На основу члана 32. став 1 тачка 4) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 38. став 1. тачка 5) Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр.13/16 и 16/16), Скупштина општине Ћуприја,
на седници одржаној дана 12.07.2016.године доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Програм локалног економског развоја
за 2016.годину.
Члан 2.
Програм локалног економског развоја за
2016.годину представља саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Овa Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-2/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
за 2016. годину
1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Почетак светске економске кризе 2008. године
и наставак кризе у свим годинама до данас, оставио је
последице и на привреду у општини Ћуприја. Раст је
успорен, дошло је до повећања незапослености и гашења
многих локалних компанија и предузећа.
Локална самоуправа је препознала значај развоја
економије и ставила је у први план остваривање економског
развоја, отварање нових предузећа, оживљавање угашених
или ослабљених предузећа, стварање јаке и разноврсне
привреде и стварање нових радних места за грађане
Ћуприје. Стратешки план је направљен према актуелним
подацима и приоритетима дефинисаним у времену његовог
доношења, али је у његовој реализацији могуће мењати
поједине сегменте, прилагођавајући га потребама. Овај
стратешки план представља развојни документ који ћемо
обогаћивати на основу искустава и потреба које се у његовој
реализацији буду откривене.
Постоји неколико чинилаца који Ћуприју
позиционирају на веома високо место на мапи Србије када
говоримо о потенцијалима за стране и домаће инвестиције.
Првенствено
Општина
Ћуприја
поседује
добар
геостратешки положај, налази се на самом паневропском
Коридору X – друмском и железничком, 145 км удаљена од
Београда, односно 90 км од Ниша. Овакав положај Ћуприје
пружа потенцијалним инвеститорима ефикасан промет роба
уз ниске трошкове. На првом месту ту је близина великих
центара Београда, Крагујевца и Ниша, као и два
међународна аеродрома – Београда и Ниша. Коридор 10

повезује Ћуприју са Хрватском и Мађарском и целом
западном Европом са једне стране и са Македонијом,
Бугарском, Грчком и даље на исток са друге стране. Луке
Копар (Словенија), Бар (Црна Гора) и Солун (Грчка) су
директна веза на прекоморски транспорт.
Стабилност Србије, важност Србије као
геополитичког фактора на Балкану, бесцарински однос са
Европском унијом, Русијом и Турском условиће убразаном
тражњом инвеститора за реализацију пројеката на
територији Србије. Кључни инструмент за привлачење
инвеститора биће унапређена политика управљања
грађевинским земљиштем у индустријској зони, “Greenfield”
и “Brownfieled” локације и подстицаји на нивоу локалних и
државних институција. Реализацијом пројеката нове
индустријске зоне, покретањем стечајних поступака фирми
које не послују а који су власници потенцијалних
“brownfield” локација спроведена је прва фаза развоја
потенцијала за привалачењем инвеститора. У другој фази је
потребно развити програмске мере као подршка
инвеститoрима за реализацију пројеката.
Планиране програмске мере које су саставни део
програма локалног економског развоја општине Ћуприја,
омогућиће потенцијалним инвеститорима да уз смањeне
ризике отварају своје производне погоне на територији
општине Ћуприја. Из свега набројаног се види снажно
опредељење локалне самоуправе да се Ћуприја врати на пут
раста и развоја, да се допринесе стварању јаких приврeдних
субјеката, да се оствари извоз и створе нове вредности и да
Ћуприја буде средина задовољних и остварених грађана.
2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ОСВРТОМ НА
УОЧЕНЕ ПРОБЛЕМЕ
Економска реалност општине може се измерити
на више начина и путем више економских показатеља.
Најчешће примењивани и најпоузаднији економски
индикатор сигурно је бруто домаћи производ по глави
становника (GDP per capita). Међутим, од пре извесног
времена у Републици Србији се више не мери овај
индикатор, па је као алтернатива преузет један од такође
често примењиваних индикатора који се зове економски
агрегат.
Економски агрегат се израчунава из производа
укупног броја запослених у општини Ћуприја и просечне
бруто зараде по једном запосленом. Он је збирни показатељ
јер даје заједничку вредност приказану у еврима која
представља резултат економске активности општине
Ћуприја.
Предности економског агрегата као индикатора
јесу: изразита јасност, јасан, лака израчунљивост и
упоредивост. Главни му је недостатак у томе што се заснива
на просечним вредностима (бруто зарада запослених), па је
самим тим и мање прецизан од бруто домаћег производа по
глави становника који представља укупну продукцију роба
и услуга по глави становника, остварену на нивоу општине,
без обзира на власништво.
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Привредни субјекти
Предузећа
Према подацима Агенције за привредне регистре за 2015.
годину, на територији општине Ћуприја пословало је
укупно 296 предузећа, и то:
- Малих предузећа 272
- Средњих предузећа 24
Извор: Агенција за привредне регистре
Преглед броја предузећа по секторима делатности:
Прерађивачка индустрија 90
Трговина,оправка 154
Саобраћај, склад. и везе 32
Послови са некретнинама, изнајмљивање 0
Остали сектори 19
(Извор: Агенција за привредне регистре)
На основу прегледа предузећа по секторима делатности,
може се закључити да у оквиру сектора трговине послује
46,5% укупног броја предузећа. Трговину прати сектор
прерађивачке индустрије - 21,9%. Знатно мање учешће у
посматраној структури се односи на сектор саобраћаја,
складиштења и веза - 8,7% и сектор послова са
некретнинама - 8,0% свих предузећа општине.
Преглед броја предузећа у сектору прерађивачке индустрије

Proizv prehramb proizvoda

20%

21.2%

Proizvodnja tekstila

7.1%

Proizvodnja celuloze, papira,
izdavačka delatnost i štampanje

Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa

8.2%

Proizvodnja osnovnih metala

9.4%
7.1%

Proizvodnja električnih i optičkih
uređaja
Ostali podsektori

27.1%
Фабрика шећера и лимунске киселине. Ова четири
предузећа су својевремено запошљавала близу 3.000
радника. Предузеће
Раваница налази се у процесу
приватизације, док је предузеће МИП подељено на неколико
предузећа, од којих су поједина приватизована, а преостала
се налазе у процесу приватизације или стечајном процесу.
Преглед најзначајнијих МСП

Извор: Народна банка Србије
Посматрањем индустрије општине Ћуприја, могу се уочити
главне тачке ослонаца привреде општине и главни
потенцијали развоја. Уочљиво је да, од активних предузећа
у оквиру прерађивачке индустрије, највећи број производи
основне метале и стандардне металне производе - 27,1%.
Следи производња прехрамбених производа - 20,0%.
Учешћа осталих подсектора прерађивачке индустрије у
погледу броја предузећа знатно су мања.
Преглед великих привредних система – носилаца
некадашњег привредног развоја

Назив

Делатност

МИП РШВ

Металопрерађивачка индустрија

СТЗ ”Весна”

Производња обуће

Гиле гас

Производно предузеће
Металопрерађивачка индустрија

Назив

Делатност

Фабрика шећера и
лимунске киселине

МИП Процесна
опрема

Прехрамбена индустрија

СЗР”Александар”

Производња обуће

МИП ТИМО

Производња парних котлова

ВП Ћуприја

Грађевински радови у
водопривреди

Стандард
фурнитуре

Производња производа од
дрвета

НИП Спасић

Производња производа од
пластике

Раваница

Производња осталих кондиторских
производа

Велмортранс

Превоз путника у друмском
саобраћају

МИП

Металопрерађивачка индустрија

Извор: Локална самоуправа

Овде посебно треба поменути предузеће МИП које је било
крупан носилац некадашњег привредног развоја, а бавило се
металопрерађивачком индустријом. Оно је подељено на
неколико мањих привредних субјеката од којих је већина
приватизована.

У систему друштвеног и социјалистичног привређивања
привредни раст и запошљавање били су у највећој мери
базирани на великим привредним системима. Од оваквих
привредних субјеката на територији општине Ћуприја
најзначајнији су били: МИП, Велмортранс, Раваница и
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Према последњим подацима, на територији општине
Ћуприја велики број предузећа се налазе у стечајном
поступку. На територији општине Ћуприја функционише
једно Удружење занатлија и самосталних предузетника.
Главне активности удружења: представљање на сајмовима,
бесплатни курсеви за чланове, залагање за смањење
различитих врста комуналних такси.

Преглед предузећа која се налазе упроцесу
приватизације или стечају
Назив

Делатност

Стечај/приватиза
ција

Раваница

Произвдња
осталих
кондиторских
производа

Приватизација

Фортис
пропертис

Превоз путника у
друмском
саобраћају

Стечај

Велмортранс

Превоз путника у
друмском
саобраћају

Стечај

Ангоропромет

Неспецијализова
на трговина
храном на мало

Стечај

Младост ад

Графичка
индустрија

Стечај

Пољопривреда
Пољопривреда је грана привреде која у укупном
дохотку општине, после трговине остварује највеће учешће
у односу
на остале привредне гране општине.
Пољопривреда општине Ћуприја је делимично интензивног
карактера и обавља се у приватном сектору производње , јер
друштвени сектор има занемарљиве пољопривредне
површине, а у државном сектору је око 1.500 ha.

Извор:Агенција за приватизацију –одељење за стечај

19.908

15679

9852

382

повртно
биље

сточно
крмно
биљ

1074

3338

748

580

1746

Рибњаци,
трстици и баре

ндустр.
биље

жита

Пашњаци

Укупно

Ливаде

од тога

Виногради

Воћњаци

Пољопривредна
површина

Пољопривредна површина
Начин коришћења пољопривредне површине, индивудална пољопривредна газдинства (u ha)
Оранице и баште

1069

86

Извор:Републички завод за статистику

18500

14832

9694

-

сточно
крмно
биље

1071

3167

Рибњаци,
трстици и баре

повртно
биље

Пашњаци

индуст
р. биље

жита

Ливаде

укупно

Виногради

Оранице и баште
од тога

Воћњаци

Пољопривредна
површина

Пољопривредна површина-индивидуални пољопривредници

748
399
1461
974
86
Извор:Републички завод за статистику

Пољопривредна газдинства
Последњи подаци, Управе за трезор Министарства финансија, филијале у Јагодини, експозитуре Ћуприја, са друге стране,
показују да је на територији општине регистровано укупно 1770 активних пољопривредних газдинстава.
Пољопривредни произвођачи се одлучују за регистрацију својих газдинстава, ради остваривања права на субвенције у
биљној и сточарској производњи као и купљеној пољопривредној механизацији. Видови подршке огледају се и у остваривању
права на премију за млеко, добијање регреса за квалитетна приплодна грла – првотелке, подстицајима за товну јунад. У активном
статусу , а по подацима Трезора у 2015 год. ново регистрованих газдинстава је било 9 , а у активном статусу укупно 1.118
газдинства.
Кретање запослености
Општина Ћуприја је, као и већина локалних самоуправа у Србији, била погођена економском кризом деведесетих
година прошлог века. Стагнацијом великих друштвених система, носилаца привредног развоја, долази до пада бrоја запослених, па
се проблем увећања броја незапослених лица јавио као један од кључних проблема општине.
Запосленост – структура
Број запослених
Година
2000.

Укупно

Жене (%)

7288

44,3

Запослени

Друштвени
сектор

Приватни
сектор

6617

Укупно

жене (%)

Запослени у пред.,
устан., задругама и
др. организац.

2001.

6885

48,8

6302

2002.

6508

49,2

2003.

6021

50

Година

Број запосл. на 1000 стан.

671
Лица која
самост.
обављају
делатност

Сви
сектори

Укупно
192

174

Индустрија и
рударство
61

Бр. запосл. на 1000 стан.
Укупно

Запослени у пред.,
устан., задруг. и др.
организац.

583

182

166

6007

501

194

179

5534

487

180

166
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2004.

7157

47,2

6633

524

216

200

2005.

7147

48

6629

518

217

202

2006.

8330

51,5

6078

2252

256

187

2011.

6362

49,2

4878

1484

206

42

2015.

6318

4776

1542
Извор: Репубички завод за статистику

Током последњег дела посматраног периода приметно је увећање броја запослених лица у предузетништву.
Ови подаци су последица, пре свега, процеса апсорбовања радне снаге из друштвених фирми које су запале у процес
стагнације. Приближни подаци су и у децембру 2015. године.
Ако се посматра структура запослених према секторима
привредне делатности, може се уочити да је највећи број
запослених у сектору прерађивачке индустрије – 27,7%.
Високо учешће у укупном броју запослених има и сектор
здравства и социјалне заштите – 24,4%. Упоређујући
податке о запослености током посматраног периода
уочљиво је увећање броја запослених у сектору трговине.
Наиме, учешће овог сектора у броју запослених лица
општине Ћуприја је на почетку посматраног периода било
4,1%, док је на крају истог периода 11,2%. Учешће сектора
пољопривреде у броју запослених није имао значајнијих
промена током посматраног периода.

4

12.07.2016.

број 17

Запосленост по секторима привредне делатности

5

12.07.2016.

