
На основу члана 57. Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), 

члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 – др.закон и 
101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. и 38. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, 

број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13),  Скупштина општине 
Ћуприја, на седници одржаној дана 14.07.2017. године, донела 

је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о јавном 

превозу у друмском саобраћају на територији општине 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 8/2001), у даљем 

тексту: Одлука.  

Члан 2. 
 У члану 14. Одлуке, став 3. брише се тако да став 4. 

сада постаје став 3. који се уједно мења тако да гласи: 

„Овера реда вожње врши се са роком важења од највише 
годину дана од дана издавања решења о овери реда вожње.“  

Ставови 5 и 6. постају ставови 4 и 5. 

 Члан 3. 
 У члану 14. Одлуке, након става 5. додаје се нови 

став који гласи: 

 „Уз захтев за оверу реда вожње доставља се и: 
- Решење Агенције за привредне регистре о упису у 

регистар привредних субјеката, 

- Решење о испуњености услова за обављање линијског 
превоза путника или лиценца за превоз издата од стране 

надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре,  
- Предлог реда вожње у шест примерака.“ 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику општине Ћуприја.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142-2/2017-02 ОД 14.07.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( '' 
Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011,88/2013 и 

105/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја ( '' Службени 

гласник Општине Ћуприја'' , бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13,), Скупштина  општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 14.07.2017. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И  

РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У  СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ  

ЋУПРИЈА 

 

Члан  1. 

                 Овом одлуком мења се и допуњује Одлука о 

прибаљању, коришћењу, управљању и располагању стварима 
у својини Општине  Ћуприја ( '' Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр.8/2014, 14/2016 и 18/2016) ( у даљем тексту 

Одлука). 

Члан  2. 

                 После члана 5. Одлуке додаје се члан 5а. који гласи: 

                 Прибављање покретних ствари у јавну својину 

Општине Ћуприја врши се начин прописан законом којим се 
уређују јавне набавке. 

                  Отуђење покретних ствари из јавне својине 

Општине Ћуприја врши се у поступку јавног надметања 
односно прикупљања писмених понуда , на начин којим се 

обезбеђује интерес Општине Ћуприја. 

                  Изузетно покретне ствари могу се отуђити  из јавне 
својине  Општине Ћуприја непосредном погодбом , уколико 

нису отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда. 
                  У поступку   продаје непосредном погодбом 

купопродајна цена  ствари из става 3 . овог члана не може 

бити мања од најниже , односно почетне цене утврђене у 
поступку јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда. 

                О отуђењу превозних средстава и опреме веће 
вредности преко 500.000,00 динара  одлучује Општинско веће 

Општине Ћуприја а о отуђењу  покретних  ствари  мање 

вредности испод 500.000,00 динара одлучује Начелник 
општинске управе  општине Ћуприја . 

               Општинско веће Општине Ћуприја  доноси  одлуку о 

покретању  поступка отуђења превозних средстава  опреме 
веће вредности преко 500.000,00 динара а  Начелник 

општинске управе  општине Ћуприја доноси одлуку о отуђењу 

покретних ствари мање вредности испод 500.000,00 динара . 
               Доношење акта припрема Одсек  за општинско веће  

и председника Општине.  

               Одлука о покретању  поступка садржи:  
-врсту поступка за отуђење (јавно надметање или прикупљање 

понуда) 

 -карактеристике превозних средстава и покретних ствари   
која се отуђује из јавне својине 

 -почетну купопродајну цену   

-висину лицитационог корака 
 -назначење лица која имају право учешће  

-критеријуме који ће се применити код оцене понуда  

-оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе 
поступке.  

                  Одлука о покретању поступка  отуђења може да 

садржи и друге елементе. Након доношења одлуке о отуђењу 
превозних средстава и покретних средстава  из јавне својине, 

Опшитнско веће Општине Ћуприја односно  Начелник 

општинске управе Општине Ћуприја  формирају  комисију за 
отуђење која објављује оглас о спровођењу поступка  јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда за отуђење   из 

јавне својине . Оглас мора бити објављен у дневном листу  
који се дистрибуира на територији  општине Ћуприја  или на 

целој територији  републике Србије. Оглас  обавезно садржи:  

- назив органа   који  отуђује  из јавне својине, - опис 
превозних средстава и покретних ствари  које се отуђује, - 

почетну  цену  по којој се  отуђује, - рокови плаћања, - 
критеријуми за избор најповољнијег понуђача, - висину и 

начин полагања депозита, - рок за повраћај депозита 

учесницима који нису успели у поступку, - обавезан садржај 
пријаве, - адреса за достављање пријаве, - место и време увида 

у документацију, - рок за подношење пријаве односно понуде, 

- место и време одржавања јавног надметања, односно 
отварања понуда, - обавештење да подносиоци 

неблаговремене и непотпуне пријаве и понуде  неће моћи да 

учествују у поступку.   
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Члан  3. 

