
         
        На основу члана 44. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и члана 40.Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 

13.02.2017.године донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ  РАДНИХ ТЕЛА- 

САВЕТА 

СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

                  

            За чланове сталних радних тела- Савета Скупштине 

општине Ћуприја, бирају се:  

 

   САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:   

 

1. Јелена Димитријевић-Лазић,председник 
2. Милена Солдо 

3. Анкица Ђорђевић 

4. Момир Ратковић 
5. Сања Цветковић 

6. Младен Милановић 

7. Божидар Јовановић 
 

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И САОБРАЋАЈ: 

 

1. Љубиша Дејковић,председник 

2. Марио Младеновић 
3. Предраг Стојановић 

4. Ненад Томић 

5. Верослава Добросављевић 
6. Јована Илијев 

7. Мирољуб Славковић 

 
       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-2/2017-02 од 13.02.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

На основу чл.146. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009 – исп. 64/2010 – 
одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 

32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14) и члана 38. Статута општине Ћуприја  

(„Службени глсник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13), на седници одржаној дана 
13.02.2017.године Скупштина општине Ћуприја  донела је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

 О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ДРУГИМ ПОВРШИНАМА 

 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о 

постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене и 

другим површинама („Службени гласник општине Ћуприја“, 

бр. 3/15 и 9/15). 
 

Члан 2. 

У члану 4. став 1 уместо „Одељења за урбанизам 
и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Ћуприја“ уписује се „Одељења за урбанизам, имовинско 

правне послове и заштиту животне средине Општинске 
управе општине Ћуприја“. 

 

Члан 3. 

У члану 6. став 2 уместо „Одељења за урбанизам 

и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Ћуприја“ уписује се „Одељења“. 
 

Члан 4. 

Члан 11. мења се и гласи „Правна лица којима су 
поверене или дате на одржавање површине јавне намене 

уколико се на истима одржавају вашари или сајмови дужна 

су да обавесте Одељење о времену, дужини као и 
површинама које ће користити и да сачине скицу простора 

са објектима који ће се на њима налазити. 

Државни органи, органи локалне самоуправе и 
предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, 

или се финансирају из буџета локалне самоуправе, не 

прибављају решење за коришћење површине јавне намене и 
не плаћају накнаду, али су дужни да пријаве  Одељењу 

одржавање манифестације и постављање објекта. 

Уз пријаву за одржавање манифестација 
(спортске, културне, поводом дана државности, дана 

општине, прослава матура и др.) се наводи време, место, 

опрема која ће се користити, као и одговорна лица за 
безбедност грађана, имовине и безбедност саобраћаја.“  

 

Члан 5. 

У члану 12. став 2 мења се и гласи „Надлежни 

орган разматра захтев и доноси решење по претходно 

прибављеном мишљењу вршиоца комуналне делатности“. 
 

Члан 6. 

У члану 15. став 1 уместо „Одељењу за урбанизам 
и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Ћуприја“ уписује се „ Одељењу“. 

 

Члан 7. 

У члану 15. став 4 мења се и гласи „Одељење 

разматра захтев и доноси решење.“. 
 

Члан 8. 

Члан 16. став  мења се и гласи: 

„Мање монтажне објекте привременог карактера 

поставља корисник непосредно. 
Корисник се одређује путем јавног надметања, ако 

је јавно надметање предвиђено одредбама ове Одлуке или 

непосредном погодбом. 
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за 

спровођење поступка јавног надметања (у даљем тексту: 

Комисија) коју формира Општинско веће општине Ћуприја. 
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Оглас за јавно надметање расписује Комисија и он 

обавезно садржи:  опис места за постављање и површину, 
тип, величину и намену мањег монтажног објекта 

привременог карактера, време коришћења и почетну цену 

накнаде за коришћење површине јавне намене (у даљем 

тексту: накнаде) и начин јавног надметања (лицитација или 

прикупљање писаних понуда). 

Огласом се прописује и обавезна садржина 
пријаве или понуде зависно од начина јавног надметања. 

Почетну цену накнаде за поступак јавног 

надметања утврђује Општинско веће општине Ћуприја 
посебном одлуком. 

Оглас за јавно надметање траје 8 дана и исти се 

објављује у средствима јавног информисања и на огласној 
табли општине Ћуприја. 

Јавно надметање се проглашава успелим ако је по 

јавном огласу приспела најмање једна уредна и 
благовремена понуда или је приликом поступка лицитације 

најмање један подносилац пријаве за учешће на јавном 

надметању прихватио почетну цену накнаде.“ 
 

Члан 9. 

Након члана 16. Одлуке додаје се члан 16 А који 
гласи: 

„О раду Комисије води се записник у који се 

поред времена спровођења, односно почетка поступка, 
наводе и лица која присусутвују поступку и у ком својству 

присусутвују, уноси се цео ток поступка, а обавезно се 

констатују све понуде и лица која су их учинила.  
Благовременост и подобност пристиглих понуда и 

пријава утврђује Комисија. Неуредне и 
неблаговремене понуде и пријаве неће се 

разматрати.  

Неуредна је понуда или пријава која не испуњава 
услове утврђене огласом а неблаговремена је она која није 

достављена до рока прописаног огласом.  

Јавно надметање лицитацијом отвара председник 
Комисије, који објављује почетни износ накнаде и позива 

учеснике да дају своје понуде. 

 Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да 
јавно каже износ који нуди и у име ког понуђача.  

Јавно надметање почиње објављивањем највеће 

понуђене почетне накнаде. Председник Комисије утврђује 
следећу цену која се увећава за лицитациони корак који 

износи 5% од претходне накнаде.  

Овај поступак се понавља све док последња 

понуђена цена остане неприхваћена, када председник 

Комисије, пита три пута учеснике јавног надметања да ли 

неко од учесника даје понуду са већим износом.  
Уколико неко од учесника понуди већи износ од то 

тада понуђеног износа поступак се наставља на начин 

утврђен претходним ставом све док учесници јавног 
надметања дају понуде са износом већим од оног који 

садржи последња учињена понуда .  

