На основу чл. 10. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), чл. 5. Одлуке о додељивању признања и награда општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.5/02 и 5/05) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 08.10.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2015.ГОДИНУ
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ 13.ОКТОБРА
Члан 1.
Поводом Дана општине
општине Ћуприја, додељује

13.Октобра,

Скупштина

ПРИЗНАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
1. Породици Карић, односно Драгомиру Карићу
испред породице Карић, за изузетна залагања у области
образовања на територији општине Ћуприја и допринос
2. Драгану Стевановићу, државном секретару у
Министарству привреде, за изузетно залагање и пружање
подршке
у
развоју
пословне
зоне
и
унапређењу
инфраструктурних капацитета на територији општине Ћуприја
током 2014. и 2015.године
3. Јовану Воркапићу, директору Дирекције за имовину,
за изузетно залагање и пружање подршке у развоју пословне зоне
и унапређењу инфраструктурних капацитета на територији
општине Ћуприја током 2014. и 2015.године
СПОМЕН ПЛАКЕТУ
1. Академику проф. др Хаџи Милутину Стојковићу, за
изузетна залагања у области образовања на територији општине
Ћуприја
Члан 2.
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-2/2015-02 од 08.10.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 08.10.2015. године, а на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09
- исправка, 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 31.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,
бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6 Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13) и претходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне
регулације градског насеља
Ћуприја („Службени гласник

општине Ћуприја“, бр.2/12 и 3/15), по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове бр. 06-264/2015-02 од 07.10.2015.
године и мишљењу надлежног органа за послове заштите
животне средине и то Одељења за стратешки развој, Одсек за
заштиту животне средине бр.501-82/2015-05-1 од 01.10.2015.
године о не приступању изради Стратешке процене утицаја на
животну средину за Измене и допуне Плана генералне регулације
градског насеља Ћуприја.
Члан 2.
Границе планског подручја се не мењају, односно
обухват Измена и допуна Плана генералне регулације градског
насеља Ћуприја (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) остаје
у границама Плана генералне регулације градског насеља
Ћуприја (у даљем тексту: ПГР).
Обухват Измена и допуна Плана дат је и на графичком
приказу у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
План се налази у КО Ћуприја-град, КО Ћуприја-ван,
КО Мијатовац, КО Остриковац и КО Супска.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана
представља Просторни план општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја-прилог бр.1“, бр.3/11) и План
генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја бр.2/12 и 3/15).
Просторним планом општине Ћуприја, као планом вишег
реда, дати су следећи услови и смернице:
- план развоја општине Ћуприја заснива се на просторном
развоју који представља синтезу друштвено-економских и
еколошких фактора са циљем да се у наредном периоду достигне
ниво одрживог развоја;
- концепт развоја се заснива на потреби убрзаног социоекономског и демографског развоја овог подручја уз уважавање
функција информационог друштва, и развоја европских
стандарда и критеријума, који се заснивају на уравнотеженом и
полицентричном развоју, успостављању нових веза урбанорурално (град-село), стварање једнаких могућности развоја за све
становнике и социјалне групе и доступност ифраструктурним
системима и јавним службама, рационално управљање
природним и створеним ресурсима, управљање имовином и
некретнинама и заштитом природних вредности и културног
наслеђа;
- капитал заинтересованих инвеститора треба усмеравати у
реално изводљиве, одрживе и профитабилне програме и пројекте,
примерене садашњем и будућем времену и предметном простору.
Измене и допуне Плана се раде на катастарскотопографском плану као и ажурним катастарски и ортофото
подлогама.
Члан 4.
Визије и циљеви за доношење Измена и допуна Плана
односе се на:
обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу;
стварање услова за развој и обликовање зоне насељског
центра, отклањање одређених недостатака ПГР и превазилажење
проблема приликом спровођења истог, а тичу се правила грађења,
саобраћајне матрице и сл., који су се у пракси показали као
велики недостаци ПГР;
превазилажење
ограничавајућих
фактора
за
функционисање и обликовање обухвата ПГР;
стварање амбијента и услова за подстицај нове
изградње и развоја града.

09.10.2015.

број 24
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30
дана, после извршене стручне контроле, у просторијама Општине
Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава
извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби и исти доставља
обрађивачу Плана.

