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На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“, бр.61/2005,107/2009 и 78/2011),
члан 32. став 1 та.чка 15. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014) члана 38.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“,бр.14/2008,22/2008,28/2008,13/2011
и
23/2013),
Скупштина Општине Ћуприја на седници одржаној 29.03.2016
.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАСХОДА

Члан 2.
Права из члана 1. ове Одлуке су:
1.Право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у
Предшколској установи и
2.Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у
Предшколској установи.
Члан 3.
Права из члана 2. ове Одлуке, под прописаним условима,
може да оствари дете држављанина Републике Србије који има
пребивалиште на територији општине Ћуприја, дете избеглог
лица и лица расељеног са Косова и Метохије, који има боравиште
на територији општине Ћуприја као и дете страног држављанина
са сталним пребивалиштем на територији општине Ћуприја.
Члан 4.
Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи,
остварују деца која користе услуге вртића који се налазе у мрежи
ПУ „Дечја радост“ из Ћуприје.

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
задуживању општине Ћуприја за финансирање капиталних
инвестиционих расхода бр.06-42-5/2015-02 од 23.03.2015.године
(„Службени гласник општине Ћуприја“,бр.4/2015).
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
На основу мишљења Министарства финансија – Управе за јавни
дуг број: 401-578/15-001 од 10.03.2015.године Општина Ћуприја
задужује се кредитом код Пословне банке у износу од
48.060.000 динара за финансирање капиталних инвестиционих
расхода и то за:
- учешће општине у финансирању Пројекта изградње
сабраћајнице „Индустријска 1“ у Индустријској зони Минел у
Ћуприји ................................................................ 22.850.000 дин.
- Пројекат реконструкције улица у градским и сеоским
насељима .......................................................... 25.210.000 дин.

Члан 5.
Корисник права на регресирање трошкова боравка деце у ПУ
„Дечја радост“ у Ћуприји (у даљем тексту: корисник), у смислу
ове Одлуке, је лице које остварује право на потпуно или
делимично регресирање трошкова боравка деце у ПУ „Дечја
радост“ у Ћуприји.
II ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У УСТАНОВИ
Члан 6.
Право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у
Установи остварује корисник чија је породица материјално
угрожена и која остварује право на новчану социјалну помоћ.
Статус корисника из става 1. овог члана, доказује се решењем
о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, надлежног
Центра за социјални рад.
Члан 7.
Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у
Установи остварује:
1) корисник са дететом без родитељског старања (старатељ
или хранитељ), за које није остварено право на дечији додатак,
2) корисник са дететом са сметњама у развоју, за које није
остварено право на дечији додатак и које није уписано у
посебну васпитну групу,
3) корисник који самостално врши родитељско право,
4) корисник са два детета у Установи,
5) корисник за треће и свако наредно дете у породици, као и
за тројке, четворке и дупле близанце.

Члан 3.
Члана 2 мења се и гласи:
Средства из члана 2. ове Одлуке реализоваће се преко
ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ , чијим
су Планом и програмом пословавања за 2015. и 2016.годину
обухваћени поменути капитални пројекти.
Члан 4.
Остали чланови остају непромењени.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у
Сл.гласнику општине Ћуприја
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-14/2016-02 дана 29.03.2016.године