Понуђач који је учинио најповољнију понуду, 
обавезан је да на позив председника Комисије одмах 

потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са 

назнаком висине понуђеног износа закупнине.  
Уколико најповољнији одбије да потпише изјаву 

из става 1 овог члана, председник Комисије позива првог 

следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.  
Уколико први следећи најповољнији понуђач не 

потпише изјаву, председник Комисије јавно оглашава да 

поступак јавног надметања није успело. 
 Понуђачима који су одбили да потпишу изјаве 

положени депозит се не враћа. 

 Када најповољнији понуђач потпише изјаву, 
председник Комисије јавно објављује да је поступак јавног 

надметања завршен и позива све учеснике јавног надметања 

да потпишу записник и у исти унесу своје евентуалне 
примедбе на ток поступка. 

На захтев учесника јавног надметања председник 

Комисије одмах уручује фотокопију записника о 
спроведеном поступку јавног надметања. 

 Комисија ће по завршетку јавног надметања 

донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту 
доставити свим учесницима поступка. 

По завршеном јавном надметању сваки учесник 

има право приговора у року од 8 дана од дана пријема 

одлуке о избору најповољнијег понуђача и то Општинском 

већу општине Ћуприја. 
Општинско веће општине Ћуприја поступајући по 

приговору исти може закључком одбацити као 

неблаговремен или недозвољен, усвојити приговор и 

одредити спровођење новог поступка јавног надметања или 

приговор одбити као неоснован“. 

 

Члан 10. 

Члан 17. мења се и гласи „По спроведеном јавном 

надметању Комисија доставља Одлуку о избору 
најповољнијег понуђача  Одељењу које на основу извештаја 

доноси решење о постављању мањих монтажних објеката 

привременог карактера на површинама јавне намене и оно 
садржи: место, површину која се заузима, намену 

привременог објекта, време коришћења, висину накнаде и 

обавезу  корисника  да закључи  уговор  о привременом 
коришћењу површине јавне намене са Општином Ћуприја, у 

року од 15 дана, од дана пријема решења“. 

 

Члан 11. 

Члан 18. мења се и гласи : „Мањи монтажни 

објекти привременог карактера на другим површинама 
корисник поставља непосредно на основу издатог решења 

Одељења.“ 

 

Члан 12. 

У члану 22. став 1 тачка 8. уместо речи 

„Дирекцијом“ уписују се речи „Општином Ћуприја “. 
 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-17-8/2017-02 од 13.02.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. , с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о локаној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/07 и 83/14- др. Закон ), члана 66. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. глaсник РС", бр. 15/2016), члана 
3. став 2. и 4.  Уредбе о начину и контроли обрачуна и 

исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 

27/14)  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 

13.02.2017. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

 
О измени   Одлуке о одређивању лица за оверу  образаца и 

исплату зарада,тромесечно извештавање о реализацији 

годишњих програма  пословања и извештаја о кретању 
зарада и броја запослених у јавним предузећима 

 
Члан 1. 

Мења  се Одлука о одређивању лица за оверу  

образаца и исплату  зарада,  тромесечно  извештавање  о  
реализацији годишњих програма  пословања и извештаја  о 

кретању зарада и броја запослених у јавним предузећима 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 4/2015 и 24/2015 ) и то: 
 

- у члану 3. Одлуке у ставу 1. Уместо  „Никола 

Радовановић дипл. ек или лице које он овласти“  

треба да стоји „Сандра Златковић дипл. ек. или 

лице које она овласти“. 

- у члану 3. Одлуке у ставу 2. Уместо  „Никола 
Радовановић дипл. ек или лице које он овласти“  

треба да стоји „Сандра Златковић дипл. ек. или 

лице које она овласти“. 
- у члану 4. Одлуке у ставу 1. Уместо  „Никола 

Радовановић дипл. ек или лице које он овласти“  

треба да стоји „Сандра Златковић дипл. ек. или 
лице које она овласти“. 

 

Члан 2. 
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У осталом делу Одлука о одређивању лица за 
оверу образаца и исплату зарада,тромесечно извештавање о 

реализацији годишњих програма  пословања и извештаја  о 

кретању зарада и броја запослених у јавним предузећима 

остаје непромењена. 

 

Члан 3. 
Ова   одлука   ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику Општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-9/2017-02 ОД   13.02.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/14 и 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 
13.02.2017.  године, донела је  

 

ПЛАН РАДА 

 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ 

 

 

1. Разматрање и усвајање извештаја о раду за 

2016. годину и достављање СО Ћуприја на 

усвајање; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: I квартал 

 

2. Приступање изради Процене угрожености и 

Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на територрији општине Ћуприја 

сходно новом закону. 

 

Носилац: Општински штаб за в/с 

Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

Рок: II квартал 

 

3. Анализа рада зимске службе 2016/2017.год. на 

територији општине Ћуприја ; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 
 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: II квартал 

 

4. Анализа превентивних активности на заштити 

од поплава на територији општине Ћуприја; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: II квартал 

 

5. Анализа противградне заштите; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с, надлежна 

служба општинске управе  

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: II квартал 

 

6. Анализа превентивних активности на заштити 

од пожара у време жетве и на пошумљеним 

теренима на територији општине Ћуприја; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: III квартал 

 

 

 

7. Разматрање активности поводом пронађених и 

уништених НУС. 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: III квартал 

 

8. Разматрање Оперативног плана одбране од 

поплава за водотоке другог реда на територији 

општине Ћуприја за 2018.годину и достављање 

СО Ћуприја на усвајање; 

 

 Носилац: Општински штаб за в/с 
 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: IV квартал 

 

9. Разматрање и усвајање предлога годишњег 

Плана рада општинског штаба за В/С за 

2018.годину и достављање СО Ћуприја на 

усвајање; 

  

 Носилац: Општински штаб за в/с 
 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: IV квартал 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-3/2017-02 од 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

На основу члана 54. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 
– др. закон), члана 72. ст. 1. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“,бр. 14/2008, 22/2008, 

28/2008, 13/2011 и 23/2013) и члана 25. Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Ћуприја („ 

Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 33/2016), 

начелник Општинске управе општине Ћуприја,  доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

О  УНУТРАШЊЕМ  РЕДУ  У  ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА   

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником  утврђују се правила о унутрашњем 

реду и прописују услови и начин рада у згради општине 

Ћуприја у којој је смештена Општинска управа општине 
Ћуприја. ( у даљем тексту: Правила о унутрашњем реду). 