Члан 5.
Измене и допуне Плана односе се на плански документ у
целини.
Измене и допуне Плана састоје се од:
1. Измена и допуна текстуалног дела ПГР
2. Измена и допуна графичког дела ПГР.
Измене и допуне Плана садржаће текстуални и графички
део у дигиталном и аналогном облику, у по три примерка. Измене
и допуне Плана се објављују.
Члан 6.
За Измене и допуне Плана не приступа се изради
Стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 7.
За припремање Измена и допуна Плана одговорна је
Општинска управа.
Члан 8.
Стручни послови на припремању и изради Измена и
допуна Плана поверавају се ЈП „Дирекцији за изградњу и
уређење општине Ћуприја“.

Члан 10.
Рок за израду Измена и допуна Плана је 4 месеца од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Измена и
допуна Плана финансираће Скупштина општине Ћуприја из
буџета преко ЈП„Дирекцији за изградњу и уређење општине
Ћуприја“.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради измена и допуна
Плана, Општинска управа организује рани јавни увид у трајању
од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид обавља се
у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у току радног
времена Општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-16/2015-02 од 08.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. Правник, с.р.
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09.10.2015.

број 24
На основу чл.146. 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, 50/2013одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 32.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и
83/14) и члана 38. Статута општине Ћуприја ("Сл. гласник
општине Ћуприја", број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), на
седници одржаној дана 08.10.2015. године Скупштина општине
Ћуприја донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНE ЋУПРИЈА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БРОЈ: 501-84/2015-01-2
ДАТУМ: 02.10.2015. год.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), у вези са чланом 46.ст.2 т. 10 Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 132/14, 145/14) доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ДРУГИМ
ПОВРШИНАМА
Чл. 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15 и 9/15).

РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину „Измене и допуне Плана генералне регулације
градског насеља Ћуприја“.

Чл. 2.
У члану 4. након става 3. додаје се став 4. који гласи
„Мањи монтажни објекти привременог карактера из става 3. овог
члана не могу се постављати на другим површинама“.

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину средину „Измене и допуне Плана генералне
регулације градског насеља Ћуприја“. (у даљем тексту: план).
2. Стручни послови на припремању и изради измена и
допуна Плана поверавају се ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја“
3. Границе планског подручија се не мењају
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Општинска управа општине Ћуприја, узимајући у
обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном гласнику
општине Ћуприја” и представља саставни део документације
плана.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БРОЈ: 501-84/2015-01-2 ДАТУМ: 02.10.2015.

Чл. 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ : 06-263-15/2015-02 од 08.10.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник, с.р.
На основу чл.100 .Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09 ) чл.32 Закон о локалној
самоуправи („Сл.гласник Р.С.“ бр.129/07), чл.38. Статут општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13), Одлуке о образовању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Ћуприја („Сл гласник општине
Ћуприја“бр 17од 30.12.2009.године), Oдлука о измени и допуни
Одлуке о буџету за 2015 год („ Сл. гласник општине Ћуприја“.
бр.21 од 17.08.2015 године) и на основу сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр
401-00-03308/2015-09 од 15.09.2015 на седници одржаној дана
08.10.2015год. Скупштина општине Ћуприја доноси :

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица-Пејчић Ранђеловић дипл. прав
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС бр.129/07 и 83/14 – др. закон) , члана 27. став 10.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13
и 105/14), члана 38. статута општине Ћуприја(Сл. гласник
општине Ћуприја бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 4.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Ћуприја (Сл. гласник општине
Ћуприја бр.8/14), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 08.10.2015. године доноси

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНЕ
ЋУПРИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1
Овом Одлуком врши се измена Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Ћуприја за 2015 год.(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.3 од.
12.03. 2015 године) у даљем тексту Програм тако што се:

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА
КП.БР.1040/1 И КП.БР.1040/2, ОБЕ У КО ЋУПРИЈА ГРАД

У ставу 2 Програма брише се износ од “ 10 000 000“динара и
уписује износ од „7 400 000“динара.

Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да пренесе
право јавне својине без накнаде и то:
- на кп.бр.1040/1 КО Ћуприја град, остало вештачки
створено неплодно земљиште површине 0 ха 79 а 97 м2 и
- кп.бр.1040/2 КО Ћуприја град, остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине 0 ха 25 а 80 м2,
са Републике Србије на Општину Ћуприја.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине
Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-263-14/2015-02 ОД 08.10.2015. ГОД.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић дипл. правник, с.р.

У ставу 3 Програма алинеа 9 брише се износ од “400 000”
динара и уписује износ од “200 000” динара
У ставу 3 Програма алинеа 12 брише се износ од “700 000”
динара и уписује износ од “ 300 000” динара
У ставу 3 Програма алинеа 17 брише се у целости текст
“Eк.клас. 424000 Специјализоване услуге Пројекат – Санација
градске депоније 1 фаза” .
У ставу 3 Програма алинеа 18 брише се у целости текст “
извођење радова на санацији градске депоније (1 фаза) износ –
2.000. 000 динара”.
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Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља следеће послове:

Члан 2
Све остале одредбе Програма остају непромењене.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања
у Службеном гласнику општине Ћуприја.

1. Представља и заступа јавно предузеће,
2. Организује и руководи процесом рада,
3. Води пословање јавног предузећа,
4. Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере
за његово спровођење,
6. Предлаже финансијске извештаје,
7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
8. Обавља и друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-263-3/2015-02 ОД 08.10.2015 ГОД
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић дипл. правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''
Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014) ,
члана 3. Став 2 и 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима ( ''Сл. гласник РС'' бр.
27/14) , члана 2. Уредбе о поступку привремене обуставе преноса
припадајућег дела пореза на добит правних лица аутономној
покрајини , припадајућег дела пореза на зараде граду Београду,
односно преноса трансферних средстава из буџета републике
Србије јединици локалне самоуправе ( ''Сл. гласник РС'', бр.
49/13) члана 1.и 2. Правилника о обрасцима тромесечних
извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних
предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то
предузеће ( '' Сл.гласник РС '' бр. 36/13 и 27/14) и члана 38.
Статута Општине Ћуприја (''Службени
гласник Општине
Ћуприја '', број. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13 ) Скупштина
Општине Ћуприје на својој седници одржаној дана 08.10.2015
године, доноси
ОДЛУКУ
О измени Одлуке о одређивању лица за оверу образаца и
исплату зарада,тромесечно извештавање о реализацији
годишњих програма пословања и извештаја о кретању
зарада и броја запослених у јавним предузећима

Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа.
Оглас се доставља за објављивање „Службеном гласнику
Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року који
не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке о
спровођењу јавној конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.

Члан 1.
Мења се Одлука о одређивању лица за оверу образаца и
исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији
годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и
броја запослених у јавним предузећима и то:
- у члану 3. Одлуке у ставу 1. Уместо ''Душан Марић дипл.
ек или лице које он овласти'' треба да стоји ''Никола Радовановић
дипл. ек.или лице које он овласти ''.
- у члану 3. Одлуке у ставу 2. Уместо ''Душан Марић дипл.
ек или лице које он овласти'' треба да стоји ''Никола Радовановић
дипл. ек.или лице које он овласти ''.
- у члану 4. Одлуке у ставу 1. Уместо ''Душан Марић дипл.
ек или лице које он овласти'' треба да стоји ''Никола Радовановић
дипл. ек.или лице које он овласти ''.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о одређивању лица за оверу
образаца и исплату зарада,тромесечно извештавање о реализацији
годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и
броја запослених у јавним предузећима остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику Општине Ћуприја.

Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Услужном
центру Општинске управе општине Ћуприја.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Одсек за
привреду је задужен за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне конференције
градова и општина. Члан комисије је и један од чланова
Надзорног одбора Jавног предузећа.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник и чланови комисије не могу бити одборници
Скупштине општине Ћуприја, као ни именована лица у органима
општине Ћуприја.
Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа садржи
и мерила за избор директора јавног предузећа, као што су:
стручне, организационе, и друге способности за успешно
организовање и обављање функције директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором провера и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи изборни
поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14- др.закон ) и на основу ове Одлуке.
По спроведеном поступку комисија саставља ранг листу са
највише три најбоље рангирана кандидата и записник о изборном
поступку који доставља Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-263-17/2015-02 oд 08.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 25., 28. и 29. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС“. бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14- др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “ бр.
129/07 и 83/2014), члана 38. тачка 10. 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 08.10. 2015. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа за
обављање комуналне делатности зоохигијене „ЗООХИГИЈЕНА
ЋУПРИЈА“ Ћуприја. ( у даљем тексту: Јавно предузеће)

4

09.10.2015.

