
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16), 

члана 99. 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 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  29.01.2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о 
поступку, условима и начину отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 25/15 и 24/17) и то на 
следећи начин: 

Члан 2. 

 У чл.5.ст.1.после речи „иницијативу“ бришу се речи 
,, Ј.П. ,,Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“, 

која иницијатива садржи и почетни износ цене за сваку 

парцелу“, а уписују се речи ,,председника општине“. 
           Остали део текста овог става остаје непромењен. 

 

Члан 3. 
 У чл.6.ст.1. после речи ,,израђује“ бришу се речи 

,,Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове“, а 

уписују се речи ,,Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
послове и заштиту животне средине“. 

          У чл.6.ст.2. после речи „ објекта“ бришу се речи 

„почетни износ цене“. 
          Остали део текста овог члана остаје непромењен. 

 

Члан 4. 
После чл.6. додаје се чл.6а који гласи:       

Тржишну цену за отуђење или давање у закуп 

грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем 
понуда или непосредном погодбом  утврђује Републички 

орган надлежан за наплату јавних прихода. 

 Тржишну цену за сваку парцелу прибавља Комисија.  
 У поступку јавног надметања или прикупљања понуда 

Комисија утврђује почетну цену која не може бити мања од 

тржишне вредности. 
 У поступку отуђења или давања у закуп непосредном 

погодбом тржишну цену прибавља Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне послове и заштиту животне средине.  
 

Члан 5. 
         У чл.7. ст.1.после речи ,,листова“ уписују се речи „као и 

у електронском облику на званичном сајту општине“. 

          Остали део текста овог става остаје непромењен. 
Члан 6. 

        У чл.14.ст.1. после речи „доставља се“, бришу се речи 

„Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове“ и 
уписују речи „Одељењу за урбанизам, имовинско-правне 

послове и заштиту животне средине“. 

         Остали део текста овог става остаје непромењен. 

Члан 7. 

У чл.23.ст.1. после речи „доставља“, бришу се речи 

„Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове“ и 
уписују речи „Одељењу за урбанизам, имовинско-правне 

послове и заштиту животне средине“. 

         Остали део текста овог става остаје непромењен. 
 

Члан 8. 

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

                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-2/2018-02 ОД  29.01.2018. ГОД. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

 На основу члана 76. Закона о приватизацији („Сл. 

глaсник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - 
aутeнтичнo тумaчeњe), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други 

закон и 101/2016 - други закон), члана 38. Статута општине 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08,  22/08, 

28/08, 13/2011 и 23/13) и Закључка Владе Републике Србије 

број 023-4329/2017 од 11.05.2017. године, Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.01.2018. 

године, доноси 

ОДЛУКУ 

 о давању сагласности о отпису потраживања 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања 

Општине Ћуприја према Друштву за одржавање зграда д.о.о., 

Београд, на рачуну 711111 према територијалној припадности 
у износу од 18.049,04 РСД  и у оквиру рачуна 840-4848-37 у 

износу од 6.445,53 отпишу. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-3/2018-02 од 29.01.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

На основу  чл. 32 Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 - др. закон), чл. 58. ст. 6.  Закона о буџетском 
систему  ( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009,  73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 

108/2013, 142/2014, 68/2015– др. закон,103/2015, 99/2016 и 
113/2017) и чл. 38. ст. 1. тачка 9. Статута општине Ћуприја ( 

„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/2008, 22/2008, 

28/2008, 13/2011 и 23/2013 ), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 29.01.2018. донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о  начину  и поступку давања сагласности на финансијске 

планове основних и средњих школа на територији 

општине Ћуприја 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком, у складу са законом, уређују се 

начин и поступак давања сагласности на финансијске планове 

основних и средњих школа на територији општине Ћуприја. 
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Члан 2. 

Општинско веће општине Ћуприја, по претходно 
прибављеном мишљењу одељења за финасије Општинске 

управе општине Ћуприја, решењем одлучује о давању 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја. 