број 17

Година
2008

2009

2010

децембар 2015

2015

бруто

нето

бруто

нето

бруто

нето

бруто

нето

бруто

нето

36471

26160

36747

26400

38258

27538

46258

33532

49278

35844

Из свих овде изнетих статистичких показатеља, јасно се
види потреба за усвајањем једног оваквог Програма, који би
могао имати пресудну улогу у даљем унапређењу пословне
климе на територији општине Ћуприја и који би могао
каснијим разрадама и побољшањима након уочених
проблема у имплементацији да дугорочно допринесе
свеобухватном привредном и сваком другом развоју
Ћуприје. Приметно је да већ постоји благи тренд
побољшања пословне климе у Ћуприји, и израда Програма
може и треба да буде кључни корак ка дефинитивном
трасирању пута ка перманентном расту производних и
осталих делатности у Ћуприји.

5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА
Кључне циљне групе и корисници програмских
мера су:
Домаћи инвеститори,
Страни инвеститори,
Мала и средња предузећа,
Предузетници.
Циљне групе су све оне које могу бити корисници
подстицаја у складу са Програмом. Домаћи инвеститори
су тако дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле
сви инвеститори из Србије, а посебно у области наменске
индустрије, уколико отварају предузеће на територији
општине Ћуприје. Посебно нам је жеља и тежња да се овим
Програмом подстакну инвестиције локалних
ћупријских
предузећа у нове производе и нове делатности. Такође,
Програм посебно узима у обзир било какво укључивање
ћупријске привреде, било као добављача или подизвођача у
некој фази производног процеса.

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма: Допринос економском
развоју Ћуприје и стварању повољнијег пословног
окружења.
Специфични циљеви програма:
1.
Стварање услова за оснивање нових
предузећа, нових радних места и нових производа на
територији општине Ћуприја, креирањем локалног
финансијског и административног оквира за доделу
подстицаја.
2. Позиционирање општине Ћуприја као снажног
привредног центра у Југоисточној Европи и пожељне
средине за инвестирање, пословање и живот.
3.
Подстицај увођењу нових технологија и
иновација у производне процесе у функцији стварања нових
вредности и повећања извоза са територије општине
Ћуприја.
Циљеви су формулисани на такав начин да буду јасни и
проверљиви, односно да их је могуће квантификовати
кроз мерљиве индикаторе, као што су: број нових
запослених, број нових предузећа, број нових производа, и
сл. Наведеним се постиже пуна контрола
трошења
средстава уз увек доступан преглед ефеката програмског
трошења средстава.

6. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Програмске мере смо концепцијски поделили на три кључна
типа подршке привредним активностима на територији
општине Ћуприја – Подстицање запошљавања, Привлачење
инвеститора и Подстицање конкурентности.
Разрадом горе поменутих типова подршке дошли смо до
следећих дванаест позитивних програмских мера којима
изражавамо тежњу локалне самоуправе, да се иницирају,
подстакну или стимулишу привредне активности:
1. Подстицање запошљавања – реализује се у сарадњи са
Националном службом за запошљавање:
1.1 Подстицаји који за циљ имају обуку, доквалификацију
или преквалификацију у сарадњи са Националном
службом за запошљавање или другом референтном
институцијом или правним лицем, лиценцираним или
сертификованим за обуку будућих запослених лица
различитих струка,
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1.2 Подстицаји за додатно запошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање или на основу
одлуке комисије која је формирана за доделу ових
средстава,
1.3. Подстицаји
за
самозапошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.

в) инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем
или без накнаде и,
г) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице
локалне самоуправе.
Општина Ћуприја у складу са својим могућностима и
расположивим средствима у буџету одређује инструмент
доделе средстава.

2. Привлачење инвеститора – реализује се:
2.1. Инфраструктурно опремање грађевинског земљиша,
2.2. Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
општине Ћуприја по цени која је мања од тржишне или без
накнаде
2.3.Обезбеђивање простора неопходног за проширење или
започињање пословног процеса ,
2.4. Надокнада трошкова закупа
2.5. Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине,
алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета
или започињање производње
2.6. oбезбеђивањем подстицаја за почетна инвестициона
улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова
радна места повезана са почетним улагањем

1. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Подстицаји који за циљ имају обуку, доквалификацију или
преквалификацију у сарадњи са Националном службом за
запошљавање или другом референтном институцијом или
правним лицем, лиценцираним или сертификованим за
обуку будућих запослених лица различитих струка;
Подстицаји за додатно запошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање или на основу
одлуке комисије која је формирана за доделу ових
средстава;
Подстицаји за самозапошљавање у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, се у свему спроводе у складу са
усвојеним локалним акционим планом запошљавања.

3. Подстицање конкурентности кроз подршку:
3.1. Производних иновација које имају могућност директне
примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа,
3.2. Подршку развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим
тржиштима или код доминантног купца,
3.3. Добијања међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.
Сви подстицаји изузев подстицаја који се
додељују кроз сарадњу локалне самоуправе и Националне
службе за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним
критеријумима, на основу унапред извршене анализе (по
систему трошкова и користи) за локалну самоуправу, а
по приципу ''ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА''.
Анализу спроводи локална самоуправа, преко Комисије за
доделу средстава коју формира општинско Веће општине
Ћуприја. Одлуку о додели подстицаја доноси Скупштина
општине Ћуприја на предлог општинског Већа а на основу
препоруке Комисије.
Послoвни субјект мора имати регистровано
седиште или огранак на територији општине Ћуприја.
Заинтересовани
пословни
субјект општини
Ћуприја уз претходно одређену конкурсну документацију,
обавезно доставља бизнис план у коме се морају јасно
видети: број нових радних места, просечни лични доходак,
вредност укупне инвестиције, фазе реализације бизнис
плана и оквирна вредност извозних активности уколико
постоје, као и други елементи неопходни за сагледавање
исплативости инвестиције и резултата давања подстицаја.
Средства за реализацију Програма локалног економског
развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету
општине Ћуприја.
Средства се могу користити за финансирање
инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче
конкурентност у производном сектору и сектору услуга које
могу бити предмет међународне трговине у складу са
законом и другим позитивним прописима.
Право на учествовање у поступку доделе
средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала и
средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе
пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у
секторима за које се у складу са Програмом локалног
економског развоја обезбеђују средства и који се пре
почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за
доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним
Програмом и Одлуком о условима и начину реализације
Програма.
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију мера – Привлачење инвеститора одређује се у
складу са оправданим трошковимa улагања и директним и
индиректним ефектима улагања и у односу на висину
предвиђене инвестиције.
Средства се могу одобрити путем следећих инструмената:
а) различитих подстицаја,
б) давањем грађевинског земљишта са умањењем или без
накнаде,

2. МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Средства за спровођење ових мера се могу доделити за:
1) Пројекте у производном сектору, код
којих
оправдани трошкови улагања износе најмање у динарској
противвредности 50.000 ЕУР по средњем курсу Народне
банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима
се обезбеђује отварање најмање 20 нових радних места; За
ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава
до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
2) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање
у
динарској
противвредности 100.000 ЕУР
по
средњем
курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којима се обезбеђује отварање најмање 40 нових радних
места; За ову врсту пројеката је могућа висина додељених
средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
3) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање
у
динарској
противвредности500.000 ЕУР
по
средњем
курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којима се обезбеђује отварање најмање 70 нових радних
места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених
средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
4) Пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност у
динарској противвредности 25.000 евра по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових
радних места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 40% вредности оправданих
трошкова улагања.
Оправданим трошковима улагања сматрају се следећи
трошкови улагања :
1)
почетна
инвестициона
улагања
(материјална и нематеријална имовина):
Имовина која се стиче куповином мора бити нова,
изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и
средњим привредним субјектима. У случају преузимања,
износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ
била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом,
осим земљишта и зграда, су оправдани само ако закуп има
облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине
имовине, на крају периода закупа.
2)
трошкови бруто зарада за нова радна места
повезана са почетним улагањем.
3) оправдани трошкови у малим и средњим
привредним субјектима су и трошкови припреме студија и
консултантских услуга који су повезани са почетним
улагањем ако висина државне помоћи износи до 50%
стварно насталих трошкова.
4) у случају куповине привредног субјекта, који је
затворен или би био затворен уколико не би био купљен,
оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог
привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.

7

12.07.2016.

број 17

5) трошкови закупа пословних просторија у
којима се реализује инвестициони пројекат, под условом да
период закупа од завршетка инвестиционог пројекта није
краћи од пет година за велике привредне субјекте, односно
није краћи од три године, за мале и средње привредне
субјекте.
Укупан износ средстава, која се могу доделити у
складу са Програмом локалног економског развоја и
Одлуком о условима и начину реализације Програма
локалног економског развоја, одређује се у апсолутном
износу, уз обезбеђивање поштовања максималног
дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима
који уређују доделу државне помоћи.
Средства могу бити додељена под следећим условима:
1) да инвестицијa и новоотворена радна
места повезана са предметном инвестицијом морају опстати
у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и
средњих привредних субјеката три године након завршетка
пројекта,
2)Корисник средстава дужан је да обезбеди
учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из
сопствених средстава или из других извора који не садрже
државну помоћ.
3) да се достигнути број запослених код
корисника средстава након реализације инвестиционог
пројекта не смањује у периоду од пет година, а у случају
малих и средњих привредних субјеката три године,
4) да улагање мора да резултира нето повећањем
броја запослених у привредном субјекту у поређењу са
просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци,
а у случају да се неко радно место затвори у том периоду,
мора се одузети од броја новоотворених радних места,
5) да радно место буде непосредно повезано са
почетном инвестицијом, а да исто буде отворено у року
од три године од почетка инвестиције.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености,
према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу
са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор),
дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у
складу са прописима којима се уређују радни односи, у
износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у
Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује
зарада, за свo уговорено време у складу са овом одлуком.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ
вредности подстицаја, као меру обезбеђења за општину
Ћуприју.
Инвеститор мора задржати делатност најмање 5 година.
Средства за реализацију Мере за привлачење инвеститора
обезбеђују се у Одлуци о буџету општине Ћуприја.

простор неопходан за проширење или започињање
пословног процеса.
Обезбеђени простор за проширење или започињање
пословног процеса, може бити халски простор у својини
општине Ћуприја или халски простор који би општина
Ћуприја закупила или сносила део трошкова закупа за
потребе потенцијалног инвеститора чији је капитал у
целости или делимично у власништву Републике Србије или
општине Ћуприја.
Мера 2.4. Надокнада трошкова закупа
Овај подстицај је новчани и додељује се правном лицу за,
које има јасну намеру да закупи простор за производну или
другу делатност. У случају закупа зграда, закуп се мора
наставити најмање пет година, односно три године за мале и
средње привредене субјекте, након предвиђеног датума
завршетка пројекта улагања.
Уколико се подстицај односи на закуп простора –
инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине
Ћуприја, доставља доказ да су измирени сви трошкови
коришћења
простора
(електрична
енергија,
вода,
канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који
ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.
Мера 2.5. Обезбеђивање средстава за набавку опреме
(машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење
капацитета или започињање производње.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту у виду суфинансирања набавке опреме неопходне
проширење или започињање производног процеса
пословног субјекта. Процес производње привредног
субјекта који је конкурисао мора бити у пословним
просторијама које су у власништву или закупу, што се
доказује уговором о закупу који не може бити краћи од
периода трајања подстицаја. Уз осталу претходно
дефинисану конкурсну документацију пословни субјект
посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење
опреме коју намерава да набави мора навести податке да ли
набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли
утиче на повећање извоза и податке о пореклу
опреме.
2.6. oбезбеђивањем подстицаја за почетна инвестициона
улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова
радна места повезана са почетним улагањем
3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ:
Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу
државне помоћи мале вредности. За реализацију мера за
подстицање конкурентности средстава се могу одобрити за
следеће оправдане трошкове:
Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови
уговорних истраживања, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни
трошкови, израде техничке студије изводљивости,
Трошкови развоја кoоператива, кластера, инкубатора –
улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови
запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови,
усавршавање и сл.
Трошкови повезани са добијењем различитих сертификата.
Државна помоћ мале вредности не може да се додели за
подстицање извоза, односно за делатности које директно
утичу на обим извоза, успостављање и функционисање
дистрибутивне мреже или за покриће других текућих
расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта
повезаних са извозним активностима и за давање предности
домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима,
односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања
саветодавних услуга потребних за увођење новог или
постојећег производа на новом тржишту у другој држави не
сматра се помоћи за подстицање извоза.
Мере:
Мера 3.1. Производне иновације које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа,
Мера 3.2. Подршке развоју кооператива, кластера и других
облика удруживања са циљем заједничког наступа на
трећим тржиштима или код доминантног купца,
Мера 3.3. Добијање међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.