Члан 8.
Дете без родитељског старања, у смислу ове Одлуке, је дете
које нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или
нестали и дете чији родитељи из било којих разлога привремено
или трајно не извршавају своја родитељска права и дужности.
Статус детета без родитељског старања доказује се уверењем
надлежног Центра за социјални рад.
Члан 9.
Дете са сметњама у развоју, у смислу ове Одлуке, је дете за
које је Интерресорна комисија општине Ћуприја донела
мишљење о потреби пружања додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке.
Члан 10.
Корисник који самостално врши родитељско право у смислу
ове Одлуке је:
1) Родитељ који сам врши родитељско право када је други
родитељ непознат или је умро или је потпуно лишен родитељског
права
односно
пословне
способности-доказује
се
документацијом (извод из матичне књиге умрлих или решење
надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим односно
решење о лишењу родитељског права односно губитка пословне
способности);
2) Родитељ који сам врши родитељско право уколико је други
родитељ потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није
стекао право на пензију-доказује се документацијом ( решење
инвалидске комисије, потврда Фонда ПИО да није остварио
право на пензију);
3) Родитељ који сам врши родитељско право за време док се
други родитељ налази на одслужењу војног рока – доказује се
документацијом (потврда надлежног војног органа);
4) Родитељ који сам врши родитељско право за време док је
други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНE
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 159. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и
68/2015), члана 50. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС“, бр.18/2010), члана 11. и
члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник
РС“, бр.49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96,
29/2001, 16/2002-др. закон, 62/2003-др. закон, 64/2003испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 9.
став 3. и 4. и члана 31. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Службени гласник РС“, бр.16/2002, 115/2005 и
107/2009) и члана 38. Статута општине Ћуприје („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и
23/13) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
29.03.2016.године, донела је
ОДЛУКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ДЕЧЈА РАДОСТ„–ЋУПРИЈА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин остваривања права
на регресирање трошкова боравка деце у ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ Ћуприја (у даљем тексту: Установа).

5

30.03.2016.

број 6

месеци – доказује се документацијом (потврда надлежног
казнено-поправног завода ) ;
5) Родитељ који сам врши родитељско право, а други родитељ не
учествује у издржавању детета- доказује се документацијом
(пресуда надлежног суда ).

Члан 20.
Захтев са одговарајућом и потпуном документацијом, ради
остваривања права утврђених овом Одлуком, корисник подноси
Општинској управи општине Ћуприја- Одељењу за друштвене
делатности и привреду.
Члан 21.
На основу поднете документације, Одељење за друштвене
делатности и привреду доноси решење о остваривању права које
доставља кориснику и Предшколској установи.
Предшколска установа врши обрачун на основу решења о
утврђеном праву на регресирање трошкова боравка деце.

Члан 11.
Треће и свако наредно дете у породици, у смислу ове Одлуке,
је треће и свако наредно дете у породици према редоследу
рођења.
Статус трећег и сваког наредног детета у породици, доказује
се изводом из матичне књиге рођених за сву децу у породици
исте мајке.
Члан 12.
Редослед рођења деце у породици, утврђује се према датуму
и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених .
Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне
заједнице која је престала, утврђује се према родитељу са којим
дете живи по одлуци надлежног органа.
Редослед рођења деце која су у време развода брака или
престанка ванбрачне заједнице била пунолетна или за коју је у
току поступак утврђивања породично-правног статуса пред
надлежним органом, утврђује се према родитељу са којим деца
живе.
Чињеница са којим родитељем деца живе, из става 2. и 3.
овог члана, утврђује се према налазу надлежног Центра за
социјални рад.
Члан 13.
Право на умањење трошкова од 20% по детету остварује
корисник из члана 7. став 1. тачка 1), 2) и 3).

Члан 22.
Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској
установи признаје се у трајању од годину дана од дана
подношења захтева.
У месецу пре истека рока из става 1. овог члана, корисник
права обнавља захтев за остваривање права на регресирање
трошкова боравка деце у предшколској установи.
Члан 23.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од
утицаја на остваривање права на регресирање трошкова,
најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 24.
Корисник који је на основу неистинитих или нетачних
података или непријављивањем промена које утичу на губитак
или обим права остварио право, дужан је да накнади штету, у
складу са законом.
Члан 25.
По жалбама на првостепена решења о правима из члана 6. и 7.
ове Одлуке у другом степену решава Општинско веће општине
Ћуприја.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