 

Члан 2. 

 

Правила о унутрашњем реду одвојена су од редовног 
вршења послова Општинске управе односно поверених 

послова и обухватају: радно време и распоред радног 

времена, план коришћења годишњег одмора, начин пријема 
поднесака, остваривање јавности рада Општинске управе, 

орјентацију у згради и распоред службених просторија, 

општење са странкама, другим лицима и органима, 
евиденцију о доласку и одласку са посла запослених у 

Општинској управи (електронска евиденција радног 

времена ), изглед и понашање запослених у Општинској 

управи и друга питања унутрашњег реда. 

 

Члан 3. 

 

О непосредном спровођењу овог Правилника старају се 

начелници одељења у Општинској управи општине 
Ћуприја.  

Начелници одељења дужни су да редовно, а најмање једном 

месечно обавештавају  начелника Општинске управе 
општине Ћуприја о стању и евентуалним проблемима у 

примени овог Правилника. 
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II – РОДНА СЕНЗИБИЛНОСТ ЈЕЗИКА 

 

Члан 4. 

 

Изрази који се у овом Правилнику користе за физичка лица 

у мушком роду подразумевају исте изразе у женском роду. 

 

 

III – РАДНО ВРЕМЕ И РАСПОРЕД РАДНОГ 

ВРЕМЕНА 

 

Члан 5. 

 

У Општинској управи општине Ћуприје, у оквиру законом 

одређеног пуног радног времена, рад се, у току радне 

недеље, распоређује у пет радних дана. 
 

Суботом и недељом се у општинској управи општине 

Ћуприја не ради. 
 

Изузетно од става 2. овог члана, у ове дане ради се за време 

одређеног дежурства од стране надлежних органа, за време 
одржавања културних и других манифестација које су од 

значаја за општину односно од ширег интереса, као и ради 

вршења послова управе који не трпе одлагање. 
 

Члан 6. 

 

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује се 

од 7,30 – 15,30 часова. 
 

Одмор у току дневног рада, у трајању од 30 минута, 

запослени у општинској управи општине Ћуприја могу да 
користе у времену од 9,00 до 9,30 часова. 

 

Начелници одељења у оквиру овог временског интервала, 
обезбедиће да се рад  у организационој  јединици не прекида 

а посебно да се обезбеди континуирани рад са странкама. 

 
Oдмор у току дневног рада не може се користити на почетку 

и на крају радног времена. 

 

Члан 7. 

 

Радно време и распоред радног времена објављује се на 

огласној табли и на улазу у зграду општине Ћуприја. 

 

Радње у управном поступку које се по закону сматрају 
хитним тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на 

прописано радно време. 

 
Започете радње у поступку чије би одлагање изазвало 

непотребне трошкове или одуговлачење поступка, 

довршиће се и по истеку утврђеног радног времена. 
 

 

IV – ПЛАН КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА 

 

Члан 8. 

 

Запослени  у општинској управи општине Ћуприја користе 

годишњи одмор у складу са одредбама Закона и 

Колективног уговора. 
 

Запослени користе годишњи одмор у складу са Планом 

коришћења годишњег одмора, који су начелници одељења 
дужни да сачине најкасније до 31. маја текуће године и исти 

доставе начелнику Општинске управе општине Ћуприја 

ради доношења решења о коришћењу годишњег одмора. 
 

План коришћења годишњег одмора, начелници одељења 

сачињавају тако да у свакој организационој јединици 
Општинске управе остане довољан број извршилаца, како 

би се обезбедило обављање послова који захтевају 

континуитет односно који не трпе одлагање. 
 

 

 

 

V – ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 9. 

 

Рад Општинске управе општине Ћуприје је јаван. 

 

Јавност рада, Општинска управа обезбеђује давањем 
информација o обављању послова из своје надлежности 

средствима јавног информисања.  

 

 

 
Општи акти које доносе органи општине објављују се у „ 

Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 
Општинска управа може ускратити давање информација ако 

њихова садржина представља државну, службену или 

пословну тајну. 
О давању односно ускраћивању давања информација о раду 

општинске управе одлучује начелник општинске управе. 

 
Услове за јавност рада Општинске управе, у границама и на 

начин одређен законом, утврђује начелник Општинске 

управе.  

 

Члан 10. 

 
Обавештења о раду Општинске управе општине Ћуприја 

средствима јавног информисања даје начелник Општинске 

управе односно начелница одељења из делокруга одељења 
којимруководе, уз сагласност начелника Општинске управе. 

 

 

VI – ОРЈЕНТАЦИЈА У ЗГРАДИ И РАСПОРЕД 

СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 

 

Члан 11. 

 

На улазу у зграду општине Ћуприја постављен је натпис са 
службеним називом органа општине, на српском језику, 

ћириличним писмом. 

 

Члан 12. 

 

Под службеним просторијама подразумевају се канцеларије 

и сваки повезани и други припадајући простор. 

 

Ради лакшег сналажења странака у згради, на видном месту 

поставља се орјентациона табла која садржи преглед 

службених просторија по органима и одељењима и бројеве 
службених просторија. 

 

На улазу у сваку службену просторију поставља се натпис 
са ознаком органа, унутрашње организационе јединице као 

и имена запослених, постављених и изабраних лица. 

 

Члан 13. 

 

Службене просторије се закључавају када се у њима не 
налазе запослени. 

 

Начелник Општинске управе на предлог начелника 
одељења, одређује просторије у којима није дозвољен 

улазак странкама и другим лицима ( архива, просторија у 

којој се налази сервер и сл. ). 