 

Члан 3. 
 Плаћања са консолидованог рачуна трезора за 

реализацију обавеза неће се вршити уколико корисник јавних 

средстава из члана 2. ове одлуке није добио сагласност на 
финансијски план решењем Општинског веће општине 

Ћуприја. 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику  општине Ћуприја “. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-5-4/2018-02  од   29.01.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., 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: 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја  на  седници одржаној 
дана 29.01.2018.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Народне кухиње 

Црвеног крста Ћуприја у 2018.години, број: 402-48/2017-01 од 
28.11.2017.године. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-5/2018-02 од  29.01.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., 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.13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана 29.01.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о извршавању одлука, 

других аката и Извештај о раду Општинског већа  општине 

Ћуприја за 2017.годину. 
             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-6/2018-02 од 29.01.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, 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. 13/2016,16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  

дана 29.01.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА 

ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, 

ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ  

ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ 

 
РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 

подршке детету/ученику,  у саставу:  
1. др Матилда Јанковић- педијатар 

2. Милица Станојловић- школски психолог 

3. Дијана Вујичић-дипл.социолог 
       Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-7-1/2018-02 од 29.01.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

            На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи  (''Сл.гласник РС'', бр.129/07,83/14-др.закон и 

101/16-др.закон), члана 132. став 6. Закона о здравственој 

заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/05,72/09-
др.закон,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13-др.закон,93/14,96/15 и 

106/15) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.13/16,16/16 и 25/17), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 

29.01.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ 

 

  ИМЕНУЈЕ СЕ Др Мирјана Милетић из Ћуприје за  

директора Здравствене установе Дом здравља ''Ћуприја'' у 

Ћуприји, на период од четири године, почев од 15.02.2018. 

године.                        

             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-7-2/2018-02 ОД 29.01.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон), члана 135. ст.1. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 
96/15 и 106/15)  и члана 51. Пословника Скупштине општине 

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

и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја  на  седници 
одржаној дана 29.01.2018.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ 

 

Др Мирјани Милетић престаје дужност директора 

Здравствене установе  Дом здравља ''Ћуприја'' у Ћуприји, са 
14.02.2018. године, због истека мандата.                            

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-7-3/2018-02 ОД 29.01.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

            На основу члана 116. и 117.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), 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.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.01.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 
 

   РАЗРЕШАВА СЕ  школски одбор Медицинске 

школе у Ћуприји, са 07.02.2018. године,  у саставу: 
1. Драгана Грубач, представник запослених 

2. Владимир Вељковић, представник запослених 

3. Бобан Миладиновић, представник запослених 
4. Милутин Нешић, представник родитеља 
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5. Борисавка Крстић - Никодијевић, представник 

родитеља 
6. Драган Ивановић, представник родитеља 

7. Данијела Милосављевић, представник локалне 

самоуправе 

8. Александра Станојловић, представник локалне 

самоуправе 

9. Александра Тодоровић, представник локалне 
самоуправе 

         због истека мандата. 

           Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-7-4/2018-02 ОД 29.01.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

                 На основу члана 116. и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), 
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.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 

29.01.2018.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 
 

 
   ИМЕНУЈЕ СЕ  школски одбор Медицинске 

школе у Ћуприји, на период од 4 (четири) године, почев од 

07.02.2018. године, у саставу: 
1. Виолета Ђурић-Стојиљковић, представник 

запослених 

2. Јелена Симић, представник запослених 
3. Бранислав Јевремовић, представник запослених 

4. Емина Илић, представник родитеља 
5. Данијела Динић, представник родитеља 

6. Милић Станојловић, представник родитеља 

7. Данијела Милосављевић, представник локалне 
самоуправе 

8. Александра Станојловић, представник локалне 

самоуправе 
9. Александра Стефановић, представник локалне 

самоуправе 

                    Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-5-7-5/2018-02 ОД 29.01.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - oдлукa УС, 55/2014, 96/2015 - др. 
зaкoн и 9/2016 - oдлукa УС), члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 

83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон), члана 60. 
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 10. 