Члан 14.
Корисник са два детета у Установи остварује право на
умањење трошкова од 20% за друго дете.
Члан 15.
Корисник за треће и свако наредно дете у породици, као и за
тројке, четворке и дупле близанце, остварује право на умањење
од 20%.
Члан 16.
Кориснику који испуњава услове за умањење по више
основа, узима се у обзир основ који је најповољнији за
корисника.
Члан 17.
Кориснику се обрачун за наплату по утврђеној месечној
цени, врши зависно од бројa дана колико дете борави у
Предшколској установи „Дечја радост“-Ћуприја.
За дане присуства детета дневна цена се наплаћује у пуном
износу, а за дане оправданог одсуства у износу од 50 % дневне
цене.
Оправдано одсуство детета из става 2. овог члана је:
- одсуство детета због болести, које се доказује потврдом
изабраног педијатра о одсуству детета;
- одсуство детета због коришћења годишњег одмора родитеља,
које се доказује решењем о коришћењу годишњег одмора
родитеља.
У случају неоправданог одуства детета, корисник плаћа пуну
цену која му је утврђена решењем.
У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне
непогоде, за дане одсуства детета, услуга се не наплаћује.
У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације
објекта и др.), уколико
Установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту,
за дане одсуства, услуга се не наплаћује.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-38-3/2016-02 од 29.03.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“. број 129/07 и 83/2014), члана 4.
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94
(др. закон), 81/2005(исп. др. закона) и 83/2005 (исп. др. закона)),
члана 23. и 26. Закона о култури („Службени гласник РС“, брoj
72/09 и 13/16) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и
23/2013), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.03.2016. године доноси
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ ЋУПРИЈА“ЋУПРИЈA
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Oдлуке о оснивању
Установе културе „Ћуприја“ – Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 12/2015 и 15/2015 ) - у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
Члан 17. Одлуке мења се и гласи:
Директор
Директора Установе именује Скупштина општине Ћуприја
после спроведеног јавног конкурса на период од четири године и
може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи
Управни одбор Установе.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре
истека мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту
Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије.

III - ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 18.
Право на регресирање трошкова боравка деце у
Предшколској установи „Дечја радост“ у Ћуприји, може да се
оствари на основу поднетог захтева и одговарајуће
документације.
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова
боравка деце у Предшколској установи налази се на јединственом
обрасцу који се може преузети преко званичне интернет
презентације општине Ћуприја www.cuprija.rs или на шалтеру
Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја.
Члан 19.
Права утврђена овом Одлуком остварују се по прописима из
Закона о општем управном поступку.
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Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити
краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања
јавног конкурса.Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против
кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана
од дана достављања закључка.
Управни одбор Установе обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог листе кандидата.Листа садржи мишљење Управног
одбора о стручним и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора Установе са листе кандидата.
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који
испуњава услове да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да
обавести оснивача односно ако оснивач не именује директора
Установе са листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није
успео.
Члан 3.
У члану 18. став 1. Одлуке, мења се и гласи:
„Кандидати за директоре Установа морају имати високо
образовање и најмање пет година радног искуства у
струци.Остали услови за избор кандидата за директора утврђују
се Статутом Установе.“
Члан 4.
У члану 19. Одлуке после става 2. додају се став 3. и 4.
који гласе:
„Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за
избор кандидата за директора Установе у складу са Законом и
Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења директора.“
Члан 5.
У члану 22. Одлуке, након става 5. додаје се став 6. који
гласи:
„ У случају спречености председника Управног одбора,
седницу Управног одбора може заказати и њоме председавати
најстарији члан Управног одбора.“

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-38-15/2016-02 од 29.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 100.Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Одлуке о
образовању буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Ћуприја бр.06-164/09-01-1 од 22.12.2009.године и
измене и допуне одлуке о образовању буџетског фонда за
заштиту
животне
средине
бр.06-97/2012-01-1
од
06.11.2012.године, чл.38 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13) и на основу
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
срединe 401-00-00/2016-09 од 11.03.2016 године. Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016 године
доноси:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНЕ
ЋУПРИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Општине
Ћуприја за 2016. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у
укупном износу од 10.000.000 динара, оствариће се од накнаде за
заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по
Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на
територији
Општине
Ћуприја,
бр.06-74-7/2013-02
од
28.05.2013.године, из средстава за износ преосталог
нераспоређеног вишка прихода из предходног периода, износа
донација и прихода из других извора.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма
користиће се наменски за финансирање:
- подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката;
-комуналне зоохигијене, дезинсекција ( сузбијање комараца и
крпеља) на територији Општине Ћуприја;
- програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији Општине Ћуприја;
-спровођења образовних активности,
јачање свести о
потреби заштите животне средине и информисање становништва
о стању животне средине на тероторији општине Ћуприја;

