
 

На основу члана 110. Закона о социјалној заштити 
(„Сл.гласник РС“ бр.24/11), члана 11.Одлуке о правима у 

социјалној заштити општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“, бр.23/13, 36/14 и 3/15) и члана 60. Статута општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13), Општинско веће општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 24.08.2015. године, доноси 
 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ 

ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 

У члану 5. Правилника о условима и начину доделе 

једнократне помоћи („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.5/2014 и 

25/14) мења се и допуњује  став 1. који гласи: 
„Уколико корисник испуњава услове за рефундацију 

трошкова купљених лекова, а одређеног лека нема у апотеци чији 

је оснивач локална самоуправа, исти корисник стиче право на 
рефундацију трошкова купљених лекова у другим апотекама које 

су склопиле уговор са Републичким фондом за здравствено 

осигурање, које се налазе на територији општине Ћуприја.   
За куповину лекова чије трошкове не покрива Фонд за 

здравствено осигурање  корисник може да користи услуге и 

других апотека на територији општине Ћуприја, по истом 
поступку.“ 

 

Члан 2. 

 

 

           Остали ставови члана 5. овог Правилника остају 
непромењени, сходно члану 1. Правилника о измени Правилника 

о условима и начину доделе једнократне помоћи ( „Сл. гласник  

општине Ћуприја“, број 25/14 ) и добијају одговарајући редослед.  
      

 

Члан 3. 

 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-137/2015-01-1 од 24.08.2015. год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, дипл.инж.маш. 

 

 

 

 

 

На основу члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и „Службени лист СРЈ“, 

бр.33/97), члана 25. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Сл.гласник РС“, бр.83/14 и 58/15), члана 24. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања(„Сл.гласник РС“, бр.126/2014), 

члана 7. Одлуке о буџету општине Ћуприја(„Сл.гласник општине 
Ћуприја“, бр.36/14,5/2015 и 17/15), Одлуке  о расписивању 

конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2015.години 
Општинског већа општине Ћуприја, бр.06-120/2015-01-1 од 

13.07.2015.године, по расписаном Јавном позиву за  учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања у 2015.години, бр.06-

120/2015-01-1, предлога Комисије за оцењивање пројеката у 

области јавног информисања, бр.06-120/3/2015-01-1 од 
24.08.2015.године, Општинско веће на седници одржаној дана 

31.08.2015.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

на територији општине Ћуприја у 2015.години 

 

 

I 

 

Средства из буџета општине Ћуприја намењена за 
суфинансирање пројекат производње медијских садржаја у 

укупном износу од 5.000.000,00 динара, расподељују се  

1.Поморавском гласнику ДОО Ниш, Ул.Косте 
Стаменквића 6/2 за пројекат бр.400-205/2015-01-1 од 

30.07.2015.године „Реч која покреће-нови глас Ћуприје“ у износу 

од 4.505.000,00 динара као пројекту који испуњава све 
предложене активности које ће довести до постављеног циља 

благовременог информисања о дневним догађајима. 

2.KOPERNIKUS CABLE NETWORK друштву са 
ограниченом одговорношћу-Ниш, Ул. Цара Душана бр.45, за 

пројекат, бр.400-207/2015-01-1 од 31.07.2015.године „Ћуприја-

данас и сутра“ у износу од 495.000,00 динара, као пројекту који 
испуњава предложене активности. 

3.Бета прес д.о.о.Београд, Ул.Краља Милана бр.4, за 

пројекат, бр.400-209/2015-01-1 од 31.07.2015.године 
“Унапређивање публицитета о активностима Општине Ћуприја 

као допринос унапређивању информисања грађана општине, 

региона и републике“, РТВ „Канал М“ д.о.о.Параћин, 
Ул.Немањина бб, за пројекат, бр.400-2012/2015-01-1 од 

31.07.2015.године “Производња и емитовање ТВ програма за 

потребе информисања становника општине Ћуприја“, Стара 
чаршија о.д. радио, Ул. Живке Дамњановић бр.30, за пројекат, 

бр.400-211/2015-01-1 од 31.07.2015.године „Информисаност 
становништва Ћуприје са актуелним вестима од јавног интереса 

на територији општине са освртом на националне мањине и децу 

са сметњама у развоју“, Предузећу за радио и телевизију и друге 
делатности „ДАК“ Д.О.О. Ћуприја, Ул. Кнеза Милоша бр.4, за 

пројекат, бр.400-210/2015-01-1 од 31.07.2015.године 

„Ћуприја,јуче,данас,сутра“, Dan Graf друштво за новинско 
издавачку делатност Београд, Ул. Алексе Ненадовића 19-21, за 

пројекат, бр.400-208/2015-01-1 од 31.07.2015.године „Ћуприја-

Данас“, “MODUS CONSULTING“д.о.о.Ниш, Ул. Косте 
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Стаменковића 6/2, за пројекат, бр.400-206/2015-01-1 од 

30.07.2015.године „ Инфо-хелп привредни сервис“, неће бити 
суфинансирани јер не даје гаранције да ће бити остварен јавни 

интерес за информисање грађана општине Ћуприја. 

 

II 

 

На основу овог решења са учесницима којима су 
одобрена средства конкурса за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 

2015.години, бр.06-120/2015-01-1, биће закључен  уговор. 
 

  

III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено на званичном сајту општине Ћуприја www.cuprija.rs и 
у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

Решење се доставља сваком учеснику конкурса у 

електронској форми. 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-139/2015-01-1 дана31.08.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 

САДРЖАЈ 
 

Правилник о изменама и допунама правилника о 
условима и начину доделе једнократне помоћи 

1 

Решење о расподели средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији општине Ћуприја у 
2015. години 

1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.cuprija.rs/