став 3, члана 12. и 13. Одлуке о регулисању саобраћаја на 
територији општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/11), Општинско веће oпштине Ћуприја на 
седници одржаној дана 22.01.2018. године доноси: 

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Програмом коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине Ћуприја за 
2018. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин 

коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне 

прекршаје на територији општине Ћуприја, за активности које 
се током 2018. године планирају у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима. 

Коришћење наведених средстава биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних 
извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по 

утврђеним приоритетима до нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остварују у планираном 

износу, планиране активности реализоваће се према степену 

приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја. 

 
II У складу са одредбом члана 18., став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, средства за реализацију 

овог Програма биће усмерена за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима и то за следеће намене: 

 

Р.бр. 
Назив 

конта 
Назив позиције 

Износ 

(динара) 

А)  
Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима 
 

1  

Израда техничке документације у 

области безбедности 

саобраћајних токова на 

територији општине Ћуприја 

 

  1.1  

Израда пројектне документације 

семафоризованих раскрсница, са 

Техничком контролом 

    200.000 

2.  

Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима - 

Превентивно промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја 

 

2.1  

Промотивна кампања безбедности 

у саобраћају - израда пропагандног 

материјала, спотова, закуп 
билдборда као и организација 

такмичења ,,Шта знаш о 

саобраћају”. 

    250.000  

3.  

Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима - 

унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

 

3.1  
Поклони за победнике учешћа у 
општинском школском такмичењу 

„Шта знаш о саобраћају“ 

 80.000 

Б)  
Поправљање саобраћајне 

ннфраструктуре 
 

1.1  

Набавка, монтажа камера и 

потребне опреме за видео надзор 
саобраћаја 

 10.800.000 

1.2  

Набавка и уградња техничких 

средстава за успорење саобраћаја у 

зонама школа, предвиђених 
Главним  саобраћајним пројектом 

техничког регулисања саобраћаја за 

деонице државних  и локалних 
путева у насељеном месту Ћуприја  

500.000 

1.3  

Набавка и уградња металних 

заштитних ограда у зонама школа, 
предвиђених Главним  

саобраћајним пројектом техничког 

регулисања саобраћаја за деонице 
државних  и локалних путева у 

насељеном месту Ћуприја  

300.000 

III Савет за безбедност саобраћаја достављаће 

Општинском Већу годишњи извештај о реализацији Програма 

коришћења средстава за  унапређење безбедности саобраћаја, 
најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину. 

IV  Стручне и административно техничке послове у 

вези са реализацијом Програма, обавља надлежни орган 
Општинске управе Ћуприја. 

V Набавка добара, услуга и радова вршиће се у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-2/2018-01-1 од 22.01.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

 

 



30.01.2018.            број 2 

4 

САДРЖАЈ 
 

Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку, 

условима и начину отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Ћуприја 

1 

Одлука о давању сагласности о отпису 

потраживања 
1 

Одлука о начину и поступку давања сагласности 

на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја 

1 

Решење (сагласност План рада Народне кухиње 
Црвеног крста) 

2 

Решење (сагласност Извештај о раду Oпштинског 

већа) 
2 

Решење о разрешењу Комисије за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене или социјалне подршке 

детету/ученику 

2 

Решење о именовању директора здравствене 

установе Дом здравља „Ћуприја“ у Ћуприји 
2 

Решење о престанку дужности директора 

здравствене установе Дом здравља „Ћуприја“ у 
Ћуприји 

2 

Решење о разрешењу школског одбора 

Медицинске школе у Ћуприји 
2 

Решење о именовању школског одбора 

Медицинске школе у Ћуприји 
3 

Програм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине 
Ћуприја за 2018.годину 

3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