Члан 6.
После члана 23. Одлуке додаје се члан 23а који гласи:
„Престанак дужности члана Управног одбора
Дужност члана Управног одбора Установе престаје
истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Управног одбора пре
истека мандата:
1.на лични захтев,
2.ако обавља дужност супротно одредбама Закона,
3.ако је против њега покренут кривични поступак за дела која га
чине недостојним за обављање дужности члана Управног одбора,
односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности
члана Управног одбора,
4.уколико не присуствује редовно седницама Управног одбора,
5.уколико деловањем недостојним за обављање јавне функције
нарушава углед Установе и
6.из других разлога утврђених Законом или Статутом Установе.“

Програм 6 Заштита животне средине
Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Ек.класа.424 000 специјализоване услуге
- израда техничко пројектне документације за водоводне и
канализационе мреже за сеоска подручја - 600000 динара
- Дезинсекција на територији општине Ћуприја износ1800000 динара

Члан 7.
У члану 24. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„ У случају спречености председника Надзорног одбора,
седницу Надзорног одбора може заказати и њоме председавати
најстарији члан Надзорног одбора.“

Ек.класа 425 000 текуће поправке и одржавање
-унапређење енергетске ефикасности јавних зграда у општини
Ћуприја- 600 000динара
- чишћење водотокова другог реда - 1 000 000 динара
-формирање травнатих парковских и рекреативних површина
1300000 динара
Ек.класа 426 000 материјал
- набавка енергетски ефикасних светиљки за јавну расвету
600000 динара
- набавка украсног парковског цвећа и украсних садница
300000 динара
- набавка парковског мобилијара -600 000 динара
- набавка садница дрвећа 600 000 динара

Члан 8.
После члана 25. Одлуке додаје се члан 25а који гласи:
„Престанак дужности члана Надзорног одбора
Дужност члана Надзорног одбора Установе престаје
истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре
истека мандата:
1.на лични захтев,
2.ако обавља дужност супротно одредбама Закона,
3.ако је против њега покренут кривични поступак за дела која га
чине недостојним за обављање дужности члана Надзорног
одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности
члана Надзорног одбора и
4.из других разлога утврђених Законом или Статутом Установе.“

Програмска активност 0003 Праћење квалитета елемената
животне средине
Ек.класа.424 000 специјализоване услуге
- Мониторинг ваздуха и буке -700.000 динара
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4. За реализацију наведених програма и пројекта закључиће се
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и
установама, а у складу са законским прописима.
5. Реализација плана и програма коришћења средстава Фонда
зависиће од остварених планираних прихода.
6. Одељење за стратешки развој- Одсек за заштиту животне
средине Општинске управе Општине Ћуприја прати и надзире
наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорених
права и обавеза корисника средстава непосрдним увидом
овлашћеног лица Одељења и/или на основу обавештења и
документације достављене од стране корисника средстава.

2.

2.1

3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈA
БРОЈ 06-38-2/2016-02 ОД 29.03.2016 ГОД

3.1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић дипл. правник, с.р.
На основу члана 19., став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гласник Републике Србије“, број
41/09, 53/10 и 101/2011), члана 43. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, бр.129/07 и 83/2014
– др. закон), члана 55. став 2. Статута општине Ћуприја
("Службени гласник општине Ћуприја", бр.14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13) и члана 10. став 3, члана 12. и 13. Одлуке о
регулисању саобраћаја на територији општине Ћуприја
("Службени гласник општине Ћуприја", број 14/11), Општинско
веће oпштине Ћуприја на седници одржаној дана 28.12.2015.
године доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2
423

