. јануара текуће године за претходну
годину.
ХII. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи
решење бр. 06-301-8/2015-02 од 29.12.2015. године.
XIII. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама чл. 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору
('Службени гласник РС'', бр. 36/15). Сагласно одредбама члана
12. става 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени
гласник РС'', бр. 36/15) одлуком надлежног органа аутономне
покрајине и органа јединице локалне самоуправе одређује се
који орган, унутрашња организациона јединица или тело
координира инспекцијски надзор над пословима из њихове
изворне надлежности.
Задатак Комисије је обухватнији и делотворнији
надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања
надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора између
инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из
изворне надлежности општине Ћуприја.

IV . Комисију чине 4 члана и то председник, заменик
председника и 2 члана
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује
рад чланова, сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или
спречености замењује заменик председника Комисије.
V. У Комисију се именују:
- за председника:
Ђорђе Нешковић, члан Општинског већа општине Ћуприја;
- за заменика председника:
Мирослав
Антонијевић,
начелник
Одељења
за
инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја;
- за чланове:
1) Сања Николић, начелник Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја;
2) Радосав Весић, дипл. правник, начелник Одељења за
општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске
управе општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:06-69-9/2016-02 дана19.05.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној 19.05.2016.године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Настасијевић
Ненад
специјалиста струковни економиста, распоређен на радно
место ''порески контролор'' у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације, да води управни
поступак
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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-72/2016-01-2 од 13.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај ЈП
РТВ ''ЋУПРИЈА'', Ћуприја-у ликвидацији, број: 420670 од
30.03.2016.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-7/2016-02 од 19.05.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 38.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр. 13/2016), Скупштина општине Ћуприја на
седници
одржаној дана 19.05.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2015.годину
Установе за спорт Спортског центра ''АДА'' Ћуприја, број
572/16 од 05.05.2016.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-69-8/2016-02 ОД 19.05.2016.године

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Зејак Татјана дипл. инж.
агроекономије, распоређена на
радно место ''порески
инспектор теренске контроле“ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације, да
води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-73/2016-01-2 од 13.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Марковић Јасмина, дипл.
економиста, распоређена на радно место '' порески инспектор
канцеларијске контроле„ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације, да води управни
поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-70/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Николић
Сања,
дипл.
економиста, распоређена на радно место '' начелник Одељења„
у Одељењу локалне пореске администрације, да води управни
поступак и одлучује о правима и обавезама физичких и
правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-74/2016-01-2 од 13.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Зејак Ивана, економиста,
распоређена на радно место ''послови канцеларијске контроле„
у Одсеку за утврђивање и контролу Одељења локалне пореске
администрације, да води управни поступак 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.
8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-71/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Томић Виолета дипл.
економиста, распоређена на радно место ''шеф Одсека за
наплату, пореско књиговодство и извештавање „ у Одељењу
локалне пореске администрације, да води управни поступак
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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
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Решење објавити у Службеном гласнику општине