број 24

Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.

предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан, да
има високо образовање стечено на основним студијама ветерине,
економије, права или друге струке из области делатности јавног
предузећа, да има најмање пет година радног искуства, од чега
три године на пословима за које је основано јавно предузеће или
најмање три године на руководећим положајима, да није
осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности, да лицу није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа, да поседује стручне, организационе
и друге
способности неопходне за успешно организовање и обављање
функције директора .
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни однос
заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И
САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања. Пријаве се подносе у
затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором са
учесником конкурса
утврдити поседовање стручних,
организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора.
7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство ( потврде,
решења и други акти из којих се може утврдити на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство)
-оверена фотокопија радне књижица,
-доказ да лице није осуђивано,
-доказ да лицу није изречена мера забране обављања
наведене претежне делатности предузећа.
-лекарско уверење.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7 са
назнаком „За јавни конкурс - именовање директора јавног
предузећа „ Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Татјана Божиловић, 035/ 8470-447, локал 226
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у „
Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на
рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог кандидата
са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

дана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-5/2015-02 од 08.10.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број:06-263-5/2015-02
Датум: 08.10.2015. године
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14- др.закон ) и члана 33. Статута
Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохијине
„Зоохигијена Ћуприја“ („Службени гласник општине Ћуприја“,
број 9/2015) , Скупштина општине Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ „ЗООХИГИЈЕНА
ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће за обављање комуналне делатности
зоохигијене „ Зоохигијена Ћуприја“ ( у даљем тексту: Јавно
предузеће) са претежном делатношћу 96.09 остале непоменуте
личне услужне делатности. Пословно седиште јавног предузећа
је у Ћуприји у улици Цара Лазара бр.107.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја.
3.
ДИРЕКТОР
ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав., с.р.
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На основу члана 19. Закона о јавном информисању и
медијима („Сл.гласник РС“, бр.83/2014 и 58/2015), члана 20. и
члана 46.(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана 60. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13), и члана 7.Одлуке о буџету општине Ћуприја за
2015.годину (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.36/2014, 5/15,
17/15 и 21/15), Општинско веће општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 05.10.2015.године, доноси