А)

1

1.1

424

1.2

424

1.3

424

1.4

424

1.5

424

Назив позиције
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима
Израда техничке документације у
области безбедности саобраћајних
токова на територији општине
Ћуприја
Израда Пројектне документације за зоне
школа и „зонама 30“, у сеоским местима
на територији општине Ћуприја са
Техничком контролом
Израде студије о стању безбедности
саобраћаја на путевима и улицама на
територији општине Ћуприја
Израда пројектне документације
семафоризованих раскрсница, са
Техничком контролом
Израда пројекта за постављање видео
надзора саобраћаја
Израда допуне техничке документације
(саобраћајне сигнализације), Главног
саобраћајног пројекта техничког
регулисања саобраћаја за нове деонице
државних путева у насељено место
Ћуприја са Техничком контролом

3.3

423

3.4

423

4.
4.1

423

- Стручна едукација учитеља и
наставника о значају саобраћајног
образовања и васпитања
- Саобраћајне патроле
Репрезентација

350.000

450.000

100.000

300.000

20.000
Поклони за победнике учешћа у
општинском школском такмичењу „Шта
знаш о саобраћају“
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима - Рад Тела за координацију
Средства за рад Савета за безбедност
саобраћаја и трошкови
семинара(смештај,котизација).

60.000

80.000

422

Трошкови превоза

50.000

422

Трошкови превоза сопственим возилом

10.000

423

Накнаде за чланова комисија- Савета за
безбедност саобраћаја

150.000

4.2

4.3

Поправљање саобраћајне
ннфраструктуре
Набавка и монтажа камера и потребне
1.1 512
10.000.000
опреме за видео надзор саобраћаја
Набавка и уградња техничких средстава
за успорење саобраћаја у зонама школа,
предвиђених Главним саобраћајним
1.2 512
пројектом техничког регулисања
1.000.000
саобраћаја за деонице државних и
локалних путева у насељеном месту
Ћуприја
Набавка и уградња металних
заштитннихј ограда у зонама школа,
предвиђених Главним саобраћајним
1.3 512
пројектом техничког регулисања
300.000
саобраћаја за деонице државних и
локалних путева у насељеном месту
Ћуприја
III Савет за безбедност саобраћаја достављаће
Општинском Већу годишњи извештај о реализацији Програма
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја,
најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.
IV Стручне и административно техничке послове у
вези са реализацијом Програма, обавља надлежни орган
Општинске управе Ћуприја
V Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама.
VI Овај Програм објавити у „Службеном гласнику
Општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-304/2015-01-1 од 28.12.2015. год.
Б)

II У складу са одредбом члана 18., став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог
Програма биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја
на путевима и то за следеће намене:
Назив
конта

423

423

I Програмом коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине Ћуприја за 2016.
годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Ћуприја, за активности које се током 2016.
године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на
путевима.
Коришћење наведених средстава биће засновано на
принципу финансирања програмских задатака из реалних извора
и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у планираном
износу, планиране активности реализоваће се према степену
приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја.

Р.бр.

423

Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима - Превентивно промотивне
активности из области безбедности
саобраћаја
Промотивна кампања безбедности у
саобраћају - израда пропагандног
материјала, спотова, закуп билдборда као
и организација такмичења ,,Шта знаш о
саобраћају”.
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима - унапређење саобраћајног
образовања и васпитања
Конкурс за финасирање програма и
пројеката из области ’’Безбедност
саобраћаја и едукација младих’’ у
општини Ћуприја за 2016. годину.
Набавка уџбеника и приручника за
едукацију деце у основним и средњим
школама

Износ
(динара)

500.000

500.000

600.000
300.000

400.000

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић дипл.инж.маш., с.р.
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

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: 14/2012), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Народне кухиње
Црвеног крста Ћуприја у 2016.години, број: 400-102/2016-01-1 од
10.03.2016.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-7-2/2016-02 од 29.03.2016.године