Мере:
Мера 2.1. Инфраструктурно опремање грађевинског
земљиша
Ова мера се реализује изградњом инфраструктурних објекта
(саобраћајница, водоводне мреже, електродистрибутивне
мреже...) неопходних за изградњу на грађевинском
земљишту у приватној својини(својини инвеститора).
Изградња инфраструктурних објеката се финансира из
буџета општине Ћуприја.
Мера 2.2. Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
општине Ћуприја по цени која је мања од тржишне или без
накнаде
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Ћуприја
се отуђује у складу са позитивним законским прописима
којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о
планирању и изградњи, пратеће уредбе и други подзаконски
акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине
Ћуприја отуђује се по цени која је мања од тржишне или без
накнаде на основу одлуке Скупштине Општине Ћуприја, а
по добијању претходне сагласности Владе Републике
Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне
или без накнаде израђује се елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта.
Мера 2.3. Обезбеђивање простора неопходног за проширење
или започињање пословног процеса
Појашњење:
Општина Ћуприја може обезбедити
заинтересованом
правном лицу чији је капитал у целости или делимично у
власништву Републике Србије или општине Ћуприја
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Појашњење:
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове
мере се подразумева иновативно производно или тржишно
решење које се први пут примењује на подручију
Републике Србије или најмање први пут на територији
општине Ћуприја. Општина Ћуприја може доделити
субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања
делимичног развоја и примене производне или тржишне
иновације, уколико се кроз бизнис план може показати
директна исплативост иновативног решења. Приликом
доделе ове врсте субвенције посебно ће се водити рачуна да
у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани
(кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат)
сви елементи који указују на оригиналност решења.
Пословни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на
износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за
општину Ћуприја у укупном трајању од 3 године.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту за подршку развоја коператива, кластера и других
облика удруживања са циљем заједничког наступа на
трећим тржиштима или код доминантног купца кроз
суфинансирање дела трошкова који настају као резултат
рада различитих облика удруживања само уколико је кроз
бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено
доказано да без заједничког наступа не би било могуће
остварити пласман робе на трећим тржиштима или код
доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину
дана.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту
за
суфинансирање
трошкова
стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка
домаћих компанија на инострана тржишта, уколико се
одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено
докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања
оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште.
Износ овог суфинансирања је до 50% директних
трошкова сертификације.

пословни субјект мора бити упознат са моделом уговора пре
него што конкурише за доделу средстава.
Механизам праћења трошења средстава заснива се на
комисијском раду.
Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће
вршити контролу и обилазак правних лица која су добила
средства од општине Ћуприја. Ова комисија даје мишљење
и предлог мера уколико је начињен прекршај у трошењу
одобрених средстава. Комисију за надзор чине председник и
2 члана.
Правно лице које је користило подстицај из неке од
предложених мера је у обавези да поднесе наративни и
финансијски извештај о утрошку добијених средстава.
Модел извештаја одређује Комисија за надзор. Комисија за
надзор врши преглед добијених извештаја, по потреби
захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак
правних лица.
Према одредбама Закона о улагањима, која каже да је
јединица локалне самоуправе дужна да води евиденцију
улагања од локалног значаја, Програм предвиђа да овај
сегмент евиденције за општину Ћуприја обавља општинско
одељење за финансије, а у складу са поменутим Законом о
улагањима и подзаконским актима који ће уследити.
Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор чине
различити чланови, односно не може исто лице бити члан
обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб
интереса и транспарентнији је процес одлучивања.
Комисију за доделу средстава образује Скупштина општине
Ћуприја, а Комисију за надзор образује општинско веће
општине Ћуприја.
8. ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Ћуприја донеће одлуку о условима и
начину реализације Програма локалног економског развоја
за 2016. годину, као општи акт у оквиру шеме државне
помоћи.
Индивидуална државна помоћ додељује се на основу овог
Програма одлуком Скупштине општине и уговором о
додели индивидуалне државне помоћи, уз претходну
сагласност Комисије за контролу државне помоћи.
Општина Ћуприја у свим сегментима рада и пословања
пролази кроз период тешке транзиције и са јасном намером
да постане модеран и развијен град и локална заједница. Да
би се остварили циљеви које смо поставили неопходно
је започети са програмским активностима на привлачењу
инвестиција, а у функцији развоја локалне привреде,
стварања нових вредности и нових радних места.
Реализација Програма локалног економског развоја
општине Ћуприја је почетни корак и нешто што мора
наставити да постоји и у наредним годинама, па и
деценијама, да би се остварили што крупнији ефекти и да би
Ћуприја била неповратно на путу раста и развоја и стварања
нових вредности.
Реализација програмских мера је један од механизама да
локална самоуправа усмери привредна кретања у
позитивном смеру и да се развије већа отпорност Ћуприје на
сва негативна економска кретања, било у националним,
било у светским оквирима.
Предлагач је покушао да развије позитивне механизме
доделе и контроле трошења подстицајних средстава, као и
да материју свеобухватно обради и разради, а све у
складу са позитивном праксом и позитивним законским
решењима, за која се мора нагласити да тек настају и на
нивоу Републике Србије.
Оваj програм објавити у "Службеном гласнику општине
Ћуприја".
Образложење

7. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА
СРЕДСТАВА
Посебно битан сегмент реализације Програма представљају
механизми за доделу средстава и механизми за праћење
трошења средстава, као квалитативна основа за поштовање
закона и важан радни оквир. Поступак доделе средстава ће
бити заснован на следећим основама:
1. Образовање компетентне Комисије за доделу средстава
2. Спровођење поступка за доделу средстава у складу са
одлукама Скупштине општине Ћуприја
3. Доношење одлуке о додели средстава од стране
Скупштине општине Ћуприја
Образовање компетентне Комисије за доделу средстава, која
ће имати председника и 4 члана. Комисија ће давати предлог
за доделу средстава, а у складу са усвојеном Одлуком о
буџету општине Ћуприја и Програмом.
Конкурс за доделу подстицајних средстава, расписује се у
складу са Одлукама Скупштине општине Ћуприја. Комисија
за доделу средстава би се састајала периодично, зависно
од броја пристиглих пријава. Конкурс мора бити објављен
у средствима јавног информисања и web страници општине
Ћуприја. Саставни део конкурсне документације мора бити
изјава о истинитости пријављених података, коју потписује
и оверава правно лице које конкурише за доделу средстава
по некој од предложених мера, а као мера обезбеђења за
општину Ћуприја.
Обавезни део конкурсне документације чине: Пријавни
образац, Бизнис план Инвеститора, Модел уговора, Модел
извештаја, Потврда о регистрацији правног лица. Комисија
за доделу средстава може конкурсом предвидети и другу
додатну документацију за коју процени да је потребна за
Конкурс у целини или за неку од предвиђених програмских
мера.
Скупштина општине Ћуприја доноси Одлуку о додели
средстава, на основу предлога добијеног од стране
Комисије за доделу средстава.
Након Одлуке о додели средстава, приступа се склапању
уговора са изабраним правним лицима. Уговор који
општина Ћуприја склапа
са инвеститором не сме
одступити, у форми и садржини у односу на модел уговора
који је саставни део конкурсне документације, односно

Из свега овде изнетог се види да тежња општине Ћуприја да
усвоји позитивне механизме у области подстицања улагања,
представља
пионирски
покушај међу локалним
самоуправама у Србији и да ће Програм
локалног
економског развоја, који смо овде израдили за општину
Ћуприја, бити модел за сличне програмске документе
осталих локалних самоуправа
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 – др.
закон), члана 38. став 1. тачка 41) 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. 13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
12.07.2016. године, доноси

лица и друге организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе.
Члан 3.
Начелника, заменика и чланове Штаба за
ванредне ситуације поставља и разрешава Скупштина
општине, на предлог председника општине.
Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће
послове:
1) руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снаге заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3) руководи и кординира спровођење мера и задатака
обнове,
реконструкције
и
рехабилитације,
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и
смањења угрожености и ризика од будућих
ванредних ситуација;
4) разматра и даје мишљење на предлог Процене
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама;
5) прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
6) наређује
употребу
снага
заштите
и
спасавања,средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
7) стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и предузетим мерама за
смањење ризика од катастрофа;
8) разматра организацију, опремање и обучавање
јединица
цивилне
заштите,
овлашћених,
оспособљених правних лица;
9) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних држава у ванредним ситуацијама;
10) наређује приправност-спремност за ванредне
ситуације;
11) процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
12) израђује предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду;
13) спроводи годишњи план рада;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке;
Члан 5.
Општински штаб за ванредне ситуације, поред
послова из члана 4. Ове одлуке обавља и следеће послове:
1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
2) именује повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним местима;
3) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији локалне самоуправе;
4) подноси скупштини општине на усвајање предлог
годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
5) ангажује оспособљена правна лица и друге организације
од значаја за јединицу локалне самоуправе;
Члан 6.
По потреби Штаб за ванредне ситуације може
формирати помоћне стручне оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.
Члан 7.
Финансирање активности Штаба обезбеђује се из
буџета општине Ћуприја фондација, донатора и буџета
Републике Србије.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
ОДЛУКA О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА број: 06-208-5/2014-02 од 30.12.2014.године
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број: 36/2014).
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе културе
„Ћуприја“ – Ћуприја за 2015.годину, са Финансијским
извештајем установе за 2015.годину, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Установе културе „Ћуприја“ –
Ћуприја, бр. 108/2016 од 07.06.2016.године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-3/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На oснову члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама („Сл.гласник РС“ , бр. 111/09, 92/2011 и
93/2012), као и члана 20. став 1. тачка 19) Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС '', бр. 129/07 и 83/2014 – др.
закон) и члана 38. став 1. тачка7) Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), а у складу са чланом 10. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр.
98/2010), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 12.07.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
У циљу координације и руковођења заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама на територији
општине Ћуприја, као оперативно-стручно тело, образује се
Општински штаб за ванредне ситуације за територију
општине Ћуприја.
Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације у
сталном саставу именују се:
1. Председник општине – командант Штаба
2. Заменик председника општине – заменик команданта
Штаба
3. Представник МУП-а – сектор за ванредне ситуације –
начелник Штаба.
4. Председник скупштине општине Ћуприја – члан
5. Начелник општинске Управе- члан
6. Помоћник председника општине за економски развојчлан
7. Представник ПС Ћуприја– члан
8. Начелник Одељења за инспекцијски надзор – члан
9. Директор ЈП '' Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја'' – члан
10. Директор ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја– члан
11. Директор Дома здравља – члан
12. Секретар Општинске организације Црвеног крста– члан
13. Представник ВУ '' Напредак'' – члан
14. Представник PWW d.o.o. Ниш, огранак Ћуприја – члан
15. Представник Водопривреног предузећа ,,Ћуприја“А.Д.–
члан
16. Представник РТВ „Поморавље“ – Ћуприја – члан
17. Представник Завода за јавно здравље ''Поморавље''
Ћуприја- члан
18. Представник МУП-сектор за В.С. ватрогасне јединице
Ћуприја
19. Представник ЈП „Зохигијена“ Ћуприја
20. Представник Ветеринарске станице Ћуприја
21. Представник из састава Војске Србије Центра за обуку
копнене војске Пожаревац- члан
Ради обављања послова из своје надлежности
Штаб за ванредне ситуације може ангажовати оспособљена

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-4/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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Уредбом Владе РС ( „Сл.гласник РС“ број 23/2012 )
утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од
2012. до 2018. године.
Овим планом дефинисано је:
- институционално организовање одбране од поплава
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од
поплава
- фазе одбране од поплава
- превентивни радови и мере у циљу припреме за
одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи
одбрана од поплава
- проглашење и укидање одбране од поплава
- овлашћења и дужности лица која координирају
одбрану од поплава
- дужности, одговорности и овлашћења лица која
руководе одбраном од поплава на водама I реда
- дужности и одговорности привредна друштва и других
субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА
за 2016.год.
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Ћуприја, јули 2016. године

1.2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАJ,
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

САДРЖАЈ:
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ за израду плана
1.2.
Географски
положај,
климатске
карактеристике
1.3. Извод из Републичког оперативног плана за
воде I реда

1.2.1.Топографско – географске
карактеристике
Подручје општине Ћуприја припада средишњем
делу Србије, налази се у срцу средњег Поморавља између
43.степена и 52.минута и 44 степена и 5.минута северне
географске ширине и 21.степена и 16.минута и 21.степена и
36.минута источне географске дужине.
Западна граница општине Ћуприја простире се на
брдском земљишту планине Јухор у КО Дворица и КО Јовац
да би у КО Остриковац прешла у равничарско земљиште
које се даље простире у КО Мијатовац, Супска, Влашка,
Крушар и КО Исаково. Северна граница са благим побрђима
почиње у КО Вирине па се креће до КО Кованица. Источна
граница су брдска подручја у КО Батинац, преко КО Сење
до КО Бигреница. Јужна граница почиње од КО Батинац,
преко КО Ћуприја па до КО Дворица.
Посматрано у целини, цело подручје општине
Ћуприја има пад терена према Великој Морави и може се
поделити на два дела:
1. Средишњи и најнижи око Мораве и
2. Таласасто подручје дуж леве и десне стране
Мораве где на крајњем истоку и западу прелази у
планински терен
Подлогу за ово брдско планинско земљиште чине
кристални шкриљци на којима су образована смеђа шумска
земљишта.
Са обе стране Мораве срећу се речне терасе које
су некада плављене, али су касније услед усецања речног
корита постајале суве и данас се степенасто издижу једна
изнад друге на алувијалне равни, где преовлађују
алувијални наноси финијег састава. Висинска разлика
између ових тераса је различита (2 до 15 метара) и све су
благо нагнуте ка садашњем кориту Велике Мораве.
Алувијалне равни налазе се и око реке Раванице која се
улива у Велику Мораву.
Подручје наше општине одликује се углавном
неповољним водним режимом са становишта издашности
водом. Оскудност у води је изражена, а просечан биланс
падавина у току године креће се око 500 до 600 милиметара
по једном метру квадратном. Пролећни кишни периоди
критични су због бујичних поплава, док у летњем периоду
нема воде. У регулисаности водотокова учињени су
значајни напори, посебно у регулацији Велике Мораве, па и
реке Раванице кроз град (Ћуприју), што је још увек
недовољно за комплетну заштиту од поплава.
Површина територије општине Ћуприја износи
287 km² и, према подацима последњег званичног пописа
становништва, спроведеног 2011. године, на њеној
територији живи 30.020 становника.