                    У осталом делу  Одлука о прибаљању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини Општине  

Ћуприја ( '' Службени гласник општине Ћуприја '' 

бр.8/2014,14/2016 и 18/2016) остаје непромењена 

 

Члан  4. 

                      Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана 
објављивања у '' Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-142-3/2017-02 ОД 14.07.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир  Тазић,дипл.инж. знр., с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-

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

општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и 
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

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

Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 
14.07.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Измену и допуну Финансијског 

плана за 2017. годину Установе културе ''Ћуприја''- Ћуприја, 
број: 668/17 од 13.06.2017. године, коју је донео Управни 

одбор Установе културе  ''Ћуприја'' Одлуком број: 670/2017 од 

14.06.2017.године. 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142-4/2017-02 ОД 14.07.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-

др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и 

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

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

14.07.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену програма рада са 
финансијским планом Туристичке организације општине 

Ћуприја за 2017.годину, коју је донео  Управни одбор 

Туристичке организације општине Ћуприја, Одлуком број: 
222/2017 од  19.06.2017.године.  

 Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142-5/2017-02 ОД 14.07.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 
члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. 

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

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 14.07.2017. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Ценовника 
бр. 5275 од 15.09.2016. године Јавног комуналног предузећа 

''Равно 2014'' Ћуприја, број: 4113-1 од 11.07.2017. године коју 

је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја. 
           

  Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у 

''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142-6/2017-02 ОД 14.07.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

       

         На основу члана 22. тачка 11. члана 69. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) и члана 50. став 1.тачка 12. Статута Јавног 

комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој 

дванаестој седници одржаној дана 11.07.2017.године, доноси 

се  
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275 од 

15.09.2016.год. ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА 

 
 

      I.  Мења се у целости тачка 10 и 11 Ценовника РЈ – 
“Грађевинска оператива“    и иста гласи: 

           

Р.Б

. 

Назив-опис услуге Ј

М 

Цена  

без 
ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-
ом 20 

% 

10 Набавка,транспосрт,уградњ
а и ваљање машинског 

тампона 0-31,5мм просечне 

дебљине 10цм обрачунато 
по м3 у растреситом стању 

 
м3 

 
2.250,0

0 

 
     

2.700,0

0 

11 Набавка,транспосрт,уградњ

а и ваљање машинског 

тампона 0-63мм просечне 
дебљине 10цм обрачунато 

по м3 у растреситом стању 

 

м3 

   

      

2.300,0
0 

 

     

2.760,0
0 

 
      II.  У осталом делу Ценовник ЈКП Равно 2014 Ћуприја 

остаје непромењен. 

      III. Одлуку предузећа,доставити оснивачу на сагласност. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

        Чланом 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 50. став 1. 

тачка 12. Статута Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ 

Ћуприја, прописано је да Надзорни одбор предузећа доноси  
Ценовник и измену Ценовника предузећа, те је у складу са 

изнетим донета одлука као под I.  

 
        Чланом 69.став 1 тачка 3. Закона о јавним 

предузећима(Сл.гласник РС,бр.15/2016) прописано је да ради 

обезбеђења заштите општег интереса у јавном предузећу, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност 

на тарифу (одлуку о ценама,тарифни систем и др.),те је у 

складу са изнетим донета одлука као под III. 
       На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву. 

 

Председник  Надзорног одбора 

ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА 

Душан Катић, дипл.правник, с.р. 

              На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр. ,64/10-Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-
Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон и 

101/16-др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

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

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

14.07.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

      РАЗРЕШАВА СЕ   Комисија за планове, у саставу: 

1. Саша Тодосијевић, дипл.инж.ел., председник 

2. пок. Александар Благојевић, дипл.инж.арх., члан 

3. Димитрије Ценић, дипл.инж.грађ., члан  

4.   Божица Стојковић, дипл.инж.арх.,члан 
5.   Дејан Ђорђевић, дипл.инж.саоб.,члан 

6.   Драгана Илић, дипл.инж.арх., члан 

7.   Владислава Живановић-Ристовић, дипл.инж.арх., 
члан 

због истека мандата. 
        Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142-7-1/2017-02  ОД 14.07.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу чл.52. став 1 Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009 – исп. 64/2010 – 

одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-

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

13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за 

стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу 

усклађености планских докумената и Комисије за планове 
јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.55/15) и 

члана 38. Статута општине Ћуприја  („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), на 
седници одржаној дана 14.07.2017.године Скупштина општине 

Ћуприја донела је  

ОДЛУКУ 

о образовању Комисије за планове 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком образује се Комисија за планове (у даљем 

тексту: Комисија) и утврђују се параметри за утврђивање 
износа и начина исплате накнаде за рад у Комисији 

председнику и члановима Комисије (у даљем тексту: 

Одлука). 