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о оствареним приходима
и расходима за 2015.годину- Финансијски извештај, бр. 132/2016
од 11.02.2016.године Предшколске установе ''Дечја радост''
Ћуприја, који је донео Управни одбор Предшколске установе
''Дечја радост'' Ћуприја, Одлуком број 157/2016 од
17.02.2016.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-4/2016-02 ОД 29.03.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник,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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 29.03.2016. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, 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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној 29.03.2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај о
раду Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја за 2015.годину, број:
45/16 од 25.02.2016.године, усвојен Одлуком Управног одбора
број: 50/16 од 29.02.2016.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-8/2016-02 ОД 29.03.2016.године

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о продаји имовине ЈП
РТВ ''ЋУПРИЈА'', Ћуприја-у ликвидацији, број: 420654 од
01.03.2016.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-5/2016-02 од 29.03.2016.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник,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.14/2012), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.03.2016. године, донела је

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места ЈП ''Зоохигијена
Ћуприја'' Ћуприја, број: 194/16 од 02.03.2016.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-9/2016-02 ОД 29.03.2016.године

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност ЈП РТВ ''ЋУПРИЈА'',Ћуприја-у
ликвидацији, на Одлуку о отпису потраживања од купаца и
приходовању обавеза према добављачима, број: 420647 од
22.02.2016.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-6/2016-02 ОД 29.03.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник,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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Ћуприја'', број: 293/01-1 од
12.02.2016.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

УСВАЈА СЕ Извештај о припремљеним-скуваним и
дистрибуираним оброцима у Народној кухињи и Извештај о
реализацији програма Народне кухиње у 2015.години Црвеног
крста Ћуприја, број: 402-7/2016-01-1 од 19.02.2016.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-7-1/2016-02 ОД 29.03.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-10/2016-02 ОД 29.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.

9

30.03.2016.

број 6

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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I - ценовник рј "ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА" - МЕХАНИЗАЦИЈА
Р.
Б

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за
2016.годину-допуна број II, број: 448/01 од 09.03.2016.године,
који је донео Надзорни одбор Одлуком број 455/01 од
10.03.2016.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-16/2016-02 ОД 29.03.2016.године

Назив / опис услуге

ЈМ

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ -ом
20%

48

Рад мини комбинирке „Bob
cat“

радни
сат

3.850,00

4.620,00

49

Разбијање бетона
комбинирком „Terex“ са
хидро чекићем

радни
сат

6.750,00

8.100,00

Члан 2.
У табели VII - ценовник "ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ" одржавање путева, мења се цео ценовник и исти гласи:
VII - ценовник "ЗИМСКА СЛУЖБА"

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

р.б.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја, број: 937 од 22.02.2016.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ј/м

цена по
ј/м (без
ПДВ-а)

цена по
ј/м (са
ПДВ-ом)

Камион са моторним посипачем соли и раоником р.сат

1

13,490.00 16,188.00

2

Камион са епохом и раоником

р.сат

1

13,490.00 16,188.00

3

Камион кипер за транспорт соли по граду

р.сат

1

6,820.00

8,184.00

4

Комбинирка-мини "BOB CAT" са даском

р.сат

1

6,750.00

8,100.00

5

Утоварна лопата

р.сат

1

7,560.00

9,072.00

6

Комбинирка

р.сат

1

6,750.00

8,100.00

7

Грејдер

р.сат

1

8

Трактор са циклоном

р.сат

1

4,890.00

9

Булдозер

р.сат

1

9,145.00 10,974.00

Машинско мешање соли и ризле на пункту са
утоваром у камион са епохом

11,250.00 13,500.00
5,868.00

р.сат

1

6,750.00

8,100.00

11 Машински утовар соли у возило

р.сат

1

4,560.00

5,472.00

12 Машински утовар ризле у возило

р.сат

1

4,560.00

5,472.00

13 Набавка и складиштење индустријске соли

тона

1

m³

1

1,635.00

1,962.00

р.сат
р.сат
р.сат
р.сат

1
1
1
1

750.00
1,156.00
1,041.00
1,427.00

900.00
1,387.20
1,249.20
1,712.40

14 Набавка каменог агрегата 4-8 мм
Рад НК радника на ручном посипању соли у
15 граду и чишћење леда и снега са тротоара,
тргова и паркова
15.1 радним данима
15.2 државним празником и данима недељних одмора
15.3 ноћни рад радним данима
15.4 ноћни рад држ. празником и данима нед. одмора

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

кол.