2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
2.1. Водотоци II реда од значаја за одбрану од
поплава
2.2. Процена угрожености од поплава
2.3. Превентивне мере заштите од поплава
2.4. Графички прилози
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО
3.1. Критеријуми за проглашење одбране од
поплава
3.2. Оперативне мере заштите од поплава
3.3. Руковођење одбраном од поплава
3.4.Задаци, одговорност и координација субјекта
руковођења у одбрани од поплава, узбуњивања и
обавештавања становништва
3.5. Евакуација становништва угроженог од
поплава
3.6. Потребна механизација и опрема
3.7. Списак правних лица од посебног значаја за
заштиту и спасавање од поплава
На основу члана 55. Закона о водама (" Службени
гласник РС ", бр. 54/96, 30/10 и 93/12) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ("Општински службени гласник ",
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној 12.07.2016. године, донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА, ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Чланом 55. став 5. Закона о водама ( Сл. гласник
РС“ бр. 54/96, 30/10 и 93/12 ) прописано је да Оперативни
план за воде II реда доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, уз прибављено мишљење Јавног
водопривредног предузећа.
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да
Оперативни план за воде II реда нарочито садржи: податке
потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава,
критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена
руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин
узбуњивања и обавештавања.
На основу члана 55. став 4. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), Министар
пољопривреде и заштите животне средине, донео је
Оперативни план за одбрану од поплава за 2016. годину.

1.2.2. Хидрографске карактеристике
Хидрографску мрежу општине чине:
Воде I реда где спадају река Велика Морава и Раваница.
Воде II реда могу се разврстати бујични потоци у три
слива:
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Први, у који спадају такозване „Јухорске бујице“
бујични потоци који гравитирају ка левој обали Велике
Мораве, (Врањевачки, Дворички и Остриковачки поток).
Врањевачки и Дворички поток се у атару села Јовца спајају
у Јовачки поток који се улива у Велику Мораву, пролази
испод насипа на левој обали помоћу „жабљег поклопца“ у
насипу. Остриковачки поток заврашава у пољу.
Други, слив реке Раванице, у који спада река Миросава,
затим Медарски поток који се улива у Миросаву, Батиначки
поток у селу Батинцу улива се у Раваницу. Овом сливу може
се додати и Луди поток који се формира на ободу Лудог
поља у зони аутопута Е-75. У случају великих и дуготрајних
падавина и топљења снега, кад је земљиште засићено влагом
формира се бујица која пролази испод аутопута и
неконтролисано се слива улицама све до сабирника у улици
Живке Дамњановић и цевоводом спроводи до „жабљег
поклопца“ у насипу поред Велике Мораве. Вештачко језеро
на Везировом брду(мала акумулација) на Ћупријском
потоку. Ћупријски поток после језера наставља свој ток и у
нормалним условима нестаје у пољу у зони ауто пута. У
последње време, кад су падавине интензивиране Ћупријски
поток формира бујицу која угрожава пољопривредно
земљиште у зони насеља „Минел“ и даље у месту званом
Тоња.
Трећи, чине Ђорђев поток у селу Супска, Куси поток у
селу Влашка, Брестовачки поток (између Супске и Влашке),
Моштаница у селу Крушар, Ћимарски поток у селу Исакову,
Вирински поток у селу Вирину, вештачко језеро Мућава и
Мућавски поток.
Сви потоци из овог подручја завршавају у пољима КО
Супска и КО Крушар. Код већих падавина које су честе у
последње време Мућавски поток плави пољопривредно
земљиште у зони села Супска.
Река Миросава, Медарски поток, Суви поток у Паљану,
Батиначки поток и Суви поток у Батинцу уливају се у реку
Раваницу и даље у Велику Мораву.
Јовачки поток свој ток завршава у Великој Морави и
због тога на насипу постоји „жабљи поклопац“ који ту воду
треба да пропусти у Велику Мораву. Овај објекат је
ремонтован у јесен 2015.године.
Луди Поток, такође завршава на насипу Велике Мораве
где постоји „жабљи поклопац“ који је реконструисан у јесен
2015.године. Остаје проблем цевовода који сабрану воду у
улици Живке Дамњановић спроводи до „жабљег поклопца“
и даље у реку велику Мораву. Овај цевовод је запушен и
неопходна је интервенција на оспособљавању цевовоада да
врши своју функцију. У зони „жабљег поклопца“ на
територији града( код парка) реконструисан је и део насипа
који је био оштећен у поплавама 2014. године. Остали
потоци на територији општине завршавају негде у пољу.
Водостај Велике Мораве склон је честим осцилацијама.
Веома је битно праћење тих осцилација јер осцилације у
водостају знају да изазову велике штете.
У Воде II реда у општини Ћуприја спадају и мале
акумулације. То је вештачко језеро Мућава, која је корисне
запремине 140.000 m³ и вештачко језеро на Везировом брду.
Бригу о одржавању ових акумулација води Општина
Ћуприја.
Оперативним планом за одбрану од поплава за воде
другог реда на територији општине Ћуприја, осим реке
Велике Мораве и Раванице које су по Одлуци о утврђивању
Пописа вода првог реда („Сл.гласник РС“ бр.83/2010)
сврстане у ову категорију, као водотоке који могу бити
потенцијална опасност за појаву поплава на територији
општине Ћуприја јесу воде другог реда:
-бујични потоци који гравитирају ка левој обали Велике
Мораве, такозване „Јухорске бујице“ (Јовачки поток кога
чине Врањевачки поток и Дворички поток а у Дворички
поток се улива и Гробљански поток са териториторије атара
села Јовац, и Остриковачки поток),
- потоци који гравитирају ка десној обали су: Ђорђев
поток и Мућавски поток у селу Супска, Куси поток у селу
Влашка, Брестовачки поток (између Супске и Влашке),
Пеперигов поток (на улазу у Крушар), Ћимарски поток у
селу Исакову, Вирински поток у селу Вирину,
-Кованички поток који се улива реку Миросаву у селу
Кованица, река Миросава, Медарски поток у селима
Бигреница, Паљане и Иванковац ,Суви поток и Батиначки
поток у селу Батинцу.
-Луди поток и Ћупријски поток у граду Ћуприји

Сви водотоци II реда имају формирана корита која код
просечних падавина могу да приме сву воду и одведу је
својим током, док код енормно великих падавина и брзог
топљења већих количина снега углавном плаве оранице
поред водотока, трају релативно кратко док падавине трају.
У случајевима енормних падавина (као што су биле у мају
2014.год.) долази до плављења извесног броја домова који
се налазе на обали реке Миросаве. Основна ствар о којој
треба водити рачуна у периоду кад нема великих вода је
превентива: чишћење корита од наноса који се интензивно
ствара у реци Миросави и Јухорским потоцима, чишћење
корита од ниског растиња у зони мостова, забранити бацање
биљних и минералних отпада нарочито у зони мостова.
Важно је, да се редовно ради ревизија „жабљих
поклопаца“ у насипима поред велике Мораве. Обзиром да је
то зона вода I реда о томе воде бригу ЈВП „Србијаводе“
Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја
у сарадњи са Водопривредним предузећем „Ћуприја“ А.Д.
Ћуприја.
У архиви ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни
центар „Морава“ Ниш нема података новијег датума о
протицајима за водотоке другог реда на територији општине
Ћуприја. Хидролошки подаци са којима располаже стручна
служба овог Јавног водопривредног предузећа су углавном
из пројектне документације, који датирају из осамдесетих
година двадесетог века.
Водотоци на којим нису инсталиране
хидролошке станице, називају се водотоци са неизученим
сливовима.
Општина Ћуприја је буџетом за 2016.
годину предвидела 1.000.000,00 динара за чишћење речних
корита на водотоцима II реда.(Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Ћуприја бр. 415-3/6016-08 од 22.02.2016. год.)
1.2.3. Климатске карактеристике
Ћуприја је општина у долини са умерено –
континенталном климом, просечно довољним количинама
падавина и мањим утицајем ветрова, изузев кошаве.
Окружена
је планинама и при
различитим
температурама ствара се језеро топлог или хладног ваздуха.
Оно што карактерише ово подручје, јесу изузетно високе
температуре лети и екстремно ниске зими.
Највиша температура у последњих сто година на
територији Општине Ћуприја, износила је +44,6°C, а
измерена је 27. јула 2007.године.
Најнижа температура у последњих сто година на
територији општине Ћуприја, износила је -27,1°C, а
измерена је 31. јануара 1987. године. Највиша висина снега,
на територији општине, измерена је 30. јануара 1978.
године, и износлиа је 58 cm.
Први јесењи мраз, јавља се 20. октобра, а последњи
пролећни мраз је 20. априла.
Ваздушни притисак је променљив. Релативна влажност
ваздуха је током целог дана променљива и креће се у
интервалу од 30 - 80%. У следећој листи приложени су
климатски подаци општине:
-Најхладнији месец јануар – просечна температура –
0,3°C
-Најтоплији месец јул просечна температура 20,8°C
-Просечна годишња температура 10,8°C
-Највлажнији месец децембар – просечна влажност 82 %
-Најсушнији месеци су јул и август – просечна влажност
по 66%
-Просечне годишње падавине 654,8 l/m2
-Број дана под снегом – 32,3 (највише јануар)
-Највише падавина – месец јун просек 90,1 l/m2
-Најмање падавина – месец октобар просек 38,3 l/m2
-Просечан број сунчаних сати – 5,70 сати/дан
-Најдужа инсолација јул просек 298,7 сати
-Најкраћа инсолација децембар просек 59 сати
Најчешћа плављења се јављају у пролеће кад почне
да се отапа снег или дође до обилнијих пролећних падавина,
или у јесен када крену да падају јесење кише.

12

12.07.2016.

број 17
тереном и ниским обалама. При стицању околности, да
велике падавине захвате истовремено и североисточне
делове општине (Кованица, Бигреница, Паљане и
Иванковац), вероватно треба очекивати велики налет воде
из реке Миросаве чиме река Раваница добија допунску
водну енергију за плављење на свом путу ка ушћу у Велику
Мораву.
На територији општине Ћуприја постоји више
бујичних потока, а од бујица су најугроженија села:
Дворица, Јовац, Остриковац Паљане, Иванковац и Сење.
У пролећном периоду, ређе у јесен услед наглих,
јаких и обилних киша са планинских и брдских предела
општине слију се нагле бујице, углавном низ бујичне
потоке. Најпознатији бујични потоци у нашој општини
налазе се у западном делу општине према планини Јухор. То
су: Дворички и Врањевачки поток који спајаљем дају
Јовачки поток и Остриковачки поток који су најопаснији.
Осим њих познати су: Пеперигов поток, Ђорђев поток и
Медарски поток и река Миросава.
Потоци су релативно мали, а корита су им повремено без
воде. На основу повремених осматрања и малог броја
мерења, може се говорити о колебању водостаја и
протицаја. Један део потока пресушује средином лета и то
траје до средине јесени. Други период малих вода, за време
којег већина потока не пресушује, јавља се пред крај зиме.
Потоци (који пресушују) пресушују и то од ушћа према
изворишту, а сви главни потоци хране се водом из једног
или више сталних извора, што зависи од разгранатости тока
у горњем делу слива.
Колебања водостаја не подударају се са распоредом
падавина. Велике воде потока јављају се у марту и
последица су падавина које се јављају у овом месецу и
ретензионих вода које износе и до 20% од годишње суме
падавина. Други максимум јавља се у новембру. Највеће
количине воде потоци спроведу у пролеће.
Изразито високе воде, већином краткотрајне и бујичног
карактера, јављају се током лета и изазване су пљусковима.