Члан 2. 
Одлуком се образује Комисија за планове у следећем 

саставу: 
1. Саша Тодосијевић,дипл.инж.ел. – председник 

2. Дејан Ђорђевић, дипл. инж. саобр. – заменик 

председника 
3. Владислава Живановић Ристовић, дипл. инж. арх.–члан 

представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 
4. Јелена Ерац, дипл. инж. арх.–члан представник 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

5. Предраг Радивојевић, магистар тех.наука. – члан, 
секретар 

Члан 3. 
Задатак Комисије је обављање стручних послова у 

поступку израде и спровођења планских докумената, стручне 

провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 

документом и законом којим се уређује планирање и 
изградња (у даљем тексту: Закон), као и давања стручног 

мишљења по захтеву надлежних органа управе. 

 

Члан 4. 
Председник Комисије сазива седнице, предлаже 

дневни ред (у сарадњи са надлежним лицима носиоца 

израде планског документа који је предмет заседања), 

председава седницама,   потписује записнике и закључке 

Комисије, стара се о правилној примени правилника којим 
се уређују услови и начин рада Комисије и обавља друге 

послове које му повери Комисија, у складу са Законом и 

овом Одлуком.  
Заменик председника замењује председника у 

његовом одсуству обављајући послове из његовог делокруга, 

односно помаже му у раду или обавља друге поверене послове 
Комисије, у складу са Законом и овом Одлуком. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије 

обезбеђује Одсек за скупштинске послове и Одсек за 
урбанизам и заштиту животне средине.  

Члан 5. 
За председника, заменика председника, секретара 

и чланове Комисије именују се лица која испуњавају 

следеће услове: да су признати стручњаци из области 

планирања и изградње, да имају високу стручну спрему, 

одговарајућу личну лиценцу Инжењерске коморе Србије и 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Члан 6. 
Мандат председника и чланова Комисије траје 

четири године. 
Комисија ће наставити са радом и након истека 

мандата до именовања нове Комисије. 
 

Члан 7. 
Председнику и члановима Комисије (у даљем 

тексту: чланови), за рад у Комисији припада накнада. 

 

Члан 8. 
Износ накнаде из члана 7. ове Одлуке утврђује се 

на месечном нивоу, за месеце у којима је одржана једна 

или више седница Комисије, у висини 25% просечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, према 

последњем објављеном податку Републичког завода за 

статистику. 

Уколико се у току месеца одржи више седница 

Комисије, чланови имају право на накнаду сразмерно броју 

седница на којима су присуствовали.  

Члан 9. 
Комисија ради према одредбама Закона, односно 

у складу са прописом којим се уређује стручна контрола, 
рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 

Комисија ближе одређује свој рад пословником о раду 

Комисије.  
Пословник о раду Комисије предлаже председник 

Комисије и доноси га Комисија већином гласова на 

конститутивној седници. 
Пословником о раду ближе се уређује начин 

сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 

записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и 
потписивања записника,  односно извештаја о обављеној 

стручној контроли, односно о обављеном јавном увиду. 

 

Члан. 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-142-7-2/2017-02 од 14.07.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр, с.р. 

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. зaкoн и 
101/2016 - др. зaкoн), члана 55. и 57. Статута општине Ћуприја  

(„Сл. гласник  општине  Ћуприја“,  бр. 14/08,  22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13) и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 8/14, 14/16 и 

18/16), заменик председника општине Ћуприја, дана 
29.06.2017. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 

У ЗАКУП НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спровођење поступка 

давања у закуп непокретних ствари у својини Општине 
Ћуприја образована Решењем о образовању Комисије за 

спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у 

својини Општине Ћуприја Председника општине Ћуприја број 
02-158/2016-01 од 25.07.2016. године у следећем саставу: 

1. Јовица Антић, дипл.правник, председник Комисије 

2. Милан Петронијевић, дипл.правник, члан Комисије 

3. Бранко Милојевић,дипл.менаџер, члан Комисије. 

 

II  Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   

Општине Ћуприја“. 
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III Решење доставити: 

-члановима Комисије 
-СО-е за објављивање 

-а/а 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:02-133/2017-01 ОД 29.06.2017. ГОДИНЕ 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.инж.маш., с.р. 