 

По завршетку радног времена предмети, службени 

материјали, печати, штамбиљи и друге ствари веће 
вредности закључавају се. 

 

Члан 14. 

 

У службене просторије није дозвољено уношење ватреног и 

хладног оружја, запаљивих и експлозивних материја, 
алкохола, опојних дрога, рекламних производа и 

пропагандног материјала, уређаја за оптичко и звучно  
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снимање (изузев средствима јавног информисања)  и 
увођење кућних љубимаца. 

 

 

VII – КОНЗУМИРАЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА И 

АЛКОХОЛА 

 

Члан 15. 

 

У службеним просторијама забрањено је пушење и 
конзумирање алкохола. 

 

У службеним просторијама видно су истакнуте ознаке о 
забрани пушења. 

 

 

VIII – ОПШТЕЊЕ СА СТРАНКАМА, ДРУГИМ 

ЛИЦИМА И ОРГАНИМА 

 

Члан 16. 

 

 
Пријем странака врши се сваки дан у току радног времена. 

 

Поднесци и друга писмена упућена поштом или лично 
донета, примају се током целог радног времена. 

 

Члан 17. 

 

У опхођењу са странкама, запослени је дужан да поступа 
професионално, љубазно и пристојно; покаже 

заинтересованост и стрпљење, посебно са неуком странком; 

благовремено и тачно даје податке и информације у складу 
са законом и другим прописима; пружа помоћ и даје 

информације о надлежним органима за поступање по 

захтевима, као и о правним средствима за заштиту права и 
интереса; руководи се начелом једнакости и поштује 

личност и достојанство странке. 

 
 

IX – РАД ИЗВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 

 

Члан 18. 

 

Поједине управне радње обавља и одређене мере предузима 

Општинска управа ван зграде општине – службених 

просторија, ако је то прописима предвиђено (инспекцијски 

надзор, достављање, обављање венчања и сл. ). 
 

 

X– ЕВИДЕНЦИЈА  О ДОЛАСКУ НА ПОСАО И 

ОДЛАСКУ СА ПОСЛА 

( ЕЛЕКТРОНСКА ЕВИДЕНЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА ) 

 

Члан 19. 

 

О доласку на посао и одласку са посла као и о изласцима 
запослених из зграде општине током трајања радног 

времена и у време одмора током дневног рада (пауза ) води 

се електронска евиденција. 
 

Електронску евиденцију из ст. 1. овог члана води Одељење 

за послове органа општине, општу управу и заједничке 
послове. 

 

Члан 20. 

 

Свим запосленим у Општинској управи општине Ћуприја 

издаје се идентификациона картица ( у даљем тексту: ИД 

картица ). 

 

ИД картица запослених у Општинској управи општине 
Ћуприја је беле боје. 

 

 
Евиденцију свих издатих ИД картица води Одељење за 

послове органа општине, општу управу и заједничке 

послове. 

 

Форма и садржина ИД картице одштампана  је уз овај 
Правилник, на обрасцу ИД картица  и чини његов саставни 

део. 

 

Запослени су дужни носити ИД картице видно истакнуте ( 

на реверу или траци око врата ) у току радног времена. 

 

Члан 21. 

 

 Запослени су дужни да лично користе ИД картицу. 
 

Електронска евиденција регулише се провлачењем ИД 

картице преко персоналног идентификатора. 
 

Запослени је дужан да чува ИД картицу. 

 
У случају губитка или оштећења ИД картице, запослени је 

дужан да у року од 24 часа, о томе писаним путем обавести 

начелника одељења и Одељење за послове органа општине, 
општу управу и заједничке послове, уз истовремено 

достављање захтева за издавање нове ИД картице. 

 
У случају губитка или оштећења ИД картице, запослени је 

дужан да сноси трошкове издавања нове ИД картице. 

По престанку радног односа, запослени је дужан да ИД 
картицу врати. 

 

Члан 22. 

 

У току радног времена, запослени може напустити зграду 
општине уз претходно прибављено одобрење у писаној 

форми од стране начелника одељења, а начелник одељења  

уз претходно прибављено одобрење у писаној форми од 
стране начелника Општинске управе. Исто се односи и на 

запослене распоређене на пословима који подразумевају рад 

на терену. 
 

Запослени су дужни да се електронски евидентирају 

приликом сваког уласка и изласка из зграде општине 
Ћуприја. 

 

Начелници одељења најмање једном месечно врше увид у 
Извод из електронске евиденције улазака и излазака 

запослених у својој организационој јединици, ради 

сагледавања обима излазака у току радног времена,  њихове 

оправданости, као и ради покретања иницијативе за 

евентуално предузимање законом прописаних мера. 

Одељење за послове органа општине, општу управу и 
заједничке послове  најкасније до петог у месецу доставља 

начелницима одељења Извод из електронске евиденције 

радног времена запослених у одељењу којим руководе за 
претходни месец.  

 

XI – ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И 

СТРАНАКА 

 

Члан 23. 

 

Запослени су дужни да својим изгледом, облачењем и 

понашањем остављају утисак озбиљности, пословности и 
доприносе угледу општинске управе. 

 

Запослени је дужан да на послу комуницира са дужним 
поштовањем и уважавањем сваког запосленог, постављеног 

и изабраног лица. 

 
Запослени је дужан да својим понашањем поспешује радну 

атмосферу, коректне односе, отворену сарадњу и не омета 

одвијање процеса рада. 
 

Запослени је дужан да својим понашањем и радом  очува и 

подстакне поверење грађана у законит, ефикасан и 
непристрасан рад општинске управе општине Ћуприја. 

 

Члан 24. 

 

Није дозвољен долазак на посао у неприкладној и 

неодговарајућој одећи и обући као што су: тренерке, одећа  
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са дубоким деколтеом, атлет мајице, кратке панталоне, 
патике, папуче и ципеле са отвореним прстима. 

 

Није дозвољен долазак на посао у сукњама краћим од доње 

ивице колена, хеланкама и одећи неукусно припијеној уз 

тело. 