1.2.4. Саобраћајна инфраструктура и систем
веза
Oпштина Ћуприја има повољан саобраћајно
географски положај. Од посебног значаја за општину је
магистрални ауто-пут Е-75 Београд-Ниш, који пролази
њеном територијом у дужини од 11 км. На тај начин
општина је адекватно повезана са великим градским
центрима, Београдом и Нишом.Налази се на 147-мом
километру од Београда и 98-мом километру од Ниша.
Кроз општину Ћуприја пролазе следећи путеви:
Државни пут IIА реда 158, Јагодина-Ћуприја-Параћин у
дужини од 10,27 км. Веза са ауто-путем Е-75 остварена је
путем 160 који се преклапа са улицом Цара Лазара и на коме
је петља Ћуприја.
Државни пут IIА реда 160, Ресавица – Сење- Ћуприја у
дужини од 18,15 км.
Државни пут IIА реда 186, Ћуприја-Деспотовац у
дужини од 17,504 км. а преко овог пута остварује се и веза,
преко општинских путева, са МЗ Вирине, Иванковац,
Паљане, Бигреница, Кованица и Старо Село.
Државни пут II реда 187, Мијатовац -Ћићевац у дужини
од 8,09 км. и простире од Државног пута II реда 132 од Гиља
преко МЗ Остриковац, Јовац и Дворица где улази на
територију општине Параћин.
Државни пут IIБ реда 383, Глоговац-Крушар-Ћуприја у
дужини од 12,29 км. преклапа се правцем пружања улица
Живке Дамњановић и улице 11. октобар и представља везу
општине Ћуприја са градовима Јагодина и Параћин и ауто
путем сједне стране и МЗ Супска и Крушар а преко
локалних путева и са МЗ Влашка и Исаково.
За сеоска подручја, од круцијалног је значаја, мрежа
локалних путева. Један део је делимично или потпуно
асфалтиран, док је остатак са макадамским застором.
Укупна дужина локалних путева на територији општине је
159,64 км. од чега је 44,29 км асвалтирано 110,05 км је под
туцаником и 5,3 км је земљано.
Железнички
саобраћај
општине
Ћуприја
карактеристичан је по прузи Суботица-Београд-Ниш. Она је
од изузетног значаја, самим тим што спада у магистралне
пруге међународног карактера и пролази кроз територију
општине Ћуприја и целом својом дужином је
електифицирана.
Мере које се морају предузети у циљу очувања
постојеће саобраћајне инфраструктуре су пре свега редовно
и квалитетно одржавање коловоза (крпљење рупа),
одржавање банкина, јаркова, пропуста, сечење шибља,
дрвећа и другог растиња. То се мора одвијати континуирано
и бити планирано у свим годишњим програмима.

Заједничко за све ове сливове потока је следеће:
- у горњем току сливно подручје је планинско, обрасло
шумом и карактеришу га велики падови терена
- у средњем току сливно подручје је брдовито, обрасло
шумарцима и има средње падове терена,
- у доњем току терени су равничарски, са малим
падовима терена,
- у доњем току свих потока, високи водостаји реке
Велике Мораве стварају успор,
- на потоцима нема водомерних и других осматрачких
станица.
Ранијих година је општина у сарадњи са месном заједницом
Јовац и Воћ „Ћуприја“ у Ћуприји извршила прочишћавање
корита и направила заштитне насипе, али услед бујичних
наноса са брда и непажњи мештана да у корито бацају
смеће, корито се опет напуни наносом. Услед Јухорских
бујица преко Дворичког и Јовачког потока постоји
потенцијална опасност за плављење око 500 хектара
пољопривредног земљишта и велики број економских
дворишта пољопривредних произвођача села Дворице и
Јовца. Бујичне воде које се разливају по пољопривредном
земљишту а немају коначни реципијент, треба прописно
улити у коначни реципијент, реку Велику Мораву

1.2.5. Сливна подручја и процена могуће
угрожености
Одбрану од поплава, од вода реке В.Мораве, на
територији општине Ћуприја спроводи ЈВП „Србија воде“
ВПЦ '' Морава '' из Ниша, РЈ '' Велика Морава '' из
Ћуприје у заједници са водопривредним предузећем
„Ћуприја“ из Ћуприје.
У блиској прошлости највећа опасност од поплава
граду Ћуприја претила је од реке Велике Мораве, а затим од
реке Раванице. Захваљујући напорима друштвене заједнице,
опасност од поплава од вода реке Велике Мораве углавном
је отклоњена, изградњом одбрамбених насипа дуж целог
тока реке кроз општину Ћуприја. Опасност од поплава од
вода реке Велике Мораве постоји, када водостај Велике
Мораве на летви за мерење водостаја која се налази код
моста на путу Ћуприја- Јагодина пређе +620 у ком случају
сви већи водостаји постају критични и изазивају прелив
Моравских насипа.
Поплаве од вода реке Раванице могуће су како за
град тако и за земљиште низводно од села Сења. Поплаве
града Ћуприје од реке Раванице реално су могуће у
садашњим условима углавном у време пролећа, приликом
обилних падавина дужег временског интезитета. Ако се ове
падавине поклопе временски са високим водостајем Велике
Мораве, поплава Ћуприје би била вероватно озбиљног
карактера. Могућа поплава града Ћуприје од вода реке
Раванице у знатној мери је ублажена регулацијом реке
Раванице кроз град. Узводно од моста на ауто путу ка Сењу
опасност од великих вода реке Раванице присутна је због
поплаве пољопривредног земљишта. Најугроженији потес је
такозвана „Списка бара“ ка Сењу са равним и ниским

1.3. Извод из Републичког оперативног плана
за воде I реда
Оперативним планом дефинише се:
1. Сектор ( шифра сектора, дужина сектора, секторски
руководилац одбране од поплава, заменици и организација
која врши одбрану од поплава)
2. Деоница (шифра деонице, назив или ближи опис деонице,
деоничарски
руководилац,
заменик
деоничарског
руководиоца)
3. Kарактеристични нивои воде
Општина Ћуприја припада водном подручју
''МОРАВА''. Правно лице задужено за организовање и
спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је
ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ из Ниша. Општина
Ћуприја обухваћена је Републичким Оперативним Планом
као сектор М.7. односно деонице М.7.1. и М.7.2. водног
подручја Морава.
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА
ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Дежурни центар: тел. 021/488-53-59
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције
према
Републици Хрватској: тел. 021/754-818
Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/488-53-59, моб.
064/892-09-02
Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/488-53-59, моб. 064/89209-01

Оперативни план за одбрану од поплава за 2016.
годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И
ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА
ЛЕДОМ;
3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА;
4. ПРЕГЛЕД
ХИДРОЛОШКИХ
И
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА
ПОЛИЦИЈЕ
Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30, моб. 064/892-17-00
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА
ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:
Руководилац: Миливоје Зекић, моб. 064/101-53-03,тел.
011/206-33-64
Заменик: Зоран Цвејић, тел.021/483-55-59, моб. 066/870-9096

1.3.1. Координатори одбране од поплавa и помоћници
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар
уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-5370, 011/311-64-94
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt:
www.minpolj.gov.rs

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ”
а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд,
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55:
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail:
Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41. E-mail:
natasa.milic@minpolj.gov.rs

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ,
ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ,
АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И
РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ
ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ
ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул.
Јарослава Черног 80, Београд,

Помоћници:
Радованка Павловић, тел. 011/201-33-50, E-mail:
radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs
Мерита Борота, тел. 011/201-33-36, E-mail:
merita.borota@minpolj.gov.rs
1.3.2. Главни руководиоци одбранe од поплава на водном
подручју ''МОРАВА'' и њихови заменици
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail:
goran.puzovic@srbijavode.rs

тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55
„Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла
Пупина 12, Београд,
тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 011/311-19-79

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail:
zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
Бранко Спасић, моб.064/840-40-14, E-mail:
branko.spasic@srbijavode.rs

1.3.5 Лицa задуженa за eвидентирање података о
поплавним догађајима на водама I реда и системима за
одводњавање у јавној својини
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com

1.3.3Републичка оганизација надлежна за
хидрометеоролошке послове

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Мартина Егудешевић, моб. 064/840-41-20, 011/201-33-95,
факс 011/311-94-03
Е-mail: martina.egudesevic@srbijavode.rs

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни
оперативни телефон: 064/838-52-58

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс
011/311-29-27
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/25427-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs

1.3.6 Правно лице надлежно за организовање и
спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од
поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник,
секторски руководилац одбране од поплава и његов
заменик

ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/25427-46, моб. 064/838-52-77, Е-mail:
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ:
Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб.
064/838-50-50, Е-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља
Александра 2, Ниш
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА
МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84
1.3.4 Остала правна лица задужена за спровођење
одбране од поплава
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail:
bojan.tomic@mup.gov.rs

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ
ПОДРУЧЈУ:
Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Зоран Станковић,моб. 064/840-40-83
E-mail: zstankovic@srbijavode.rs
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ПОМОЋНИК за М.6. и М.7: Јанош Немет, моб. 064/840-4112, Е-mail: janos.nemet@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел.
035/8471-354, факс 035/8471-354

Мере за санацију и заштиту од плавног таласа
-Предвидети попречне бетонске грађевине за
депоновање и задржавање бујичног
наноса;
-Испод пута предвидети кинету за пролаз воде;
-Прокопати канале до насипа реке В.Мораве за
одвођење воде за време бујичног
таласа;
-Предвидети радове којима ће се омогућити прилаз
возилима за интервенцију,
1.1. Дворички поток,
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
део Јухорског слива
-дужина:
око 2,5км.
-објекти:
мост на регионалном путу Гиље- Варварин
Оцена општег стања водотока
Дворички поток настаје на обронцима Јухора изнад села на
око 2км.и има дужину око 2,5км. а висинска разлика је око
300 метара Дворички поток пролази кроз насеље Дворицу
вододерином, а укрштање са регионалним путем ГиљеВарварин је преко прописно изграђеног моста. Има дубоко
усечено стабилно корито у зони моста на овом путу.
Већим делом године Дворички поток је сув, али приликом
великих киша или топљења снега набуја водама које се
сливају са Јухора и вододерином пролазе кроз насеље
Дворицу после чега се у доњем току разливају по
пољопривредном земишту
Критична тачка може потенцијално да буде мост на
регионалном путу Гиље-Варварин, због израслог дрвећа на
обалама и у кориту вододерине.
Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита од растиња узводно и низводно
од моста.
1.2 . Гробљански поток (поред гробља у Јовцу),
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
део Јухорског слива
-дужина:
око 1,5км.
-објекти:
пропуст испод регионалног пута
Оцена општег стања водотока
Безимени поток настаје на обронцима Јухора изнад села на
око 1км, има дужину око 1,5 км, а висинска разлика је око
100 метара.
Гробљански поток пролази кроз насеље Јовац а са
регионалним путем Гиље-Варварин укршта се проласком
испод пута кроз пропуст.
Већим делом године Гробљански поток је сув, али
приликом великих киша или топљења снега набуја водама
које се сливају са Јухора и вододерином пролазе кроз
насеље Јовац после чега се у доњем току разливају по
пољопривредном земишту
Критична тачка може потенцијално да буде пропуст на
регионалном путу Гиље-Варварин, због израслог дрвећа на
обалама вододерине.
Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони пропуста од растиња.
1.3.
1.4. Врањевачки поток (поред цркве у Јовцу),
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
део Јухорског слива
-дужина:
око 1,5км.
-објекти:
мост на регионалном путу ГиљеВарварин