канцеларијске контроле„ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације, да води управни
поступак
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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-79/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-75/2016-01-2 од 13.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јовановић Ана, економиста,
распоређена на радно место ''послови наплате пореза“ у
Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање
Одељења локалне пореске администрације, да води управни
поступак
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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-76/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Богосављевић Љиљана, дипл.
биолог, распоређена на радно место „шеф Одсека за заштиту
животне средине„ у Одељењу за стратешки развој, да води
управни поступак 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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-82/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Настасијевић
Милош,
специјалиста струковни економиста, распоређен на радно
место ''порески извршитељ'' у Одсеку за наплату, пореско
књиговодство и извештавање Одељења локалне пореске
администрације, да води управни поступак из делокруга свог
рада, а према важећом Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја,бр. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-77/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бешевић Маја, дипл. правник,
распоређена на радно место ''начелник Одељења „ у Одељењу
за друштвене делатности и привреду,
да води управни
поступак и одлучује о правима и обавезама физичких и
правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-83/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Радивојевић
Јованка,
специјалиста струковни инжењер грађевинарства, распоређена
на радно место ''порески контролор'' у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације, да води
управни поступак, а према важећем Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Ћуприја (''Службени гласник општине Ћуприја'',бр.
8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-78/2016-01-2 од 13.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Антонијевић
Мирослав,
дипл.економиста, распоређен на
радно место ''начелник
Одељења „у Одељењу за инспекцијски надзор, да води
управни поступак и одлучује о правима и обавезама физичких
и правних лица 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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-84/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миладиновић Виолета, дипл.
економиста, распоређена на радно место ''порески инспектор
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На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-90/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Весић Радослав, дипл. правник,
распоређен на радно место ''начелник Одељења „ у Одељењу
за општу управу, скупштинске и заједничке послове, да води
управни поступак и одлучује о правима и обавезама физичких
и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-86/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Делић Весна, дипл.просторни
планер, распоређена
на
радно место „шеф Одсека за
урбанизам„ у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне
послове, да води управни поступак 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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-91/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленковић Небојша, дипл.
правник, распоређен на радно место „послови у области
изградње„ у Служби за имовинско-правне послове Одељења
за урбанизам и имовинско-правне послове, да води управни
поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-87/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Валентина, дипл. инж.
архитектуре, распоређена на радно место ''начелник Одељења
„ у Одељењу за урбанизам и имовински правне послове, да
води управни поступак и одлучује о правима и обавезама
физичких и правних лица 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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-92/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Пајић Миланка, дипл. правник,
распоређена
на
радно место „руководилац Службе за
имовинско-правне послове„ у Одељењу за урбанизам и
имовинско-правне послове, да води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-88/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милорадовић Ненад, дипл. инж.
пољопривреде, распоређен на радно место „ послови процене
утицаја пројеката на животну средину и стратешке процене
утицаја планова или програма на животну средину „ у Одсеку
за заштиту животне средине Одељења за стратешки развој, да
води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-93/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Милош, струковни
инжењер саобраћа, распоређен на радно место „послови из
области саобраћаја„ у Одсеку за урбанизам Одељења за
урбанизам и имовинско-правне послове, да води управни
поступак 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. 8/2016).
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На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-97/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић Владимир, дипл.
економиста, распоређен на радно место ''начелник Одељења „
у Одељењу за стратешки развој, да води управни поступак и
одлучује о правима и обавезама физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-94/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Божиловић
Татјана,
распоређена на радно место „шеф Одсека за привреду'' у
Одељењу за друштвене делатности и привреду, да води
управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-99/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Радивојевић Данијела,
дипл.инж. шумарства за пејзажну архитектуру, распоређена на
радно место „послови за пољопривреду, шумарство и
водопривреду„ у Одсеку за привреду Одељења за друштвене
делатности и привреду, да води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-95/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Илић Љиљана, дипл. правник,
распоређена на радно место „ послови на припреми и изради
решења борачко-инвалидске заштите'' у Одсеку за друштвене
делатности Одељења за друштвене делатности и привреду, да
води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-101/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленковић Љиљана дипл.
правник, распоређена на радно место „управно-правни
послови и ажурирање бирачких спискова„ у Одсеку за управно
-правне послове Одељења за општу управу, скупштинске и
заједничке послове, да води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-96/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Милановић Драгана, дипл.
правник, распоређена на радно место „ послови просвете,
социјалне и здравствене заштите'' у Одсеку за друштвене
делатности Одељења за друштвене делатности и привреду, да
води управни поступак 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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010, 99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-102/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић
Виолета дипл.
правник, распоређена на радно место „управно-правни
послови и ажурирање бирачких спискова„ у Одсеку за управно
-правне послове Одељења за општу управу, скупштинске и
заједничке послове, да води управни поступак 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. 8/2016).

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Нешовић Марија, дипл. правник,
распоређена на радно место „послови дечијих додатака и
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породиљских права'' у Одсеку за друштвене делатности
Одељења за друштвене делатности и привреду, да води
управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-103/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Петровић
Жаклина,
дипл.инж.заштите животне средине, распоређена на радно
место ''комунални инспектор „ у Одсеку за инспекцијске
послове Одељења за инспекцијски надзор, да води управни
поступак и одлучује о правима и обавезама физичких и
правних лица
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. 8/2016).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-107/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Вукићевић Сања, професор
разредне наставе, распоређена на радно место ''шеф Одсека за
друштвене делатности'' у Одељењу за друштвене делатности и
привреду, да води управни поступак 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-104/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Момировић Драган, дипл.
грађевински инжењер, распоређен на
радно место
''руководилац Службе за извршење, уклањање објеката или
дела објеката „ у Одељењу за инспекцијски надзор, да води
управни поступак и одлучује о правима и обавезама физичких
и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-108/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Урошевић
Драган,
дипл.инж.пољопривреде, распоређен на
радно место
''комунални инспектор „ у Одсеку за инспекцијске послове
Одељења за инспекцијски надзор, да води управни поступак и
одлучује о правима и обавезама физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-105/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Милосављевић
Дарко,
специјалиста струковни менаџер, распоређен на радно место
''шеф Одсека за инспекцијске послове „ у Одељењу за
инспекцијски надзор, да води управни поступак и одлучује о
правима и обавезама физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-109/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гајић Драгана, дипл.биолог,
распоређена на радно место ''комунални инспектор „ у Одсеку
за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор, да
води управни поступак и одлучује о правима и обавезама
физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-106/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гаврановић-Јанковић- Марјана,
дипл.инж.пољопривреде, распоређена на
радно место
''инспектор за заштиту животне средине „ у Одсеку за
инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор, да
води управни поступак и одлучује о правима и обавезама