Члан 25. 

 

У згради општине, странке су дужне да се придржавају 

основних правила  пословног облачења из чл. 24. ст. 1. и ст. 
2. овог Правилника. 

 

XII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 

За повреде одредаба овог Правилника запослени одговарају 

дисциплински. 

 

Члан 27. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника  престаје да важи 
Правилник ( Службени гласник општине Ћуприја „ бр. 

4/2014 и 13/2014). 

Члан 28. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у  „ Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 110-1/2017-01-2 ОД 01. 02. 2017. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић – Ранђеловић, дипл.правник, с.р. 

 

Прилог: Образац ИД картице 

Серијски број ИД картице

Образац ИД картице Предња страна

Задња страна

Грб општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Назив одељења

Име и презиме запосленог

Назив радног места

 
 

 

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 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
13.02.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о извршавању 

одлука,других аката и извештај о раду Општинског већа  

општине Ћуприја за 2016.годину. 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-4/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

 
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 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја  на  седници одржаној дана 

13.02.2017.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Кориговани план рада 

Народне кухиње Црвеног крста Ћуприја у 2017.години, 

број: 402-1/2017-01-1 од 04.01.2017.године. 
Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-5/2017-02 од  13.02.2017.године 

 

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 и 16/2016), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 13.02.2017. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     Даје се сагласност на Измену Програма 

пословања ЈKП ''Равно 2014'' Ћуприја за 2017.годину број: 

525-1 од 30.01.2017.године, коју је донео Надзорни одбор 
дана 30.01.2017.године под бројем 525.   

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-6/2017-02 ОД 13.02.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

           На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016 и 16/2016), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 

13.02.2017.године,доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У МЕДИЦИНСКОЈ 

ШКОЛИ У ЋУПРИЈИ 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Бранковић,дипл.биолог из 
Мијатовца за члана стручног актива за развојно планирање у 

Медицинској школи у Ћуприји, представник локалне 

самоуправе. 
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             Решење објавити у ''Службеном, гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-1/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон)  

и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

13.02.2017.године, донела је 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  ЋУПРИЈИ 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Народне 

библиотеке ''Душан Матић'' у Ћуприји, у саставу: 

1. Драгана Благојевић,председник 

2. Даница Јевтић,члан 

3. Андреа Живић,члан 
4. Миланка Јовановић,члан,представник 

запослених 

5. Душан Милановић,члан,представник 
запослених 

   због истека мандата. 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-2/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон)  

и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 

13.02.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  ЋУПРИЈИ 

 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне 

библиотеке ''Душан Матић'' у Ћуприји, на период од 4 

(четири) године, у саставу: 
 

 1.Драгана Благојевић, председник 

 2.Андреа Живић,члан 
 3.Љиљана Миленковић-Радевић,члан 

    Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-3/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

           На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 

23/13), члана 6. Одлуке о утврђивању назива насељених 

места,улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева 
на територији општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја''бр. 12/2015) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја, на  

седници одржаној дана 13.02.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 

 

           У решењу о именовању Комисије за утврђивање 
назива улица и тргова (''Сл.гласник општине Ћуприја'' број 

25/15), врши се измена тако што се уместо: 

 
 ''Ненад Јовановић,председник 

   Дарко Миљанић,члан'' 

            уписује: 
   '' Дарко Миљанић,председник 

      Јелена Златановић,члан''. 

    Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

  

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-4/2017-02 ОД 13.02.2017.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон)  
и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 
13.02.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА 

''ХОРЕУМ МАРГИ''-  ЋУПРИЈА 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Музеја 

''Хореум Марги''- Ћуприја у саставу: 

 
 1.Иван Милосављевић,председник 

 2.Слађан Миленковић,члан 

 3.Јасна Вијоровић,члан 

 4.Владимир Ђорђевић,члан 

                  5.Весна Алексић,члан,представник запослених 

  због истека мандата. 
             Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-5/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 83/2014-др.закон)  и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
13.02.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА 

''ХОРЕУМ МАРГИ-РАВНО'' -  ЋУПРИЈА 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Музеја ''Хореум 

Марги-Равно''-Ћуприја на период од 4 (четири) године у 

саставу: 
 

                1.  Иван Милосављевић,председник 

                2.  Слађан Миленковић,члан 
                3.  Сања Ђорђевић,члан 

                4.  Весна Станковић,члан 

                5.  Миодраг Шевић,члан,представник запослених 



14.02.2017.            број 3 

 

 

8 

             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-6/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

               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 и 16/2016), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 

13.02.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ   

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

''ЋУПРИЈА''-  ЋУПРИЈА 

 

 
   У решењу о именовању Управног одбора 

Установе културе ''Ћуприја''-Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' број 15/15), врше се следеће измене и допуне: 

        - разрешава се члан Управног одбора Установе културе 

''Ћуприја''-Ћуприја, Сузана Џелатовић 

       -  у Управни одбор Установе културе ''Ћуприја''-Ћуприја 
именују се: 

                          Милан Стојановић, члан 

                          Драгана Гашпарић, члан, из редова 
запослених 

                         Оља Стојановић, члан, из редова запослених. 

 
             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-7/2017-02 од 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-

др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' број 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 и 16/2016), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

13.02.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР  

''АДА'' У ЋУПРИЈИ 

 
  У решењу о именовању Управног одбора 

Установе за спорт Спортски центар ''АДА'' у Ћуприји, 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 3/15 и 21/16) врши се 
следећа измена: 

             - разрешава се члан Управног одбора Установе за 

спорт Спортски центар ''АДА'' у Ћуприји, Зоран 
Станојловић,због поднете оставке. 

 

            - именује се Алекса Илић,дипл.правник за члана 

Управног одбора Установе за спорт Спортски центар ''АДА'' 

у Ћуприји 

 
     Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-8/2017-02 ОД 13.02.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

        На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09,52/11, 

55/13, 68/15 и 62/16-одлука УС), 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 и 16/2016), Скупштина општине 
Ћуприја, на седници одржаној дана 13.02.2017.године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

''13.ОКТОБАР''  У ЋУПРИЈИ  
 

        РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора ОШ 

''13.октобар'' у Ћуприји Весна Станковић ,представник 
родитеља,због поднете оставке.      