Износ средстава која су опредељена за конкурс
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката
ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања
из буџета Општине Ћуприја износи 1.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија који је уписан у регистар медија;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран
медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају
из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у
Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно
правна лица, односно предузетници који се баве производњом
медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко
кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на
територији општине Ћуприја.
Услови за учешће на пројекту
На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако
је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу
учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену
програмску целину или део целине (жанровска и временска)
којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Ћуприја.
Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у
износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до
износа који је утврђен конкурсом.
Критеријуми за оцену пријава на конкурс
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти
пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и
изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање
намене конкурса;
(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне
активности довести до остваривања постављеног циља (могу се
утврдити на основу начина на који је објашњена веза између
активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета
предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних
чланова пројектног тима и других чинилаца);
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и
очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских
средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана
посебно се оцењује:
(1) да ли су учеснику конкурса изречене
мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела
саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда;
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.
Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:
-у којој мери и у ком обиму предложени пројекат доприноси
благовременом информисању о дневним догађајима и
актуелностима на територији општине Ћуприја,
-квалитет информисања (истинито, непристрасно, правовремено
и потпуно информисање грађана на територији општине
Ћуприја),
- награде и признања,
- да ли је медијски садржај бесплатно доступан свим грађанима
на територији општине Ћуприја.
Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред
испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и
критеријум остваривање јавног интереса у области јавног
информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној
самоуправи.
Рок за пријављивање на конкурс
Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 12.10.2015.
године до 26.10.2015. године.
Пријава на конкурс подноси се на адресу:
Општинско веће
општине Ћуприја. 13. oктобра бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком:
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању конкурса за
суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2015.години.
Члан 2.
Текст Јавног позива је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја'', на веб сајту општине Ћуприја и у једним дневним,
односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју
територије општине Ћуприја.
Одлука о Јавном позиву из става 1.овог члана мора
бити
видљива
на
веб
сајту
општине
Ћуприја
до26.10.2015.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-261/2015-01-1 од 05.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр.ек.наука с.р.
На основу члана 15. 17. и 18 Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/15),
члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник
РС,, бр.129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 60. Статута општине
Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13) и члана 7. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за
2015. годину, (,,Службени гласник општине Ћуприја, бр. 36/14,
5/15 17/15 и 21/15) и Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 126/2014), Општинско веће општине Ћуприја
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ
Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни
интерес који ће се конкурсом суфинансирати
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015 години се
расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја
Општина Ћуприја ће на основу овог јавног позива суфинансирати
пројекте производње медијских садржаја ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања који се односe на
јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација
не може бити дужа од три године.
Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање
пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља
наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за
сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је
одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2.
који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник РС“ бр. 126/2014).
Наставак реализације пројекта одобрава се за сваку календарску
годину, на основу позитивно оцењеног извештаја и испуњености
уговором преузетих обавеза.
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интереса у области јавног информисања у 2015. години и предаје
се на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине
Ћуприја непосредно или препоручено поштом.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном
обрасцу неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити радним даном од 11 до 14
часова на телефон 035- 8470-631
Документација коју прилаже подносилац пројекта
Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан Правилником
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања,
- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних гласила,
- фотокопија Извода из регистра привредног субјекта,
- прецизне показатеље и доказе о укупним средствима учесника
конкурса у 2015. години, о проценту учешћа средстава Општине
Ћуприја у укупним средствима учесника конкурса у 2015.
години, као и податке о приходима које су сами остварили у
претходној години.
Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од
три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у
даљем тексту: Комисија).
Чланове стручне комисије именује председник Општине Ћуприја
и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника
који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.
Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и
медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико
предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је 26.10.2015.
године.
Одлука о расподели средстава
Одлуку о расподели средстава доноси Општинско већe општине
Ћуприја а на основу образложеног предлога Комисије.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90
дана од дана закључења конкурса.
Одлука се доноси у облику решења са образложењем.
Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту општине
Ћуприја и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској
форми.
Уговор о додели средстава
Решење представља основ за закључење уговора са учесником
конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних
активности.
Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и
обавезе уговорних страна.
Уговор са учесником конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности закључује Председник
Општинског већа општине Ћуприја.
Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса који су добили средства, извештај о
реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства,
у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са
законом и закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и
оверен печатом.
Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.
Прилог:
-Образац 1. Пријава на конкурс,
-Образац 2. Наративни и финансијски извештај.

Позив новинарским и медијским удружењима као и
медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања конкурса, да
предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду
комисије да се писаним путем обрате општини Ћуприја.
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР.06-261/2015-01-1 од 05.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр.ек. наука с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08,
13/2011 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 08.10.2015. године, донела је

Члан 4.
Право на накнаду путних трошкова ученици остварују на
основу захтева кога подносе надлежној служби Центра за
социјални рад у Ћуприји.
Захтев за накнаду путних трошкова се подноси два пута
годишње односно на почетку првог и другог полугодишта.
Уз захтев се прилаже следећа документација:
-потврда од школе коју ученик похађа,
-потврда о оствареном праву на новчану социјалну помоћ
од ЦСР у Ћуприји,
- фотокопија личне карте родитеља односно старатеља,
- фотокопија месечне карте.
Члан 5.
Надлежна служба Центра за социјални рад након обраде
захтева, доноси решење подносиоцу захтева.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA
ПРАВИЛНИКА О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА, ИСТАКНУТИХ ЛИЧНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, КУЛТУРЕ И СПОРТА
Члан 1.
Овим Правилником врши се измена и допуна
Правилника о награђивању ученика и студената, истакнутих
личности у области образовања, науке, културе и спорта («Сл.
гласник општине Ћуприја» број 14/2014 и 25/2014).
У Правилнику мења се члан 3., док остали чланови
остају исти.