СЕКТОР М.7. ЋУПРИЈА – ПАРАЋИН – ЋИЋЕВАЦ (
деонице М.7.1. и М. 7.2.)
ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја
тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44
E-mail: vpcuprija@ptt.rs
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58
Миша Стојковић, моб. 065/881-07-55
2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
2.1.Водотоци II реда од значаја за одбрану од поплава
Одредбама Закона о водама ( „Сл. гласник РС“ бр
30/2010 ) извршена је подела површинских вода према
значају које имају за управљање водама на воде I реда и
воде II реда на основу утврђених критеријума:
- положаја водотока у односу на државну границу
- величине и карактеристике слива
- карактеристике водотока са аспекта коришћења
вода, заштите вода и заштите од вода.
Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра
2010. године утврђен је попис природних и вештачких
водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I
реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о
попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда.
Одбрану од поплава организује и спроводи на водама
I реда у јавној својини јавно водопривредно предузеће ( у
овом случају ЈВП „Србијаводе“ ), а на водама II реда
јединица локалне самоуправе ( у овом случају општина
Ћуприја ), у складу са Општим планом за одбрану од
поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.
Обзиром да је законском регулативом извршена
подела и надлежност у погледу организовања и спровођења
одбране од поплава на републику Србију и јединице
локалне самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I
реда, то ће се овим Оперативним планом извршити
разграничење на водотоке I и II реда на територији Општине
Ћуприја и планом ће бити обухваћени само водотоци II
реда.
Овим планом обухватају се следећи водотоци II реда
који су од значаја за одбрану од поплава:
1. Јухорске бујице
Заједничка карактеристика 4 потока који се спуштају
са обронака планине Јухор је да су то бујични водотоци који
настају само приликом топљења снега и великих киша, а
великим делом године су без воде, пресушују. Врањевачки,
Гробљански и Дворички поток чине Јухорски поток који се
преко „жабљег поклопца“ улива у Велику Мораву док се
Савин поток разлива у пољу иза бране.
На овом подручју постоје ерозивни процеси чијим се
дејством стварају бујице и угрожавају низводне равничарске
делове села и саобраћајницу. Максималне воде се могу
појавити у количини од 20-30 м3/сек. за време појаве Q1%
отицаја (100 год.воде).
Прилог је карта сливног подручја на наведеним
ерозивним процесима у сливним подручјима. Генерално
постоје зоне угрожености саобраћајнице и делова земљишта
и за саобраћајнице на којима се разликују бујичне воде.
Мере за санацију су уклањање растиња из природног
корита, формирање канала за отицање , шахт дубине 1м а
ширине 3-4-м и формирање протицајног профила.
Површине слива и дужине водотокова су:
Назив водотока
1. Јовачки поток
2. Дворички поток
3. Гробљански поток
4. Врањевачки поток
5. Савин поток

Површина
слива (Fsl)
3,60 km²
2,76 km²
0,48 km²
1,00 km²
2,08 km²

Оцена општег стања водотока
Врањевачки поток настаје на обронцима Јухора изнад села
на око 1км, и има дужину око1,5км. а висинска разлика је
око 100 метара.
Врањевачки
поток пролази кроз насеље Јовац
вододерином, а укрштање са регионалним путем ГиљеВарварин је преко прописно изграђеног моста. Има дубоко
усечено стабилно корито у зони моста на овом путу.
Већим делом године Врањевачки поток је сув, али приликом
великих киша или топљења снега набуја водама које се
сливају са Јухора и вододерином пролазе кроз насеље Јовац
после чега се у доњем току разливају по пољопривредном
земишту

Дужина
слива (L)
1,20 km
2,00 km
0,90 km
1,50 km
2,00 km
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Критична тачка може потенцијално да буде мост на
регионалном путу Гиље-Варварин, због израслог дрвећа на
обалама и у кориту вододерине.

Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони мостова од растиња.
-Општина Ћуприја да изради Пројекат експлоатације
шљунка и песка из корита реке и омогући Месним
заједницама Паљане – Иванковац и Бигреница да исти
користе за попуњавање пољских путева а самим тим ће се
обезбеђивати пропусна способност корита реке Миросаве.
Паралелно ће се корито чистити од растиња.

Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони пропуста од растиња.
1.5. Савин поток (поред месне канцелариле у
Остриковцу)
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
део Јухорског слива
-дужина:
око 2км.
-објекти:
пропуст на регионалном путу ГиљеВарварин
Оцена општег стања водотока
Савин поток настаје на обронцима Јухора изнад села на око
1,5км, и има дужину око 2км. а висинска разлика је око 150
метара.
Савин поток пролази кроз насеље Остриковац вододерином,
а укрштање са регионалним путем Гиље-Варварин укршта
се проласком испод пута кроз пропуст.
Већим делом године Савин поток је сув, али приликом
великих киша или топљења снега набуја водама које се
сливају са Јухора и вододерином пролазе кроз насеље
Остриковац после чега се у доњем току разливају по
пољопривредном земишту
Критична тачка може потенцијално да буде пропуст на
регионалном путу Гиље-Варварин, због израслог дрвећа на
обалама и у кориту вододерине.
Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони пропуста од растиња.

4.Медарски поток
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје: Ћимарски и Вирински поток
-дужина:
око
-објекти:
више мостова
Оцена општег стања водотока
Медарски поток настаје у Медарском пољу у
атару села Бигреница, улива се у реку Миросаву у атару
села Иванковац, има дужину око 2,5км, висинска разлика је
око 60м. Протиче кроз део насеља Паљане, где је око 100
кућа са око 300 становника. Критични рејони не постоје,
зато што поток пролази кроз вододерину. Критична тачка
(потенцијално) може да буде мост на локалном путу
Иванковац-Бигреница, због растиња у кориту потока
узводно од моста, који је високо изнад корита потока,
уколико се заглави неко стабло које донесе бујица. На свом
току кроз село Паљане има великих кривина које успоравају
протицање воде. Исправљањем кривина могуће је
спречавање стварања чепова који непосредно могу угрозити
стамбене објекте у селу.
Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони моста од растиња.
-Извршити исправљање оштрих кривина свуда где је то
могуће.

2.Моштаница
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје: Ћимарски и Вирински поток
-дужина:
око 5,8км
-објекти:
више мостова
Оцена општег стања водотока
Моштаница настаје спајањем Ћимарског и Виринског
потока код села Исаково, протиче кроз насеља Исаково и
Крушар после чега се излива у поље на десној обали Велике
Мораве, изнад одбрамбеног насипа. Висинска разлика је око
100м на дужини од око 3км.
Приликом великих киша или топљења снега набуја водама
које се сливају са падина и вододерином пролазе кроз
насеља Исаково и Крушар после чега се у доњем току
разливају по пољопривредном земишту
Критичне тачке на водотоку су делови поред два моста у
селу Крушар због растиња које је изникло узводно од
мостова (у случају да се заглави неко стабло које носи
бујица).
Закључак о неопходним мерама
-Извршити чишћење корита у зони мостова од растиња.

6.Мућавски поток
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
-дужина:
око 1,2км.
-објекти:
Оцена општег стања водотока
Мућавски поток, извире непосредно изнад акумулације,
улива се у акумулацију, дужине око 300м, висинка разлика
око 10м. Преливање воде је у пољима испод акумулације.
Не протиче кроз насеља. Критични рејони (простор који
може бити поплављен): простор испод акумулације, не
постоји пројекат бране и угрожености од пуцања бране.
Критичне деонице на водотоку не постоје. Критичне тачке
не постоје.
Предлог је да републички инспектор за воде утврди ко је
власник акумулације и да ли постоји неопходна пројектна
документација за акумулацију.
Закључак о неопходним мерама
На самом телу бране посећи дрвеће, повадити пањеве и
извршити реконструкцију.
Бочни прелив очистити од шибља и дрвећа и довести у
функционално стање. Затварач на темељном испусту
довести у функционално стање.

3.Миросава
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје: Кованички поток и поток Зубрава
-дужина:
око 9,7км.
-објекти:
мост на регионалном путу ЋупријаСењски Рудник
Оцена општег стања водотока
Река Миросава настаје спајањем Кованичког
потока и потока Зубрава код изворишта на Немањи. После
спајања са Медарским потоком у насељу Иванковац улива
се у реку Раваницу у атару села Батинац. Дужина реке је око
7км., а висинска разлика око 100м. Не протиче кроз насеља,
најближе насеље је Иванковац.
Критична тачка може потенцијално да буде
локални мост у насељу Иванковац и мост на регионалном
путу Ћуприја-Сењски Рудник, због растиња узводно од
моста, уколико се заглави неко оборено стабло које донесе
бујица.
Чланом 62. став 2. тачка 1. Закона о водама
(„Сл.гласник РС“ бр. 30/10) превентивним мерама ради
спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица
забрањена је експлоатација речних наноса са дна или падина
осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита
бујица.

7.Ћупријски поток
Опис водотока
-карактер водотока: бујични поток
-сливно подручје:
-дужина:
око 2,3км.
-објекти:
Оцена општег стања водотока
Ћупријски поток, настаје на Везировом брду,
завршава се у акумулационом језеру на Везировом брду,
дужина око 1км, висинска разлика око 10м. Не протиче кроз
насеља. Акумулација спада у категорију ниских брана, вода
која се излива нестаје у пољима око ауто-пута, нема
података да ли постоји студија заштите од пуцања земљане
бране. Није познат власник акумулације. Растиње у
водотоку и на обалама, замуљено корито, потребно
разминирање од НУС након експолозије војног магацина.
Критичне тачке су испод вештачке бране у случају
попуштања бране. Предлог је да републички инспектор за
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воде утврди ко је власник акумулације и да ли постоји
неопходна пројектна документација за акумулацију.
Закључак о неопходним мерама
На самом телу бране посећи дрвеће, повадити
пањеве и извршити реконструкцију.
Бочни прелив очистити од шибља и дрвећа и довести у
функционално стање. Затварач на темељном испусту
довести у функционално стање.
8.Површинске воде из правца Добричева(Луди поток)
Ове воде настају приликом обимних падавина
услед чега долази до сливања воде са пољопривредног
земљушта према ауто-путу и чине Луди поток.
Угрожени су делови ауто-пута као и део насеља иза
пропуста на ауто-путу.
Дужина канала уз саобраћајницу износи L=1,6 km. Дужина
водотока Лудог потока је око 300 метара а онда се излива на
градске улице.

Општина Ћуприја је 2.11.2015. године објавила
конкурсну документацију број 3170-245/4-2015 за јавну
набавку радова Санација система заштите од бујичних
поплава у руралним насељима и то:Дворичког, Јовачког и
Гробљанског потока у складу са Програмом израде планске
и техничке документације за одржавање протицајних
профила постојећих река, потока и јаруга и изградње
одбрамбених система за заштиту територије општине
Ћупријаод великих вода(воде другог реда).
Уговор о јавној набавци између ЈВП „Србијаводе“
Београд бр. 3673-245/8-2015 од 08.12.2015.год као I
наручиоца, Општинске управе Ћуприја бр. 400-339/2015-012 од 14.12.2015.год. као II наручиоца и ВП „Ћуприја“ а.д.
бр. 02-4/221 од 09.12.2015.год. као извођача радова за радове
вредности 5.294.556,58 динара са роком завршетка
31.12.2015.год.
III ОПЕРАТИВНИ ДЕО
3.1. Критеријуми за проглашење одбране од поплава
Уобичајени приступ одбрани од великих вода на
већим рекама са увођењем степена редовне и ванредне
одбране није могуће приметити код водотока са бујичним
хидролошкo - хидрауличким режимом. Нагли надолазак и
кратко трајање великих вода најчешће не оставља довољно
времена ни за проглашавање одбране од поплава (која никад
не може бити "редовна" већ само "ванредна").
Критеријум проглашења може бити само
хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у
односу на степен засићености тла и очекиваних (
прогнозираних ) водостаја на рекама.
У већини бујичних поплава до сада, на подручју
Општине Ћуприја, нису се предузимале никакве активне
мере одбране, већ су само пасивно саниране последице
поплава.
У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се
особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова).

2.2. Процена угрожености од поплава
Веома је мала шанса да дође до поплава у самом граду,
јер су највећи водотокови Велика Морава и Раваница
регулисани. С обзиром да је уже подручје града Ћуприја,
највећим делом покривено изграђеном канализационом
мрежом за одвођење површинских вода, процена
угрожености се своди на приказ постојећег стања и процену
угрожености приградских насеља.
На територији општине Ћуприја постоји више
бујичних потока. Њихова карактеристика ја да су кратког
тока, да се брзо формирају и да услед тога имају велику
разорну моћ.
Услед недовољне пропусне моћи, скоро сваке године
бујични потоци плаве објекте и пољопривредно земљиште у
селима: Супска, Влашка, Крушар, Јовац, Остриковац, Сење
и део поред реке Раванице као и села Паљане и Иванковац.
Угрожен је део насеља Лудо поље и „Вашариште“ јер
не постоји одводни канал до реке В.Мораве.
Потребно је урадити техничко решење за одвођење
површинских вода отвореним каналом или цевоводом. У
наредном периоду урадити пројекат за регулацију.

3.2. Оперативне мере одбране од поплава
Интервентне мере односе се на активности које се
спроводе у времену непосредне опасности од изливања вода
или појаве поплава.

2.3. Превентивне мере одбране од поплава
Да би се спречило штетно дејство ерозије и бујица
спроводе се превентивне мере, граде се и одржавају водни
објекти и изводе заштитни радови. У превентивне мере
убрајамо све мере и радње које се предузимају ради
спречавања настајања поплава и превентивног ублажавања
последица њиховог деловања. Превентивним мерама би се у
знатном проценту смањила опасност од поплава.
Заштитним радовима се сматрају и: пошумљавање,
крчење растиња, затрављивање, подизање вештачких
ливада, мелиорација пашњака, чишћење корита и слични
радови.

