На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 32. и
44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“,
бр. 36/2006), 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 12.09.
2014. године, доноси :
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о начину и поступку доделе средстава
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета
општине Ћуприја (у даљем тексту: Правилник) одређују се ближи
критеријуми, начин и поступак расподеле средстава
традиционалним црквама и верским заједницама предвиђених у
буџету општине Ћуприја за текућу годину, поступак спровођења
јавног конкурса за избор, права и обавезе корисника, поступак
рада Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске заједнице (у даљем тексту:
Комисија).
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 2.
Средства намењена традиционалним црквама и
верским заједицама из члана 1. овог Правилника користе се за:
- изградњу или обнову цркава и верских објеката,
- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских
објеката
- финансирање догађаја битних за верску заједницу.
Средства предвиђена у буџету могу користити
искључиво традиционалне цркве и верске заједице које се налазе
на територији општине Ћуприја и традиционале цркве и верске
заједице које су од посебног значаја за српски народ а налазе се
ван територије Републике Србије.
НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 3.
Расподела средстава врши се на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс) објављеног на званичном
сајту општине, који расписује Комисија за сваку буџетску годину,
а у складу са овим Правилником.
Комисију из претходног члана формира председник
општине Ћуприја.
Комисија има председника и четири (4) члана.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а
одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 4.
Акт о расписивању конкурса садржи следеће:
- намену и износ средстава за које се конкурс спроводи,
- датум објављивања конкурса,
- могуће учеснике на конкурсу ( ко може аплицирати)
- посебне захтеве (услове) и ограничења,
- критеријуме за доделу средстава,
- рок за пријављивање на конкурс, који не може бити
краћи од 3 (три) дана од објављивања позива,

- обавезну документацију, која се подноси уз учешће на
конкурсу,
- рок за доношење одлуке и
- начин објављивања одлуке.
Члан 5.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном
обрасцу, са описом активности која би се финансирала и износом
тражених буџетских средстава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
Члан 6.
Комисија разматра пристигле пријаве на конкурс и
саставља комплетан извештај о свим поднетим пријавама, који
треба да садржи:
1. назив подносиоца пријаве,
2. датум предаје документације,
3. предмет финансирања,
4. износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог о
расподели средстава учесницима на конкурсу.
О раду комисије се води посебан записник, који треба
да садржи време и место одржавања састанка, присутност
чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на конкурс по
редоследу времена пристизања, начин и резултат одлучивања и
друге битне податке који су неопходни за објективно одлучивање
о конкурсној документацији.
Члан 7.
Извештај о спроведеном поступку поводом јавног
конкурса и записник о раду, комисија доставља Председнику
општине Ћуприја у року од осам (8) дана од дана закључења
конкурса.
Председник општине Ћуприја на основу записника и
извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле
средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску,
односно календарску годину.
Одлука о додели средстава се објављује у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“ и на званичном сајту општине.
Члан 8.
Након донешења одлуке о избору програма који ће
бити финансирани, са подносиоцима истих ће се закључити
уговори о финансирању и реализацији програма.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна
права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга
права и обавезе уговорних страна.
Члан 9.
Корисници средстава из овог Правилника дужни су да
доставе Извештај Комисији о утрошку одобрених средстава,
односно реализацији одобрених програма, најкасније до краја
буџетске године.
Традиционалне цркве и верске заједнице које извештај
из претходног члана не доставе, морају да врате добијена
средства и неће им бити додељена средства у наредној години,
односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“

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 12.09.2014. године,
донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-125-7/2014-02 ОД 12.09.2014. год.

РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
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 12.09.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
одлуке о усвајању Ценовника ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја за
2014.годину,
коју
је
донео
Надзорни
одбор
дана
03.09.2014.године под бројем 1453/1.
Решење и Одлуку из ст.1. овог решења објавити у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-125-5/2014-02 ОД 12.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
На основу члана 18.Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, број 119/12) и члана 50. Статута Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој
четвртој седници одржаној дана 03.09.2014.године, донео је

Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и
Програма пословања за 2014.годину ЈП СЦ ''АДА'' Ћуприја, које
је донео Надзорни одбор дана 04.09.2014.године под бројем:
397/14.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-125-2/2014-02 ОД 12.09.2014.године

ОДЛУКА
о измени и допуни Одлуке о усвајању Ценовника ЈКП „Равно
2014“ Ћуприја за 2014.годину

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
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 12.09.2014. године, донела је

Члан 1 .
Иза табеле V – ценовник РЈ „Гробље“, додаје се нова
табела (ценовник) и иста гласи
VI –ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА
НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА И БИЛБОРДИМА