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
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физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-110/2016-01-2 од 16.05.2016.год.

Решење (Овлашћење – Зејак Ивана)
Решење (Овлашћење – Настасијевић Ненад)
Решење (Овлашћење – Зејак Татјана)
Решење (Овлашћење – Николић Сања)
Решење (Овлашћење – Томић Виолета)
Решење (Овлашћење – Јовановић Ана)
Решење (Овлашћење – Настасијевић Милош)
Решење (Овлашћење – Радивојевић Јованка)
Решење (Овлашћење – Миладиновић Виолета)
Решење (Овлашћење – Богосављевић Љиљана)
Решење (Овлашћење – Бешевић Маја)
Решење (Овлашћење – Антонијевић Мирослав)
Решење (Овлашћење – Весић Радослав)
Решење (Овлашћење – Миленковић Небојша)
Решење (Овлашћење – Пајић Миланка)
Решење (Овлашћење – Стојковић Милош)
Решење (Овлашћење – Делић Весна)
Решење (Овлашћење – Томић Валентина)
Решење (Овлашћење – Милорадовић Ненад)
Решење (Овлашћење – Ђорђевић Владимир)
Решење (Овлашћење – Радивојевић Данијела)
Решење (Овлашћење – Миленковић Љиљана)
Решење (Овлашћење – Ђорђевић Виолета)
Решење (Овлашћење – Божиловић Татјана)
Решење (Овлашћење – Илић Љиљана)
Решење (Овлашћење – Милановић Драгана)
Решење (Овлашћење – Нешовић Марија)
Решење (Овлашћење – Вукићевић Сања)
Решење (Овлашћење – Урошевић Драган)
Решење (Овлашћење – Гајић Драгана)
Решење (Овлашћење – Петровић Жаклина)
Решење (Овлашћење – Момировић Драган)
Решење (Овлашћење – Милосављевић Дарко)
Решење (Овлашћење – Гаврановић-Јанковић
Марјана)
Решење (Овлашћење – Матић Јадранка)
Решење (Овлашћење – Поповић Слађана)

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Матић Јадранка, дипл.биолог,
распоређена на радно место ''инспектор за заштиту животне
средине „ у Одсеку за инспекцијске послове Одељења за
инспекцијски надзор, да води управни поступак и одлучује о
правима и обавезама физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-111/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010,99/2014) 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
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Поповић Слађана, дипл.
инж.грађевинарства, распоређена на радно место ''грађевински
инспектор „ у Одсеку за инспекцијске послове Одељења за
инспекцијски надзор, да води управни поступак и одлучује о
правима и обавезама физичких и правних лица 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. 8/2016).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-112/2016-01-2 од 16.05.2016.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Ћуприја
Одлука о радно правном статусу изабраних,
именованих и постављених лица и накнадама
одборника у Скупштини општине Ћуприја
Одлука о допуни одлуке о платама изабраних и
постављених лица у органима општине Ћуприја
Одлука о престанку мандата одборника Бранка
Милојевића
Решење о именовању верификационог одбора
Одлука о потврђивању мандата
Одлука о избору чланова сталног радног тела
Скупштине општине Ћуприја – Савета за
административно мандатна питања
Решење о образовању комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима изворне
надлежности општине Ћуприја
Решење (годишњи извештај ЈП РТВ Ћуприја)
Решење (Извештај о раду Установе за спорт СЦ Ада)
Решење (Овлашћење – Марковић Јасмина)
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