А) Праћење водостаја и процена угрожености од поплава,
Б) Увођење сталног дежурства
В) Ангажовање водопривредних организација за одбрану од
поплава у складу са утврђеним плановима
Г) Обустављање и ограничавање саобраћаја на
комуникацијама на подручју угроженим од поплава
Д) Ангажовање на одбрани од поплава привредна друштва
која располажу покретним средствима неопходним у изради
насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава
Ђ) Ангажовање јединица ЦЗ на заштити и спасавању
становништва и материјалних добара од поплаве
Е) Ангажујe додатну радну снагу и материјално – техничка
средства ради ефикаснијег спровођења одбране
Ж) Евакуација становништва и материјалних добара из
подручја угроженог поплавом
З) Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од
поплава
И) Информисање и едукација јавности

У овој фази се:
А) Ради на изради Оперативног плана за одбрану од поплава
Б) Врши обилазак водотокова II реда, да би се на време
уочила критична места у случају да дође до поплава и
изливања ових водотокова
Б) Ради на изради техничке документације за одбрану од
поплава за подручје општине
В) Обезбеђују услови и организују активности за
информисање и едукацију јавности
Г) Оранизује се и спроводи програм мера и активности за
обезбеђење прихватних
центара за прихват људи и
имовине у ванредним ситуацијама.
Д) Разрађују начини упозоравања и обавештавања грађана,
при чему се посебна пажња обраћа на упозоравање и
обавештавање грађана који нису у могућности да прате
редовне системе комуникације ( слепи, глуви, неписмени и
сл.).
Ђ) Чисте се критични водотоци од растиња, поломљених
грана, посеченог дрвећа, отпада животињског порекла и
шута.
Е) Оспособљавање привредна друштва из области
водопривреде за заштиту од поплава и уношење њихових
задатака у планове одбране од поплава.
Ж) Оспособљавање штабова цивилне заштите за
руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава.

3.3.Руковођење одбраном од поплава
3.3.1. Штаб за ванредне ситуације
Обзиром на величину и значај проблема поплава у
општини Ћуприја, решењем Скупштине општине Ћуприја
бр: 06-118-10-10/2013-02 од 09.08.2013. године, образован је
Општински штаб за ванредне ситуације, који има задатак
да руководи и координира активностима у вези са
спасавањем и заштитом у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације је формиран на
основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама и у складу
са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за
ванредне ситуације (''Службени гласник РС'' бр. 98/2010), а
надлежност је дефинисана чланом 34. и 35. Закона о
ванредним ситуацијама.
На основу члана 42. Закона о ванредним
ситуацијама („Сл.Гласник РС“ бр.111/09), а у складу са
чл.10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Сл.Гласник РС“, бр. 98/2010), и чл. 3. Одлуке о
формирању општинског штаба за ванредне ситуације за
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територију општине Ћуприја( „Сл.Гласник општине
Ћуприја“, бр.36/2014), Скупштина општине Ћуприја , на
седници одржаној 29.01.2015.године донела је решење о
именовању чланова штаба за ванредне ситуације број 06-811-6/2015-02.
Општински штаб у случају ванредне ситуације може
наредити и следеће мере:
1. мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене,
грађана и материјалних средстава
2. ангажовање оспособљених правних лица
3. увођење дежурства правним лицима
4. посебан режим обављања одређених комуналних
делатности
5. евакуацију становништва
6. одређивање другачијег распореда радног времена
7. посебне приоритете у испоруци комуналних и других
производа и пружању услуга ( воде, грејања, гаса,
електричне енергије, градског превоза, железничког и
друмског превоза и тд.)
8. привремену забрану кретања у угроженим подручјима
9. обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од
стране становништва и правних лица, у организовању и
спровођењу евакуације и других активности у заштити и
спасавању
10. и друге мере
Штаб је на својој седници од 02.09.2013.године
донео Закључак о образовању стручно – оперативног тима
за заштиту и спашавање од поплава на територији општине
Ћуприја.
Задатак овог тима је:
1. обилажење насељених места и атара – угрожених
подручја од поплава
2. сагледавање ситуације на терену – обрадивих површина
под водом и угрожених објеката од вода
3. сачињавање прегледа најугроженијих делова атара,
односно насељених места;
4. успостављање сарадње са водопривредним предузећима и
хидрометеоролошким заводом
5. праћење информација о могућим падавинама на
територији општине
6. праћење стања водотока и њихова процена
7. извештавање начелника Општинског штаба за ванредне
ситуације о свом раду и прикупљеним информацијама
8. предлагање мера у циљу заштите и спасавања, свако из
свог домена
9. поступање по наредбама, закључцима и препорукама
Општинског штаба за ванредне ситуације

Заменик команданта Штаба у одсуству команданта штаба
или по његовом налогу у свему га замењује.
Повереници врше следеће пословање у свим фазама
одбране:
- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и
достављају информације штабу;
- Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони
одбране на водотоку;
- Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом
реону;
- Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде
евиденцију о стању на терену, ангажованом људству,
механизацији и друго;
- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима
својих месних заједница заједно са штабовима
3.4. Задаци, одговорност и координација субјеката
руковођења у одбрани од поплава, узбуњивања и
обавештавања становништва
За сваки слив у зависности од величине и
природних карактеристика постоји одређени праг падавина
који условљава појаву великих вода на водотоцима.
Поменути праг може се дефинисати помоћу три параметра:
висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу и
издавање хидрометеоролошких података, информација и
прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог
система за обавештавање у фазама припреме за спровођење
одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке:
ниво воде, метеоролошке величине (падавине, температура
и друго), радарска осматрања и др.
Центар за обавештавање и узбуњивање је
трансмисија преко које се даље прослеђују све информације
које доставља РХМЗ, а односе се на појаве бујичних
падавина. Све информације добијене од РХМЗ прослеђују се
Штабовима на свим нивоима (национални, покрајински,
окружни, градски и општински). Упозорења морају бити
компатибилна
са
очекиваном
јачином
поплаве,
координирана са РХМЗ и утврђена од стране Штаба за
ванредне ситуације. Штаб по потреби образује помоћне
стручно – оперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.
Активност виталних система и континуитет у раду
(медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) је
врло битна за све време трајања поплава, због чега је
првенствено неопходно обезбедити ове институције од
плављења. У оквиру одбране од поплава морају се
благовремено предузети одређене активности на комуналној
инфраструктури
–
електричним
и
водоводним
инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске
животе и ублажила материјална штета (одговорни у
виталним органима унапред дефинишу где , ко и када треба
да изврши прекид снабдевања и поновно укључење
електричне енергије и инсталација). Одговорни за контролу
саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се
спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у
време евентуалне евакуације становништва из угроженог
подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и
после поплава, дакле у свим фазама одбране и поплава.

3.3.2. Задаци команданта, заменика команданта, начелника и
повереника штабова
Командант Штаба
- Сазива и преседава седницама Штаба
- У случају да постоји потреба врши усаглашавање
општег и оперативног плана са општим планом за одбрану
од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом
МПШВ;
- Обезбеђује услове за рад у имплементацији оперативних
планова за одбрану од поплава и организован рад у
ванредним условима;
- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и
активности за информисање и едукацију јавности;
- Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи
програм мера и активности за обезбеђење прихватних
центара за прихват људи и имовине у ванредним условима;
- Прати реализацију радова у складу са усвојеним
плановима рада;
- Даје предлог надлежном органу за евакуацију
становништва и имовине у ванредним околностима у
координацији са Штабом за ванредне ситуације;
- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације;
- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи
активностима и радовима на отклањању последица поплава
по престанку опасности.
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3.5. Евакуација становништва угроженог од поплава

За потребе одбране од поплава укључиће се и друга
привредна друштва и предузетници и власници који
поседују потребну механизацију (багере, утовариваче,
моторне пумпе, тракторе, камионе и остало).
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава на пољопривредном
земљишту обезбеђује ЈВП "Србијаводе" – Београд.
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним
местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује
општинска управа, односно месна заједница или комунално
предузеће.
Финансијска средства за покривање трошкова за
време ванредне ситуације обезбеђује општина из својих
средстава као и од средстава Републике намењених
отклањању штета од елементарних непогода.
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из
средстава буџета општине Ћуприја.
3.7. Списак правних лица од посебног значаја за заштиту
и спасавање од поплава

На основу добијених информација о падавинама у
сливу и наглом порасту водостаја, Штаб за ванредне
ситуације процењује степен опасности, активира надлежно
људство, потребне мере и механизацију, а ако очекивана
поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а,
Ватрогасно спасилачки вод, за одбрану и спашавање,
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна
привредна друштва и друго. Битно је благовремено
алармирање јавности и становништва на угроженом
подручју преко локалних медија, јер за кратак временски
период становништво мора спремно дочекати наредбу о
евакуацији. Главни кораци у операцији спашавања
становништва су: идентификација простора који се
евакуише, формирање центра за пријем и привремени
боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска
помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних
служби у случају прекида снабдевања водом и електричном
енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу
Штаба.
Евакуација од поплава врши се померањем
угроженог становништва, стоке и материјално техничких
средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или
родбине угрожених.
Евакуација се спроводи на основу наређења
Општинског Штаба за ванредне ситуације.
Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом,
болесне особе, деца, трудне жене, мајке са малом децом и
старе особе.

Правна лица која ће бити ангажована у отклањању
последица од поплава су:
I Организационе јединице МУП-а
1. Одељење за ванредне ситуације
2. МУП – ПС Ћуприја
3. МУП – Ватрогасно спасилачка јединица
II Правосудни органи
1. Основни суд у Параћину, судска јединица Ћуприја
2. Прекршајни суд Јагодина, судска јединица
Ћуприја
3. Основно јавно тужилаштво Параћин
III Органи Општинске управе
1. Председник општине
2. Заменик председника општине
3. Начелник општинске управе

3.6. Потребна механизација и опрема
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране
од поплава на располагању је механизација Јавних
привредних друштва.
Механизација је у погонској спремности и зависно
од потребе може се у потпуности ангажовати.
Алат за спровођење одбране од поплава наменски
опредељен не постоји. У интервенцијама се користи алат
привредних друштва који је у свакодневној употреби.
Материјал за спровођење одбране од поплава
постоји на локалним позајмиштима и депонијама
привредних друштва, исти одговара намени и може се
обезбедити по потреби као и што је до сада при
интервенцијама коришћен.

IV Организационе јединице великих техничких система
1. ЕПС – ЕД Ћуприја - пословница Ћуприја
2. ПТТ ТЕЛЕКОМ - пословница Ћуприја
3. ЈП СРБИЈА ШУМЕ - ШУ Ћуприја
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др.закон),
Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до
2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012 ), члана 38.
Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и Мишљења ЈВП „
Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „ Морава“
Ниш број: 02-07-1307/3 06.05.2016. године, Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаног дана 12.07.2016.
доноси

V Правна лица лица која се ангажују у случају поплава
Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и
материјала врши се на основу Закона о заштити од
елементарних непогода и других већих непогода, Планова
цивилне заштите, Плана мобилизације, Одлуке Скупштине
општине Ћуприја и наредби Општинског штаба за одбрану
од поплава.
1. Водопривредно предузеће "Ћуприја" - Ћуприја, ул. Цара
Лазара бр.115, тел. 471-508

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И
РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У
2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

2. ЈКП "Равно 2014" Ћуприја-Ћуприја, ул. Гробљанска бб.
тел. 8471-146; 8470-195
3. Саобраћајно предузеће ,,Антић" Сење бб.
тел.471-758

Годишњим програмом мера и радова на смањењу
ризика од поплава утврђују се мере и радови који ће се
предузети у 2016. години на територији општине Ћуприја, у
циљу смањења ризика од поплава.
За предвиђене мере и радове потребна средства
могу да се обезбеде из буџета општине Ћуприја, буџета
Републике Србије, донација и других извора у складу са
законом.
Годишњи програм мера и радова на смањењу
ризика од поплава садржи:

4. ЈП Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја,
ул.Карађорђева бр.74 , тел.8470-551
У прилогу (списак расположиве механизације и лица која
се ангажују у случају поплава)
VI Списак Месних заједница са подацима и одговорним
лицима
Заштиту одбране од поплава, од бујица и других
нерегулисаних водотока, у Месним заједницама врши се
преко Председника савета месних заједница - повереника
ЦЗ у месним задједницама, а на основу наредби
Општинског штаба за ванредне ситуације.

мере и радове на одржавању, санацији и
реконструкцији заштитних водних објеката и на
одржавање водотокова из локалног оперативног
плана,
организацију одбране од поплава,
евидентирање поплавних догађаја,
план комуникација учесника у одбрани од
поплава,
и друго потребно за смањење ризика од поплава.

I.

II.
III.
IV.

У прилогу списак повереника и заменика повереника у
насељеним местима;
IV ФИНАНСИРАЊЕ

V.

Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним
местима обезбеђују се из буџета општине, са позиције
„сталне буџетске резерве“.