1

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-17/2016-02 ОД 29.03.2016.године

назив

13,300.00 15,960.00

Члан 3.
У осталом делу Ценовник ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
остаје непромењен.
Члан 4.
Одлуку доставити на сагласност оснивачу предузећа.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
од стране оснивача.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Ценовника ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја, коју је донео Надзорни
одбор ЈКП ''Равно 2014'' дана 22.02.2016.године под бројем:923.
Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

председник Надзорног одбора
ЈKП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
Саша Тодосијевић, дипл.инж.ел., 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. 14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.03.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-18/2016-02 ОД 29.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник,с.р.
JAВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАВНО 2014
Број 923
Датум 22.02.2016.
Ћуприја

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Центру за социјални рад ''Ћуприја'' у
Ћуприји који се финансирају из буџета општине Ћуприја, број:
01-110-435 од 25.03.2016.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-19/2016-02 ОД 29.03.2016.године

На основу члана 18.Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12) и чланa 50 Статута Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој
шестој седници одржаној дана 22.02.2016.године, донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Ценовника
ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.

Члан 1.
У табели I - ценовник радне јединице
"ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА" - МЕХАНИЗАЦИЈА, иза
редног броја 47 додају се тачке 48 и 49 и исте гласе:
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Поступајући по пресуди Управног суда, Одељења у Крагујевцу I1 У 11447/13 од 04.02.2016.године, на основу члана 69. става 2.
Закона о управним споровима (''Сл.гласник РС'',бр.111/09) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.14/2012) Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 29.03.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за
2016.годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о задуживању
општине Ћуприја за финансирање капиталних
инвестиционих расхода
Одлука о условима и начину остваривања права на
регресирање трошкова боравка деце у предшколској
установи „Дечја радост“ Ћуприја
Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању
установе културе „Ћуприја“ – Ћуприја
Програм коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Ћуприја за
2016.годину
Програм коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине
Ћуприја за 2016.годину
Решење – Сагласност на финансијски извештај
Предшколске установе
Решење – Сагласност на одлуку о продаји имовине ЈП
РТВ „Ћуприја“
Решење – Сагласност на одлуку о отпису
потраживања од купаца ЈП РТВ Ћуприја
Решење – Сагласност на Извештај о реализацији
програма Народне кухиње
Решење – Сагласност на план рада Народне кухиње
Црвеног крста
Решење – Финансијски извештај музеја
Решење – Сагласност на правилник о
систематизацији „Зоохигијена Ћуприја“
Решење - сагласност на правилник о систематизацији
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја“
Решење – Сагласност на програм пословања ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја
Решење – сагласност на Одлуку надзорног одбора
ЈКП Равно
Решење – сагласност на одлуку о измени и допуни
Ценовника ЈКП Равно
Одлука о измени и допуни ценовника ЈКП Равно 2014
Ћуприја
Решење – сагланост на правилник о систематизацији
Центра за социјални рад Ћуприја
Решење о разрешењу председника Скупштине
општине Ћуприја
Решење о разрешењу председника комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Ћуприја

Драгана Јовановић из Ћуприје разрешава се функције
председника Скупштине општине Ћуприја,
са даном
21.06.2013.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-11/2016-02 од 29.03.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалнoj самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
РАЗРЕШАВА СЕ Нинослав Ерић, председник општине
Ћуприја, са функције председника Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности
општине Ћуприја, на лични захтев.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-38-12/2016-02 ОД 29.03. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
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