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. зaкoн и 

101/2016 - др. зaкoн), члана 55. и 57. Статута општине Ћуприја  
(„Сл. гласник  општине  Ћуприја“,  бр.14/08,  22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13) и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини Општине 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 8/14, 14/16 и 

18/16), заменик председника општине Ћуприја, дана 

29.06.2017. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 

давања у закуп непокретних ствари у својини Општине 

Ћуприја(у даљем тексту Комисија), у следећем саставу: 
 

1.Милан Петронијевић, дипл.правник, председник Комисије 

2.Јадранка Ђорђевић, дипл.менаџер, члан Комисије 
3.Бранко Милојевић, дипл.менаџер, члан Комисије 

 

II ЗАДУЖУЈЕ СЕ Комисија да: 
-припрема и објављује огласе о спровођењу поступака 

јавног надметања  или прикупљања писаних понуда за  давање  

у закуп непокретних ствари у својини Општине Ћуприја у 
средствима јавног информисања 

-пружа додатне информације у вези понуда 
-отвара, прегледа и оцењује понуде 

-води поступак јавног надметања 

-саставља писани извештај о оцени понуда 
-припреми извештај о спроведеном поступку 

-предложи   избор   најповољнијег   понуђача   и   исто 

достави председнику Општине Ћуприја 
-сачини и достави Председнику општине Ћуприја 

предлог одлуке о признавању трошкова и процентуалном 

умањењу закупнине 
-о раду Комисије сачини записник. 

III Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће   Одсек   за   Општинско   веће   и   
председника општине 

IV   Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   

Општине Ћуприја“. 
 

V Решење доставити: 

-члановима Комисије 
-СО-е за објављивање 

-а/а 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:02-134/2017-01 ОД 29.06.2017. ГОДИНЕ 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.инж.маш.,с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл. гласник РС'',бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 14. 

Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'', 

бр. 35/2016), члана 21 и члана 22. Правилника о поступку 

одобравања програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ћуприја (''Сл. гласник 

општине Ћуприја'', бр. 6/2017)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'', 
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 07.07.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу Комисије за спорт  

 

 I РАЗРЕШАВА се Комисија за спорт именована дана 
15.03.2017. године Решењем број 02-84/2017-01 у следећем 

саставу: 

1. Зоран Ђорђевић, председник Комисије 

2. Марко Марковић, заменик председника Комисије 

3. Драган Здравковић, члан Комисије 

4. Aлекса Илић, члан Комисије 
5. Иван Алексић, члан Комисије 

 

II  Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 
Поука о правном средству: Ово решење ступа на снагу 

даном доношења. Против овог Решења не може се изјавити 

жалба већ се може покренути управни спор пред Управним 
судом. 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој. 

- а/а 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-138/2017-01 од 07.07.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 14. 

Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр. 35/2016), члана 21 и члана 22. Правилника о поступку 

одобравања програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр.6/2017)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 11.07.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спорт  

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спорт (у даљем тексту 

Комисија) у следећем саставу: 
 

1. Зоран Ђорђевић, председник Комисије 

2. Марко Марковић, заменик председника Комисије 
3. Драган Здравковић, члан Комисије 

4. Aлекса Илић, члан Комисије 

5. Иван Алексић, члан Комисије 
 

II  Комисија за спорт има задатак да: 

- спроводи поступак по јавном позиву (за посебне 
програме) и годишње програме (по програмском календару), 

разматра предлоге годишњих и  посебних програма и 

предлаже Председнику општине обједињени предлог за 
одобрење годишњих и посебних програма за буџетску 2018. 

годину; 

- саставља Извештај о поднетим предлозима са 
траженим износима и одобреним програмима са износом 

одобрених средстава; 

- врши надзор над реализацијом годишњих и 
посебних програма у области спорта у складу са Правилником 

о поступку одобравања програма којима се остварују потребе 

и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.6/2017) 

III Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе Комисије обавља Маја Бешевић, 
дипл правник запослена у Одељењу за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој. 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

Поука о правном средству: Ово решење ступа на снагу 
даном доношења. Против овог Решења не може се изјавити 

жалба већ се може покренути управни спор пред Управним 

судом. 
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Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој. 

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-139/2017-01 од 11.07.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

САДРЖАЈ 
 

Одлука о измени и допуни одлуке о јавном 

превозу у друмском саобраћају на територији 

општине Ћуприја 

1 

Одлука о изменама и допунама одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине 

Ћуприја 

1 

Решње (Сагласност на измену и допуну 

Финансијског плана Установе културе 

„Ћуприја“ 

2 

Решење (Сагласност – измена програма рада 

са финансијским планом Туристичке 

организације) 

2 

Решење (Сагласност на Одлуку о измени 

ценовника ЈКП Равно 2014) 

2 

Одлука о измени ценовника ЈКП Равно 2014 2 

Решење о разрешењу Комисије за планове 3 

Одлука о образовању Комисије за планове 3 

Решење о разрешењу Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп непокретних ствари 

у својини општине Ћуприја 

3 

Решење о именовању комисије за спровођење 

поступка давања у закуп непокретних ствари 

у својини општине Ћуприја 

4 

Решење о разрешењу комисије за спорт 4 

Решење о именовању комисије за спорт 4 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