I МЕРЕ И РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ, САНАЦИЈИ И
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И НА
ОДРЖАВАЊУ ВОДОТОКОВА ИЗ ЛОКАЛНОГ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

ПРИЛОЗИ

У 2016. години предвиђају се следеће мере и радови

1.Списак припадника штаба за ВС општине Ћуприја
2.Списак повереника и заменика повереника у
насељеним местима
3. Списак расположиве механизације
4. Хидрогеолошка карта Србије са положајем територије
општине Ћуприја
5. Референтна карта општине Ћуприја са легендом и
деловима водотокова за које је потебна заштита и
уређење корита.
6. Извештај о потребним радовима на бујичним
токовима у селу Јовац: Поток Јовачки, Дворички и
Црквени
7. програм израде планске и техничке документације за
одржавање протицајних профила постојећих река,
потока и јаруга и изградње одбрамбених система за
заштиту територије општине Ћуприја од великих вода
(воде другог реда)

Назив
водотока
II реда
Јовачки
поток,
Дворички
поток,
Гробљански
поток

ВМ/ВМ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-5/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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Опис
деонице
која је
изложена
плављењу
Угрожено
је насеље,
пољопривр
едно
земљиште
и
регионалн
и пут.

Радова на уређењу
водотокова

Према Уговору
број 400-339/201501-2 од 14.12.2015.
год. и Анексу 1.
број 400-71/201601-2 од 17.02.2016.
године
Геодетско
обележавање трасе
са обележавањем
попречних
профила.Снимање
попречних
профила пре
радова нулто
стање и после
радова на терену
са исписивањем
бројева профила и
стационажа ради
обављања
контроле ископа.
Чишћење корита
потока и
успорених насипа
од шибља са
сечењем дрвећа са
пречницима Ø 10

Износ и
извор
финансијск
их
средстава

Вредност
радова са
ПДВ-ом
5.294.556,5
8 динара.
Одлука о
буџету
општине
Ћуприја за
2015.
годину
( „Сл.гл.оп
Ћуприја“
број 36/14)
раздео 4.
Општинска
управа ,
функција
130, конто
425200/52.

12.07.2016.

Миросава

Моштаница,
Медарски
поток.

Угрожено
је насеље и
пољ.земљи
ште

Угрожено
је насеље и
пољ.земљи
ште

број 17
cm до 50
cm.Вађење пањева
пречника Ø 10 cm
до 50 cm са
уклањањем и
затрпавањем
.Машински ископ
земље друге и
треће катеорије у
откопу за израду
корита са
одбацивањем
материјала на
страну. Машинско
насипање ради
формирања корита
и надвишење
насипа
материјалом из
ископа са гажењем
булдожером.
Проширивање и
исправљање
корита
реке,насипање
насипа, чишћење
корита од наноса и
растиња,
пробијање чепова,
вађење пањева и
поправка пута
прилазу реке
према Паљану.
Чишћење корита
од растиња у зони
три моста

Прикупљени подаци су од значаја за планирање
мера и радова на смањењу ризика од поплава, благовремену
најаву непосредне опасности од поплава, као и за ефикасно
спровођење мера и радова на смањењу штета и одклањању
последица од поплава.
Подаци се достављају лицу које је задужено за
кординацију рада Општинског штаба за ванредне ситуације,
Владану Младеновићу који
систематизује и обрађује
податке
за потребе Општинског штаба за ванредне
ситуације.
IV ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ ОД
ПОПЛАВА
Одбрана од поплава спроводи се као редовна и
ванредна одбрана од поплава, а о потреби проглашења
ванредне ситуације одлучује председник општине.
Оперативним планом за 2016. годину као
критеријуми за проглашење одбране од поплава одређена је
хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у
односу на степен засићености тла и очекиваних водостаја на
рекама.
Када су испуњени наведени критеријуми
проглашава се ванредна одбрана од поплава и обезбеђује се
дежурство у трајању од 24 часа. О стању на терену
обавештава се кординатор одбране од поплава који даље
обавештава Општински штаб за ванредне ситуацијe.

423.720,00
динара
по наредби
Општинско
г штаба за
ванредне
ситуације

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм мера и радова на смањењу ризика од
поплава у 2016. години саставни је део Оперативног плана
одбране од поплава за водотоке II реда на територији
општине Ћуприја за 2016. годину.

1.000000,00
динара
Програм 6.
Заштита
животне
средине.Пр
ограмска
активност
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности
Одлука о
буџету
општине
Ћуприја за
2016.
годину( „
Сл.гл. оп.
Ћуприја“
број
30/2015 и
6/2016)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-5/2016-02 од 12.07.2016.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 83/2014др.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. 13/16 и 16/16), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.07.2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Ценовника услуга Установе за спорт СЦ „Ада“
Ћуприја, бр. 651/16 од 01.07.2016.године, коју је донео
Управни одбор Установе за спорт СЦ „Ада“Ћуприја.
Ово решење и Одлуку о изменама и допунама
Ценовника услуга Установе за спорт СЦ „Ада“ Ћуприја, бр.
651/16 од 01.07.2016.године, објавити у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“.

За радове наведене у табели поступак Јавне набавке
спроводи надлежно Одељење Општинске управе општине
Ћуприја.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од поплава руководи Општински штаб за
ванредне ситуације.
Штаб је формирао Стручно-оперативни тим за
одбрану од поплава, Поверенике и заменике за насељена
места на територији општине Ћуприја чија су задужења
наведена у Оперативном плану за одбрану од поплава у
2016. години.
Оперативним планом за одбрану од поплава у 2016.
години наведене су органи, организације и правна лица која
се ангажују у случају поплава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-6/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

III ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА
Прикупљају се подаци који се односе на
проблематику угрожености и заштите насељених места,
важнијих саобраћајница, привредних и пољопривредних
објеката, јавних објекта, обрадивих површина и др.
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Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-1/2016-02 од 12.07.2016.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), члана
38. став 1. тачка 10) Статута општине Ћуприја („Службени
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.13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
У решењу о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 7/14, 4/15 и 25/12) врши се измена
тако што се уместо:
„Саша Тодосијевић,дипл.инж.ел., председник
Душан Катић,дипл.правник, члан“
уписује:
„Душан Катић,дипл.правник, председник
Александар Миленковић, струковни менаџер,
члан“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-2/2016-02 од 12.07.2016.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), члана
38. став 1. тачка 10) Статута општине Ћуприја („Службени
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.13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
У решењу о именовању Управног одбора
Туристичке организације општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр. 16/12 ,17/12 и 18/13) врши се измена
тако што се уместо:
„Јадранка Ђорђевић, председник
Иван Стошић
Бобан Тодоровић“
уписује:
„Драгана Милановић, председник
Невена Гајић
Владимир Милојевић“

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07), члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“,
бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр.13/16 и 16/16), Скупштина
општине Ћуприја,
на
седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-3/2016-02 од 12.07.2016.године

ОДЛУКУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима
функцију Савета месне заједнице Супска, до избора новог
Савета месне заједнице.
За чланове радног тела именују се:
1. Зоран Николић, председник
2. Горан Николић, члан
3. Вања Антић, члан
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07), члана
38. став 1. тачка 10) Статута општине Ћуприја („Службени
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.13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси

На основу члана 28. став 4. Закона о Агенцији за
борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08,
53/10, 66/11- УС, 67/13-УС и 8/15-УС), члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр.13/16 и 16/16), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 12.07.2016.године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДУШАН МАТИЋ“ У
ЋУПРИЈИ

ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ
СЕ
позитивно
мишљење
Ђорђу
Нешковићу, члану Општинског већа општине Ћуприја, да
истовремено може да врши јавну функцију члана
Општинског већа општине Ћуприја и вршиоца дужности
представника Републике Србије у Скупштини Фабрике
кондиторских производа Раваница д.о.о. Ћуприја.

ИМЕНУЈЕ СЕ Андреа Живић, професор српског
језика и књижевности, на функцију члана Управног одбора
Народне библиотеке „Душан Матић“ у Ћуприји.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

Закључак
општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-4/2016-02 од 12.07.2016.године

ИМЕНУЈЕ СЕ Ирена Барјактарoвић на место
члана Комисије за израду предлога годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине Ћуприја.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

У решењу о именовању Управног одбора Центра
за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр.16/12, 17/12, 5/13 и 32/14) врши се
измена тако што се уместо:
„Мирослав Спасић, дипл.екон., председник“
уписује:
„Војислав Марковић, дипл.инж.пољ.,председник“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 28. став 4. Закона о Агенцији за
борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08,
53/10, 66/11- УС, 67/13-УС и 8/15-УС), члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр.13/16 и 16/16), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 12.07.2016.године доноси

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-8/2016-02 од 12.07.2016.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), члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени 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.13/16 и 16/16), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 12.07.2016.године,
доноси
ОДЛУКУ

ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење Владимиру
Васиљевићу, члану Општинског већа општине Ћуприја, да
истовремено може да врши јавну функцију члана
Општинског већа општине Ћуприја и вршиоца дужности
представника Републике Србије у Скупштини Фабрике
кондиторских производа Раваница д.о.о. Ћуприја.
„Службеном

гласнику

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЋУПРИЈА“ У
ЋУПРИЈИ;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-5/2016-02 од 12.07.2016.године

у

„Службеном

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), члана
38. став 1. тачка 10) Статута општине Ћуприја („Службени
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.13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси

РЕШЕЊЕ

објавити

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-7/2016-02 од 12.07.2016.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), члана 38.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр.13/16 и 16/16), Скупштина
општине Ћуприја,
на
седници одржаној дана
12.07.2016.године, доноси

Закључак
општине Ћуприја“.

објавити

гласнику

РАЗРЕШАВА СЕ Дарко Стојановић са места
члана радног тела које врши функцију Савета МЗ Крушар,
на лични захтев.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-6/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-9/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07), члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени 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.13/16 и 16/16), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 12.07.2016.године,
доноси
ОДЛУКУ

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 – др.
закон), члана 38. став 1. тачка 13) 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. 13/16 и 16/16),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
12.07.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Општинског већа општине Ћуприја

РАЗРЕШАВА СЕ Саша Јовановић са места
председника радног тела које врши функцију Савета МЗ
Мијатовац, на лични захтев.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-7-10/2016-02 од 12.07.2016.године

РАЗРЕШАВА
СЕ
Мирослав
Спасић,
дипл.економиста, са функције члана Општинског већа
општине Ћуприја, на лични захтев.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 13. Закона о улагањима
(„Службени гласник РС“, бр. 89/15) и члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 12.07.2016. године
доноси
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-92-9/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
САДРЖАЈ
Одлука о доношењу програма локалног економског
развоја за 2016.годину
Програм локалног економског развоја за 2016.годину
Решење (Извештај о раду Установе културе)
Одлука о формирању општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине Ћуприја
Оперативни план одбране од поплава и водотоке II
реда за 2016.годину на територији општине Ћуприја
Годишњи програм превентивних мера и радова на
смањењу ризика од поплава у 2016.години на
територији општине Ћуприја
Решење (Ценовник Установе за спорт)
Одлука (Радно тело МЗ Супска)
Решење о измени решења о именовању надзорног
одбора ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Решење о измени решења о именовању управног
одбора Туристичке организације општине Ћуприја
Решење о именовању члана управног одбора народне
библиотеке „Душан Матић“ у Ћуприји
Решење (Измена комисије за израду предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривреног земљишта)
Закључак (позитивно мишљење Владимиру
Васиљевићу)
Закључак (позитивно мишљење Ђорђу Нешковићу)
Решење о измени решења о именовању управног
одбора Центра за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји
Одлука (МЗ Крушеар)
Одлука (МЗ Мијатовац)
Одлука о додели подстицаја за директна улагања
Решење о разрешењу члана општинског већа
(Мирослав Спасић)

Члан 1.
Овом одлуком додељују се предузећу „Тибет
мода“ д.o.o. из Ниша, МБ 21192503, ПИБ 109489436,
подстицаји за директна улагања у производне делатности на
територији општине Ћуприја.
Члан 2.
Предузећу из члана 1. ове Одлуке додељује са на
име подстицаја износ од
24.631.200,00 динара и то у
периоду од три године од дана закључења Уговора о додели
средстава за директне инвестиције.
Средства подстицаја исплатиће се у четри рате и то:
1) у 2016. години износ од 3.421.000,00 динара, најкасније
до 01.12.2016. године – Прва транша;
2) у 2017. години износ од 8.210.400,00 динара, најкасније
до 01.12.2017. године – Друга транша;
3) у 2018. години износ од 8.210.400,00 динара, најкасније
до 01.12.2018. године – Трећа транша.
4) у 2019. години износ од 4.789.400,00 динара, најкасније
до 01.09.2019. године – Четврта транша.
Подстицаји из става 1. овог члана додељују се у
облику Регионалне инвестиционе државне помоћи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чине Бизнис план, модел
Уговора о додели средстава за директне инвестиције и
Решење Комисије за контролу државне помоћи 401-0000117/2016-01 од 07.07.2016.год.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Ћуприја да на
основу ове Одлуке потпише Уговор из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Контролу испуњености уговорних обавеза у име
општине вршиће Комисија за контролу спровођења уговора
коју као сталну формира Општинско Веће општине Ћуприја
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-92-8/2016-02 од 12.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

24

1
1
10
10
11

20
21
22
22
22
23

23
23
23
23
23
24
24
24