 

                    Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Ћуприја. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-9/2017-02 ОД 13.02.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

 На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 
72/09,52/11, 55/13,68/15 и 62/16-одлука УС), чл.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 и 16/2016), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 
13.02.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

''13.ОКТОБАР''  У ЋУПРИЈИ 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Пеђа Пешић за члана 

школскогодбора ОШ ''13.октобар'' у Ћуприји, ,представник 

родитеља. 

  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-17-7-10/2017-02 ОД 13.02.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 

 На основу члана 84. и 86. Закона о државној 
управи (''Сл.гласник РС'',бр.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Божица , 

дипл.инж.архитектуре, распоређен-а на  радно место 

''регистратор регистра обједињених процедура  „ у  

Одељењу за урбанизам , имовинско правне послове и 
заштиту животне средине,  да води управни поступак   из 

делокруга свог рада, а према   Правилнику о организацији и 

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

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).   
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 



14.02.2017.            број 3 

 

 

9 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-23/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

инспектор канцеларијске контроле „ у  Одељењу  локалне 

пореске администрације,  да води управни поступак из 
делокруга свога рада, а према   Правилнику о организацији 

и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 
Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-24/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милорадовић Ненад 

,дипл.инж.пољопривреде, распоређен на  радно место '' 

Порески контролор „ у  Одељењу  локалне пореске 

администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 

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

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-25/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милошевић Марко , 
дипл.економиста, распоређен на  радно место '' Порески 

контролор „ у  Одељењу  локалне пореске администрације,  

да води управни поступак из делокруга свога рада, а према   
Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и и Служби Буџетске инспекције општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016). 

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-26/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Илић Драган 

,дипл.инж.пољопривреде, распоређен на  радно место '' 
Порески контролор „ у  Одељењу  локалне пореске 

администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и  

 

 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-27/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јовановић Ана  ,економиста, 

распоређен-а на  радно место '' Послови наплате локалних 
јавних прихода „ у  Одељењу  локалне пореске 

администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-28/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Николић Сања , 

дипл.економиста, распоређена на  радно место ''Порески 

инспектор теренске контроле „ у  Одељењу  локалне пореске 
администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 
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систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 
Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-29/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Џелатовић Зоран  
,дипл.правник, распоређен-а на  радно место '' порески 
инспектор наплате „ у  Одељењу  локалне пореске 

администрације,  да води управни поступак из делокруга  

 
свога рада, а према   Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 
Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

  
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-30/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јоксимовић Снежана , 

дипл.правник, распоређена на  радно место ''Шеф Одсека за 

опште и управно правне послове „ у  Одељењу  за послове 
органа општине,општу управу и заједничке послове,  да 

води управни поступак из делокруга свога рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
  

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-31/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленковић Небојша , 

дипл.правник, распоређен-а на  радно место ''Послови у 
области изградње  „ у  Одељењу за урбанизам , имовинско 

правне послове и заштиту животне средине,  да води 

управни поступак   из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-32/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миленковић Љиљана , 

дипл.правник, распоређена на  радно место '' Порески 

контролор „ у  Одељењу  локалне пореске администрације,  
да води управни поступак из делокруга свога рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 
општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

  
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-33/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јевтић Слађана , 

дипл.правник, распоређена на  радно место ''Координатор 

пореске контроле „ у  Одељењу  локалне пореске 
администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 

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

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-34/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Пајић Миланка , 

дипл.правник, распоређен-а на  радно место '' Координатор 

Групе за имовинско-правне послове„ у  Одељењу за 

урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне 

средине,  да води управни поступак   из делокруга свог рада, 
а према   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја и Буџетској 
инспекцији општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016),  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-35/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Станојловић Робертино , 

дипл.правник, распоређен на  радно место ''Послови 

Повереника за избеглице,нормативну делатност и правну 
помоћ „ у  Одељењу  за послове органа општине,општу 

управу и заједничке послове,  да води управни поступак из 

делокруга свога рада, а према   Правилнику о организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи  
 
општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-36/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Петрић Снежана , 
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   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 
општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016). 

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-37/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Настасијевић Ненад , 

специјалиста струковни економиста, распоређен на  радно 
место '' Порески контролор „ у  Одељењу  локалне пореске 

администрације,  да води управни поступак из делокруга 

свога рада, а према   Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-38/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Булат-Стошић Гордана , 

дипл.правник, распоређена на  радно место '' Порески 
контролор „ у  Одељењу  локалне пореске администрације,  

да води управни поступак из делокруга свога рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву  
 
општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-39/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић Владимир , 

дипл.економиста, распоређен-а на  радно место ''Начелник 

Одељења  „ у  Одељењу за друштвене делатности,привреду 

и локални економски развој,  да води управни поступак и 
одлучује о правима и обавезама физичких и правних лица   

из делокруга свог рада, а према   Правилнику о организацији 

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

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016),  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-40/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Матић Јадранка , 

дипл.биолог, распоређен-а на  радно место ''Шеф Одсека за 
урбанизам и заштиту животне средине  „ у  Одељењу за 

урбанизам , имовинско правне послове и заштиту животне 

средине,  да води управни поступак   из делокруга свог рада, 
а према   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  и Буџетској инспекцији општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016),  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-41/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Делић Весна , дипл.просторни 

планер, распоређен-а на  радно место ''Урбаниста  „ у  
Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и  

 

заштиту животне средине,  да води управни поступак   из 
делокруга свог рада, а према   Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја  и 
Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-42/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Богосављевић Љиљана , 

дипл.биолог, распоређен-а на  радно место ''Послови 
очувања и заштите природе  „ у  Одељењу за урбанизам ,  

 

имовинско правне послове и заштиту животне средине,  да 
води управни поступак   из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016),  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-43/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Милош , струковни 