Члан 6.
Ученици који нису остварили право на субвенционисани
превоз имају право да поднесу приговор Општинском већу
општине Ћуприја на решење надлежне службе Центра за
социјални рад у Ћуприји, у року од осам (8) дана од дана
достављања решења.
Одлука Општинског већа општине Ћуприја донета по
приговору је коначна и извршна.
Члан 7.
Ученику коме је издато решење о оствареном праву на
накнаду путних трошкова, средства ће се исплаћивати на текући
рачун једног од родитеља или старатеља, сваког месеца.
Члан 8.
Уколико ученик прекине школовање или промени школу
односно место школовања, дужан је да о истом обавести
надлежну службу Центра за социјални рад у Ћуприји у року од 15
дана.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о остваривању права на надокнаду трошкова превоза
ученика средњих школа („Службени гласник општине Ћуприја“,
број 9/2014 и 1/2015).
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

Члан 2.
У члану 3. став 1. Правилника, алинеја 1. мења се и
гласи:
«-Ђаци генерације свих основних и средњих школа са
територије општине Ћуприја као и ђаци генерације Школе за
основно музичко образовање «Душан Сковран» и Школе за
музичке таленте.»
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
листу «Службени гласник општине Ћуприја».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-6/2015-02 од 08.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник, с.р.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014), члана 23. Одлуке о правима
у социјалној заштити („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 23/13,
36/2014, 3/15 и 23/15) и члана 60. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08,
13/2011 и 23/13) Oпштинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној дана 29.09.2015.године, донело је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-260/2015-01-1 од 29.09.2015. године

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАДОКНАДУ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука, с.р.
На основу члана 160. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима ("Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 - oдлукa УС и 55/2014), члана 5. став 2 Одлуке о
регулисању саобраћаја на путевима („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 14/2011) и члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
08.10.2015. године, доноси:

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и начин
остваривања права на накнаду путних трошкова ученика
средњих школа са подручја општине Ћуприја, који путују ради
похађања наставе.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова превоза од места становања до
седишта школа у висини цене месечне карте у средствима јавног
превоза, могу да остваре ученици средњих школа
који
испуњавају следеће услове:
-да имају пребивалиште на територији општине Ћуприја,
-да живе у породици која је корисник права на новчану
социјалну помоћ,
-да редовно похађају наставу и да током школовања у
средњој школи нису
понављали разред,
-да похађају школу односно смер који не постоји на
територији општине
Ћуприја,
-да се школа, коју ученици похађају, налази на територији
Поморавског
округа.
Право на накнаду трошкова превоза остварују и ученици из
сеоских насеља са територије општине Ћуприја који путују до
других општина Поморавског округа, ради похађања наставе у
некој од средњих школа.
Члан 3.
Средства за регресирање трошкова превоза из овог
Правилника обезбеђују се из буџета општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА
ПОВОДОМ 800. ГОДИШЊИЦЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I Овим решењем се дефинише посебан режим
саобраћаја на градским саобраћајницама за време оджавања
свечаних манифестација поводом 800. годишњице Општине
Ћуприја. Посебни режим саобраћаја дефинише обуставу
саобраћаја на следећим градским саобраћајницама и то:
1)
Дана 10.10.2015.године у периоду од 1800 до 1900
часова у улици Карађорђевој (део од улице Иво Лоле Рибара до
улице Цара Лазара).
Преусмерење саобраћаја је потребно извршити на улице Иво
Лоле Рибара и Цара Лазара-Карађорђева.
2)
Дана 11.10.2015. године у периоду од 1600 до 1900
часова на деловима улица Карађорђева (део од улице Иво Лоле
Рибара до раскршћа улица Данила Димитријевића и Живке
Дамњановића) и улице Цара Лазара (део од улице Карађорђева до
раскршћа са улицама Миодрага Новаковића и Анђе Ранковић).
Преусмерење саобраћаја је потребно извршити на улице Иво
Лоле Рибара, Миодрага Новаковића-Анђе Ранковића и Данила
Димитријевића-Живке Дамњановића.
3)
Дана 12.10.2015. године у периоду од 1600 до 2000
часова на деловима улица Карађорђева (део од улице Иво Лоле
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Рибара до раскршћа улица Данила Димитријевића и Живке
Дамњановића) и улице Цара Лазара (део од улице Карађорђева до
раскршћа са улицама Миодрага Новаковића и Анђе Ранковић).
Преусмерење саобраћаја је потребно извршити на улице Иво
Лоле Рибара, Миодрага Новаковића-Анђе Ранковића и Данила
Димитријевића-Живке Дамњановића.
4)
Дана 13.10.2015.године у периоду од :
од 1000 до 1300 часова на деловима улица Карађорђева
(део од улице Јована Курсуле до Милице Ценић) и улице Цара
Лазара (део од улице Карађорђева до раскршћа са улицама
Миодрага Новаковића и Анђе Ранковић). Преусмерење
саобраћаја је потребно извршити на улице Карађорђева-Јована
Курсуле и Миодрага Новаковића-Милице Ценић-Карађорђева.
од 1700 до 2300часова на деловима улица Карађорђева
(део од улице Иво Лоле Рибара до раскршћа улица Данила
Димитријевића и Живке Дамњановића) и улице Цара Лазара (део
од улице Карађорђева до раскршћа са улицама Миодрага
Новаковића и Анђе Ранковић). Преусмерење саобраћаја је
потребно извршити на улице Иво Лоле Рибара, Миодрага
Новаковића-Анђе Ранковића и Данила Димитријевића-Живке
Дамњановића.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада за
радну 2015/2016.годину Предшколске установе ''Дечја радост''Ћуприја, који је донео Управни одбор Предшколске установе
''Дечја радост'' Ћуприја, Одлуком број: 1064/2015 од
14.09.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-9/2015-02 ОД 08.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