РЕШЕЊЕ
Р.
бр

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за
2014.годину, измене и допуне II, бр.1598/01 које је донео
Надзорни одбор дана 04.09.2014.године, под бројем 1599/01.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

А

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-125-3/2014-02 ОД 12.09.2014.године
А1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
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 12.09.2014. године,
донела је

А2

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
одлуке о усвајању Програма пословања ЈKП ''Равно 2014''
Ћуприја за 2014.годину, коју је донео Надзорни одбор дана
03.09.2014.године под бројем 1458.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

Б

Б1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-125-4/2014-02 ОД 12.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
Б2

2

УСЛУГА

Ј/М

ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

ЦЕНА
СА
ПДВ-ОМ
(20 %)

КОРИШЋЕЊЕ ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА НА
АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА
Послови штампања,
постављања, скидања и
одржавања техничке
исправности огласних
порука на једној страни
огласног простора
надстрешнице аутобуског
стајалишта (осветљен)
Послови постављања,
скидања и одржавања
техничке исправности
огласних порука на једној
страни огласног простора
надстрешнице аутобуског
стајалишта (осветљен)

ком

2,708.34
дин.

3,250.00
дин.

ком

1,041.67
дин.

1,250.00
дин.

ком

5,416.67
дин.

6,500.00
дин.

ком

2,083.34
дин.

2,500.00
дин.

КОРИШЋЕЊЕ БИЛБОРДА
Послови штампања,
постављања, скидања и
одржавања техничке
исправности огласних
порука на једној страни
билборда димензија : 4,0 м
x 3,0 м и 5,0 м x 2,4 м
(осветљен)
Послови постављања,
скидања и одржавања
техничке исправности
огласних порука на једној
страни билборда
димензија: 4,0 м x 3,0 м и
5,0 м x 2,4 м (осветљен)
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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 12.09.2014.године, донела је

Члан 2.
У осталом делу Ценовник ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја за
2014.годину остаје непромењен.
Члан 3.
Одлуку доставити на сагласност, у року од три дана од
дана доношења, оснивачу предузећа.
Председник Надзорног одбора ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Саша Тодосијевић, дипл.ел.инж.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОМО
''ДУШАН СКОВРАН'' У ЋУПРИЈИ

Јавно комунално предузеће „Равно 2014“
Број 1453/1
Датум. 03.09.2014
На основу члана 32. став 1. тачка 9) 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'' бр14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 12.09.2014. године, донела је

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове школског одбора ШОМО ''Душан
Сковран'' у Ћуприји:
Александра Жугић, наставник клавира, представник
запослених
Бранислав Митровић, наставник клавира, представник
запослених
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА
''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-125-6-4/2014-02 ОД 12.09.2014.године

У решењу о именовању Надзорног одбора
здравствене установе Дом здравља ''Ћуприја'' у Ћуприји
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр: 7/05, 13/13 и 15/13) врши се
измена тако што се уместо:
''Др Светлана Гајић
Бранко Петровић, дипл. инг ''
уписује:
''Др Драгана Радосављевић, неуролог, представник
оснивача,члан
Др Виолета Мичић, представник запослених, члан''
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

САДРЖАЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник

Правилник о начину и поступку доделе средстава
традиционалним црквама и верским заједницама из
буџета општине Ћуприја
Решења
Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању Ценовника
ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја за 2014.годину
Решење о измени решења о именовању Надзорног одбора
здравствене установе Дом здравња „Ћуприја“ у Ћуприји
Решење о разрешењу чланова школског одбора ШОМО
„Душан Сковран“ у Ћуприји
Решење о именовању чланова школског одбора ШОМО
„Душан Сковран“ у Ћуприји

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-125-6-2/2014-02 ОД 12.09.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
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 12.09.2014.године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и пдгпвпрни уредник: Далибпрка Кпвачевић-Илић, секретар
Скупштине ппштине Ћуприја
телефпн: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОМО
''ДУШАН СКОВРАН'' У ЋУПРИЈИ

Штампа: Општинска управа ппштине Ћуприја
Тех. припрема: Одељеое за стратешки развпј, Служба за инфпрматичку
ппдршку

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови школског одбора ШОМО
''Душан Сковран'' у Ћуприји:
Ирена Милошевић ,представник запослених
Зорка Марковић,представник запослених
Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

Гпдишоа претплата 1500,00 дин, ппјединачни примерак 150,00 дин.
(„Сл.гласник ппштине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жирп рачун 840-742351-843-94 ппзив на брпј: 96-033 прган
управе ппштине Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-125-6-3/2014-02 од 12.09.2014.године

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
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