инжењер саобраћаја, распоређен-а на  радно место '' 

Послови у области саобраћаја„ у  Одељењу за урбанизам,  
имовинско правне послове и заштиту животне средине,  да 

води управни поступак   из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).   
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-44/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Валентина , дипл.инж 
архитектуре, распоређен-а на  радно место ''Начелник 

Одељења  „ у  Одељењу за урбанизам , имовинско правне 

послове и заштиту животне средине,  да води управни 
поступак и одлучује о правима и обавезама физичких и 

правних лица   из делокруга свог рада, а према   Правилнику 

о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-45/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Настасијевић Милош , 
специјалиста струковни економиста , распоређен-а на  радно 

место '' Имовинско-правни послови, у  Одељењу за 

урбанизам , имовинско правне послове и заштиту животне 
средине,  да води управни поступак   из делокруга свог рада, 

а према   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).   
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-46/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић Виолета , 
дипл.правник, распоређена на  радно место ''Послови 

ажурирања бирачких спискова и личних стања грађана „ у  

Одељењу  за послове органа општине,општу управу и 
заједничке послове,  за вођење Јединственог бирачког 

списка,као и за вођење управног поступка за остале послове 
из делокруга свога рада, а према   Правилнику о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској 

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

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

  
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-47/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Весић Радослав , 

дипл.правник, распоређен на  радно место ''Начелник 
Одељења  „ у  Одељењу  за послове органа општине,општу 

управу и заједничке послове,  да води управни поступак и 

одлучује о правима и обавезама физичких и правних лица   
из делокруга свог рада, а према   Правилнику о организацији 

и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 
Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016),  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-48/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01 и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 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 свога рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 
општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016). 

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-49/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Радивојевић Јованка , 
специјалиста струковни инжењер грађевинарства, 

распоређена на  радно место '' Порески контролор „ у  

Одељењу  локалне пореске администрације,  да води 
управни поступак из делокруга свога рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-50/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Вукићевић Сања , 
проф.разредне наставе, распоређена на  радно место 

''Порески инспектор теренске контроле „ у  Одељењу  

локалне пореске администрације,  да води управни поступак 
из делокруга свога рада, а према   Правилнику о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској 

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

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
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Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-51/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Траиловић Зоран , мастер 
менаџер, распоређен на  радно место '' Порески контролор „ 

у  Одељењу  локалне пореске администрације,  да води 

управни поступак из делокруга свога рада, а према   
Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-52/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Зејак Татјана , дипл.инж 

агрономије, распоређен-а на  радно место ''Координатор 

Групе за привреду и пољопривреду „ у  Одељењу за 

друштвене делатности,привреду и локални економски 
развој,  да води управни поступак из делокруга свог рада, а 

према   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-53/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01 и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миладиновић Виолета  

,дипл.економиста, распоређена на  радно место '' Шеф 

Одсека за утврђивање и контролу „ у  Одељењу  локалне 
пореске администрације,  да води управни поступак из 

делокруга свога рада, а према   Правилнику о организацији  

 
и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016). 

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-54/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Божиловић Татјана , 

дипл.економиста, распоређен-а на  радно место ''Послови 

привреде из надлежности општине „ у  Одељењу за 
друштвене делатности,привреду и локални економски 

развој,  да води управни поступак из делокруга свог рада, а 

према   Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 
Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-55/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 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   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016),  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-56/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 
Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гајић Драгана , дипл.биолог, 

распоређен-а на  радно место ''Комунални инспектор  „ 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   Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-57/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Урошевић Драган , 
дипл.инж.пољопривреде, распоређен-а на  радно место 

''Комунални инспектор  „ 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   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја,  
 
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 
инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-58/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Живановић Марија , 

дипл.биолог, распоређен-а на  радно место ''Комунални 

инспектор  „ 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   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-59/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Петровић Жаклина , 
дипл.инж.заштите животне средине, распоређен-а на  радно 

место ''Комунални инспектор  „ 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   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-60/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гаврановић-Јанковић Марјана 

, дипл.инж.пољопривреде, распоређен-а на  радно место 

''Инспектор за заштиту животне средине  „ 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   Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и 

Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-61/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милосављевић Дарко , 

специјалиста струковни менаџер, распоређен-а 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   Правилнику о организацији 

и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и  
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Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-62/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Поповић Слађана , 
дипл.инж.грађевинарства, распоређен-а на  радно место 

''Грађевински инспектор  „ 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   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  
 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-63/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђурђевић Марина , 

дипл.инж.архитектуре, распоређен-а на  радно место 
''Грађевински инспектор  „ 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   Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 
инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 34/2016).  

 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-64/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  

 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Радивојевић Данијела , 
дипл.инж.шумарства за пејзажну архитехтуру, распоређен-а 

на  радно место ''Послови у области 

пољопривреде,шумарства и водопривреде „ у  Одељењу за 

друштвене делатности,привреду и локални економски 

развој,  да води управни поступак из делокруга свог рада, а 

према   Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Ћуприја, 

Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби Буџетске 

инспекције општине Ћуприја („Сл.гласник општине 
Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-65/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 
и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Момировић Драган, 

дипл.грађевински инжењер, распоређен на  радно место 

''Координатор Групе за комуналне 
делатности,извршење,уклањање објеката или дела објеката  

„ у  Одељењу за инспекцијски надзор,  да води управни 

поступак из делокруга свог рада, а према   Правилнику о 
организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине 

Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  

 

Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-66/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 
СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Нешовић Марија , 
дипл.правник, распоређен-а на  радно место ''Послови 

утврђивања породиљских права и права на родитељски и 

дечији додатак  „ у  Одељењу за друштвене 
делатности,привреду и локални економски развој,  да води 

управни поступак из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-67/2017-01-2 од 10.02.2017.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 84. и 86. Закона о државној 
управи (''Сл.гласник РС'',бр.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

СРЈ“бр.33/97,31/01) и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10) , начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бешевић Маја , дипл.правник, 
распоређен-а на  радно место ''Координатор Групе за 

друштвене делатности „ у  Одељењу за друштвене 

делатности,привреду и локални економски развој,  да води 
управни поступак из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 
општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-68/2017-01-2 од 10.02.2017.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.79/05,101/2007, 95/2010,99/2014) 

и члана 285. Закона о општем управном поступку („Сл.лист 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Илић Љиљана , дипл.правник, 
распоређен-а на  радно место ''Послови утврђивања права на 

борачко-инвалидску заштиту „ у  Одељењу за друштвене 

делатности,привреду и локални економски развој,  да води 
управни поступак из делокруга свог рада, а према   

Правилнику о организацији и систематизацији радних места  
 
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 34/2016).  
 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-69/2017-01-2 од 10.02.2017.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р. 

