На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Гимназије за 2018. годину број 01-2955 од 03.12.2018. године
који је донео школски одбор Гимназије.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Медицинске школе за 2018. годину број 01-3950/1 од
05.12.2018. године који је донео школски одбор Медицинске
школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-1/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-4/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Техничке школе за 2018. годину број 01-1788 од 03.12.2018.
године који је донео школски одбор Техничке школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-3/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Основне школе „13. октобар“ за 2018. годину број 1582 од
03.12.2018. године који је донео школски одбор Основне
школе „13. октобар“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-5/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука

11.12.2018.
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На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
ШОМО „Душан Сковран“ за 2018. годину број 526 од
03.12.2018. године који је донео школски одбор ШОМО
„Душан Сковран“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-8/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 77. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/17 и 27/18др.закони), чл.5. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом („Сл.гласник РС“, бр.80/18) и чл. 69. Статута
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Начелник општинске управе
општине Ћуприја, дана 07.12.2018.године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Основне школе „Вук Караџић“ за 2018. годину број 1566 од
03.12.2018. године који је донео школски одбор Основне
школе „Вук Караџић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ,
УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-6/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету, ученику и одраслом ( у даљем тексту :
Комисија) у сталном саставу:
1. др Матилда Јанковић - (спец.педијатар)
др. Верица Радић - (спец.опште медицине)
2. Маја Поповић - ( дипл.психолог)
3. Дијана Вујичић - (дипл.социолог)
4. Драган Доситијевић - (дипл. дефектолог).
Комисија има пет чланова, и то: четири стална
члана и једног повременог члана.
Стални чланови су: представник система
здравствене заштите (педијатар, односно специјалиста опште
медицине за одраслог); представник система социјалне
заштите (стручни радник на пословима социјалне заштите),
дефектолог одговарајућег профила и представник образовноваспитног система (стручни сарадник- психолог у
предшколској установи, основној или средњој школи).
Повремени члан је лице које добро познаје дете,
ученика и одраслог, утврђује се за сваког појединачно из реда
представника васпитно-образовног
система, система
здравствене заштите или система социјалне заштите, а на
основу предлога односно сагласности родитеља, односно
другог законског заступника и одраслог.
Председника Комисије бирају стални чланови
Комисије из својих редова.
II
Координатор Комисије учествује у раду Комисије,
без права одлучивања (лице запослено у Општинској управи,
које је актом о систематизацији послова одређено да пружа
стручну и административно-техничку подршку Комисији).
III
Комисија је дужна да, у року од 40 дана од дана
подношења захтева за покретање поступка процене сачини
заједничко, образложено мишљење, на основу појединачне
процене сваког члана Комисије и усаглашених ставова
сталних и повременог чланова.
Мишљење Комисије садржи индивидуални план
подршке детету, ученику, односно одраслом и рок за
извештавање о реализацији предложених мера подршке од
стране надлежних установа и служби.
Против мишљења Комисије родитељ, односно
други законски заступник и одрасли може изјавити приговор
Комисији, у року од 15 дана од дана достављања мишљења.
Комисија преиспитује своје мишљење по приговору
и доноси коначно мишњење, у року од 30 дана од дана
пријема приговора.
Мишљење Комисије се доставља родитељу,
односно другом законском заступнику детета, одраслом и

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Основне школе „Ђура Јакшић“ за 2018. годину број 1860 од
03.12.2018. године који је донео школски одбор Основне
школе „Ђура Јакшић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-222-7/2018-01-1 ОД 10.12.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18),
члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
10.12.2018. године доноси
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надлежном органу, односно служби која треба да обезбеди
додатну подршку, у складу са законом.

САДРЖАЈ
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
Гимназије)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
Техничке школе)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
Медицинске школе)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
ОШ 13.октобар)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
Вук Караџић)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана
ШОМО Душан Сковран)
Решење о образовању комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету, ученику и одраслом

IV
Комисија ради у просторијама Општинске управе
општине Ћуприја.
Комисија је обавезна да доставља редовне
извештаје о свом раду општинској управи два пута годишње:
за прву половину године до 1.августа и Збирни извештај за
календарску годину до 1.марта наредне године. Збирни
извештај, након што га усвоји општинско веће, Комисија
доставља ресорним министарствима.
Комисија води евиденцију и чува документацију о
свом раду.
О вођењу евиденције и чувању документације стара
се координатор Комисије.
V
Члановима Комисије за рад у Комисији припада
накнада у висини од 1000,00 динара у складу са законом, на
основу донетог мишљења по детету.
VI
Решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
VII
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о именовању Комисије за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету /ученику („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.3/18) и Решење о измени решења о именовању Комисије за
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене
и социјалне подршке детету /ученику („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр. 5/18).
VIII
Решење доставити именованим лицима из тачке I
овог решења, администратору и а/а.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА-ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-112/2018-01-2 од 07.12.2018.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Милица Цветковић, дипл.правник
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