II Саобраћајну сигнализацију која је потребна за
спровођење овог решења обезбедиће ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење општине Ћуприја“ која ће извршити постављање и
уклањање исте, и извршити обавештавање јавности о горе
наведеном режиму саобраћаја.
III Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора
Установе за спорт СЦ ''АДА'' Ћуприја број: 137/2015 од
24.09.2015.године, о изменама и допунама Финансијског плана за
2015.годину.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-10/2015-02 ОД 08.10.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-263-18/2015-02 ОД 08.10.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Финансијског
плана за 2015.годину Предшколске установе ''Дечја радост''
Ћуприја, које је донео Управни одбор Предшколске установе
''Дечја радост'' Ћуприја, Одлуком број 1065/2015 од
14.09.2015.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-7/2015-02 ОД 08.10.2015.године

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Финансијског плана за
2015.годину Туристичке организације општине Ћуприја, коју је
донео
Управни одбор Одлуком број: 209/2015 од
18.09.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-11/2015-02 ОД 08. 10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и
23/13) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник
општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 08.10.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај за радну
2014./2015.годину Предшколске установе ''Дечја радост''Ћуприја, који је усвојио Управни одбор Одлуком број: 1063/2015
од 14.09.2015.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне финансијског
плана за 2015.годину Народне библиотеке ''Душан Матић''
Ћуприја, које је донео Управни одбор Одлуком број: 423/15 од
11.09.2015.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-12/2015-02 од 08.10.2015.год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-8/2015-02 ОД 08.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима
(''Сл.гласник
РС'',бр.119/12,116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон), члана 38.Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08,28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51..Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр14/2012), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2015. године, донела је

У решењу о именовању Управног одбора
Предшколске установе ''Дечја радост'' у Ћуприји (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', број:25/12, 5/13 и 32/14) врши се измена тако
што се уместо :
''Јелена Радивојевић,представник родитеља
Милош Ивковић,представник родитеља''
уписује:
''Марина Дејковић,представник родитеља
Дарко Пајкић,представник родитеља''
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-263-13-3/2015-02 ОД 08.10.2015.године

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
''ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА''- ЋУПРИЈА
ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Здравковић, дипл.инж.пољ.,
члан надзорног одбора, за члана комисије за именовање
директора ЈП за обављање комуналне делатности зоохигијене
''Зоохигијена Ћуприја''- Ћуприја.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-4/2015-02 ОД 08.10.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09,52/11, 55/13 и
68/15), чл.38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 08.10.2015.године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09, 52/11 и
55/13), члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник општине
Ћуприја, бр14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 08.10.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ
РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора Гимназије у
Ћуприји,Наташа Марковић,представник локалне самоуправе.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
''ЂУРА ЈАКШИЋ'' У ЋУПРИЈИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-263-13-4/2015-02 ОД 08.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09,52/11, 55/13 и
68/15), чл.38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној 08.10.2015.године, донела је

РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора ОШ ''Ђура
Јакшић''у Ћуприји Саша Маленовић ,представник запослених.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-13-1/2015-02 од 08.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09,52/11 и
55/13), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08 ,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 08.10.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ
Дејан Антонијевић,представник
локалне самоуправе за члана школског одбора Гимназије у
Ћуприји..
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
''ЂУРА ЈАКШИЋ'' У ЋУПРИЈИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-263-13-5/2015-02 ОД 08.10.2015.године

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Вујновић, представник
запослених за члана школског одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у
Ћуприји.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-263-13-2/2015-02 од 08.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-др.закон) и члана
57.став1.тачка 4. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 14.09.2015.године, донео је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу чл. 54. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр.72/09,52/11,55/13 и 68/15), чл.38.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 08.10.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова и радних задатака,
бр.31/2015 од 07.09.2015.године Установи за спорт СЦ
„АДА“Ћуприја.
II Решење о давању сагласности
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧЈА РАДОСТ''
У ЋУПРИЈИ

објавити

у

III ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење
је коначно и против њега се може покренути управни спор пред
Управним судом.
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број 24
именовање директора јп за обављање комуналне
делатности зоохигијене ''ЗООХИГИЈЕНА
ЋУПРИЈА''- Ћуприја
Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ
''Ђура Јакшић'' у Ћуприји
Решење о именовању члана школског одбора ОШ
''Ђура Јакшић'' у Ћуприји
Решење о измени решења о именовању Управног
одбора Предшколске установе ''Дечја радост'' у
Ћуприји
Решење о разрешењу члана школског одбора
Гимназије у Ћуприји
Решење о именовању члана школског одбора
Гимназије у Ћуприји
Решење о давању сагласности (на Правилник
оорганизацији исистематизацији послова и радних
задатака у СЦ „Ада“ Ћуприја)

IV Решење доставити:
-Установи за спорт СЦ „АДА“ Ћуприја
-Одељењу за друштвене делатности и привреду
-Скупштини општине Ћуприја за објављивање
-а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 02-82/2015-01 од 15.09.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука

САДРЖАЈ
Одлука о додели признања и награда за 2015.
годину поводом Дана општине 13.октобра
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне
регулације градског насеља Ћуприја
Решење (О неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину „Измене и
допуне Плана генералне регулације градског
насеља Ћуприја“)
Одлука о покретању поступка за пренос права
јавне својине на КП.БР.1040/1 И КП.БР.1040/2, обе
у КО ЋУПРИЈА ГРАД
Одлука о измени и допуни одлуке о постављању и
уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене и другим површинама
Одлука о измени Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
oпштине Ћуприја за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о одређивању лица за
оверу образаца и исплату зарада, тромесечно
извештавање о реализацији годишњих програма
пословања и извештаја о кретању зарада и броја
запослених у јавним предузећима
Одлука о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа за
обављање комуналне делатности зоохигијене
„ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа за обављање комуналне делатности
зоохигијене „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“
Ћуприја
Одлука о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у
2015. години
Јавни позив за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у
2015. години
Правилник о изменama и допунaмa Правилника о
награђивању ученика и студената, истакнутих
личности у области образовања, науке, културе и
спорта
Правилник о остваривању права на надокнаду
трошкова превоза ученика средњих школа
Решење о режиму саобраћаја
поводом 800. годишњице општине Ћуприја
Решење (Сагласност на измене и допуне
финансијског плана за 2015. Годину Предшколске
установе „Дечја радост“)
Решење (О усвајању Годишњег извештаја за радну
2014-2015. годину ПУ „Дечја радост“)
Решење (О давању сагласности на Годишњи
извештај за радну 2015-2016. годину ПУ „Дечја
радост“)
Решење (Сагласност на Одлуку Управног одбора
Установе за спорт СЦ „Ада“)
Решење (Сагласност на измену Финансијског
плана за 2015. годину ТО Ћуприја)
Решење (Сагласност на Измену и допуну
финансијског плана за 2015. годину Народне
библиотеке „Душан Матић“ Ћуприја)
Решење о именовању члана комисије за
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