 

 На основу члана 188. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Сл.гласник РС'',бр.21/16) и члана 28 став 2.Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“бр.88/16) , 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ Јоксимовић Снежана , 

дипл.правник, распоређена на  радно место ''Шеф Одсека за 

опште и управно правне послове „ у  Одељењу за послове 
органа општине,општу управу и заједничке послове,  да 

врши послове,права и дужности Службе за управљање 

људским ресурсима,сходно Закону.   
  

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-71/2017-01-2 од 14.02.2017.год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
ОДЛУКА ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ  РАДНИХ 

ТЕЛА - САВЕТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 1 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

 О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ДРУГИМ ПОВРШИНАМА 1 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ   ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ЛИЦА ЗА ОВЕРУ  ОБРАЗАЦА И ИСПЛАТУ 

ЗАРАДА,ТРОМЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАЈА О КРЕТАЊУ 

ЗАРАДА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 2 

ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 

2017.ГОДИНЕ 3 

ПРАВИЛНИК О  УНУТРАШЊЕМ  РЕДУ  У 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА   3 

РЕШЕЊЕ – Извештај о раду Општинског Већа општине 

Ћуприја 6 

РЕШЕЊЕ – Сагласност на Кориговани план рада 

НАродне куџиње Црвеног крста Ћуприја за 2017. годину 6 

РЕШЕЊЕ – Сагласност на Измену Програма пословања 

ЈКП „Равно 2014“ - Ћуприја 6 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ 

АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У 

МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ЋУПРИЈИ 6 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  

ЋУПРИЈИ 7 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  

ЋУПРИЈИ 7 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И 

ТРГОВА 7 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

МУЗЕЈА ''ХОРЕУМ МАРГИ''-  ЋУПРИЈА 7 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

МУЗЕЈА ''ХОРЕУМ МАРГИ''-  ЋУПРИЈА 7 

РЕШЕЊЕ О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ   УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ''ЋУПРИЈА''-  ЋУПРИЈА 8 

РЕШЕЊЕ О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР  ''АДА'' У ЋУПРИЈИ 8 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ ''13.ОКТОБАР''  У ЋУПРИЈИ 8 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ ''13.ОКТОБАР''  У ЋУПРИЈИ 8 

РЕШЕЊЕ – Стојковић Божица 8 

РЕШЕЊЕ – Марковић Јасмина 9 

РЕШЕЊЕ – Милорадовић Ненад 9 

РЕШЕЊЕ – Милошевић Марко 9 

РЕШЕЊЕ – Илић Драган 9 

РЕШЕЊЕ – Јовановић Ана 9 

РЕШЕЊЕ – Николић Сања 9 

РЕШЕЊЕ – Џелатовић Зоран 10 

РЕШЕЊЕ – Јоксимовић Снежана 10 

РЕШЕЊЕ – Миленковић Небојша 10 

РЕШЕЊЕ – Миленковић Љиљана 10 

РЕШЕЊЕ – Јевтић Слађана 10 

РЕШЕЊЕ – Пајић Миланка 10 

РЕШЕЊЕ – Станојловић Робертино 11 

РЕШЕЊЕ – Петрић Снежана 11 

РЕШЕЊЕ – Настасијевић Ненад 11 

РЕШЕЊЕ – Булат-Стошић Гордана 11 

РЕШЕЊЕ – Ђорђевић Владимир 11 

РЕШЕЊЕ – Матић Јадранка 12 

РЕШЕЊЕ – Делић Весна 12 

РЕШЕЊЕ – Богосављевић Љиљана 12 

РЕШЕЊЕ – Стојковић Милош 12 

РЕШЕЊЕ – Томић Валентина 12 

РЕШЕЊЕ – Настасијевић Милош 12 
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РЕШЕЊЕ – Ђорђевић Виолета 13 

РЕШЕЊЕ – Весић Радослав 13 

РЕШЕЊЕ – Томић Виолета 13 

РЕШЕЊЕ – Радивојевић Јованка 13 

РЕШЕЊЕ – Вукићевић Сања 13 

РЕШЕЊЕ – Траиловић Зоран 14 

РЕШЕЊЕ – Зејак Татјана 14 

РЕШЕЊЕ – Миладиновић Виолета   14 

РЕШЕЊЕ – Божиловић Татјана 14 

РЕШЕЊЕ – Антонијевић Мирослав 14 

РЕШЕЊЕ – Гајић Драгана 14 

РЕШЕЊЕ – Урошевић Драган 15 

РЕШЕЊЕ – Живановић Марија 15 

РЕШЕЊЕ – Петровић Жаклина 15 

РЕШЕЊЕ – Гаврановић-Јанковић Марјана 15 

РЕШЕЊЕ – Милосављевић Дарко 15 

РЕШЕЊЕ – Поповић Слађана 16 

РЕШЕЊЕ - Ђурђевић Марина 16 

РЕШЕЊЕ - Радивојевић Данијела 16 

РЕШЕЊЕ - Момировић Драган 16 

РЕШЕЊЕ - Нешовић Марија 16 

РЕШЕЊЕ - Бешевић Маја 17 

РЕШЕЊЕ - Илић Љиљана 17 

РЕШЕЊЕ - Јоксимовић Снежана 17 

 

 

 
  

  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


