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
(''Службени гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 12.10.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ 13.ОКТОБРА
Члан 1.
Поводом Дана општине 13.Октобра, Скупштина
општине Ћуприја, додељује
ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА:
1) UNAL PALA, власнику O-P GRUP – за допринос
развоју пољопривредне производње у општини Ћуприја. Ова
турска компанија препознала је потенцијал наше општине и
определила се да инвестира у пољопривредно добро
„Добричево“, чиме ће значајно поспешити пољопривредну
производњу и оживети ово замрло пољопривредно добро, по
коме је Ћуприја некада била позната;
2) Дарку Саџаку, законском заступнику ROYAL DE
HEUS GROUP NETHERLANDS – за унапређење привредног
развоја општине Ћуприја. Ова холандска компанија, као један
од највећих произвођача у индустрији сточне хране,
проширила је своје капацитете куповином фабрике хране за
животиње „Компонента“ у Ћуприји и на тај начин допринела
даљем инвестирању у наш град;
СПОМЕН ПЛАКЕТУ:
Мојсовски Соколу, пуковнику у пензији бивше ЈНА
и Војске Југославије, за свеукупни допринос и пожртвованост
у свом раду, као и нарочиту посвећеност општини Ћуприја;
ЗАХВАЛНИЦУ:
АЕРО КЛУБУ ЋУПРИЈА, за афирмацију
ваздухопловног спорта на територији општине Ћуприја, као и
значајна достигнућа у овој области;
НОВЧАНУ НАГРАДУ - стрелцима противградне
станице радарског центра „Бешњаја“, за ангажовање и рад на
пословима противградне одбране у 2018. години, који су од
изузетног значаја и важности за заштиту пољопривредних
усева, имовине и људи на територији општине Ћуприја, у
износу од по 30.000,00 динара и то :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Плашинтовић Рајку из Бигренице
Ђурђевић Бојану из Бигренице
Стошић Митровић Стојадинки из Сења
Митровић Милошу из Сења
Чобановић Браниславу из Бигренице
Чобановић Крстини из Бигренице
Ђорђевић Бранки из Исакова
Ђорђевић Алекси из Исакова
Аничић Каменку из Батинца
Аничић Љиљани из Батинца
Станојевић Војиславу из Остриковца
Станојевић Ненаду из Остриковца

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Јанићијевић Драгици из Јовца
Јанићијевић Мићи из Јовца
Којић Деспоту из Мијатовца
Тасић Радовану из Мијатовца
Ибишевић Томиславу из Батинца
Ибишевић Ради из Батинца
Илиовски Бошку из Паљана
Милошевић Мирољубу из Паљана
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-2/2018-02 од 12.10.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.10.2018. 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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„Пут Ћуприја-Јовац-Остриковац“
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Пут
Ћуприја-Јовац-Остриковац“ (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-164-4/2018-02 од 04.10.2018. године.
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана: северна граница
обухвата је к.п.бр.2234 К.О. Остриковац, западна граница
обухвата је ДП IIА реда број 187 на к.п.бр. 4560 К.О.Јовац,
источна граница је тачка пресека са трасом нове пруге на
к.п.бр.7350/1 К.О.Ћуприја-ван града, у ширини око 15m.
Обухватом плана обухваћене су: к.п.бр. 2234, 2235,
2236, 2237, 2238, 2239, 2240 и 2255 све у К.О.Остриковац,
к.п.бр. 4560, 4562, 4563, 4564, 4565 и 4566 све у К.О.Јовац и
део к.п.бр. 7350/1 и к.п.бр. 7353 К.О.Ћуприја-ван града.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 3.
Коначан обухват Плана дефинисаће се нацртом
планског документа.
Члан 4.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
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План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

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.
Циљ за доношење Плана јесте:
боља повезаност два насељена места Јовац и
Остриковац са градским језгром
растерећење саобраћаја
Члан 6.
План састоји се од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по три примерка. План се објављује.

Члан 11.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 12.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-3/2018-02 од 12.10.2018. године

Члан 9.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.

Члан 10.
Након доношења Одлуке о изради 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.

2

12.10.2018.

број 16

Oпштинска управа општине Ћуприје, Начелник општинске
управе на основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 88/10) у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/1- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14,
145/14) доноси :
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПУТ ЋУПРИЈА-ЈОВАЦ-ОСТРИКОВАЦ

Коначан обухват Плана дефинисаће се нацртом
планског документа.
Члан 4.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.
Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте:
повезивање два локалитета од историјског значаја
стварање услова за развој руралног туризма
побољшање услова са аспекта развоја привреде и
пољопривреде на локалном нивоу

1. НЕ ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације „Пут
Ћуприја-Јовац-Остриковац“ (у даљем тексту: План )
2. Оквирне границе обухвата Плана: северна граница
обухвата је кп.бр.2234 К.О. Остриковац, западна граница
обухвата је ДП II A реда број 187 на кп.бр. 4560 К.О.
Јовац, источна граница је тачка пресека са трасом нове
пруге на кп.бр.7350/1 К.О. Ћуприја-ван града, у ширини
око 15 m.
3. У оквиру намене простора предметног Плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
4. Ово Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације и објављује се у „ Сужбеном гласнику
општине Ћуприја“

Члан 6.
План састоји се од:
3. Текстуалног дела ПДР
4. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по три примерка. План се објављује.
Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-58/2018-01-2 од 24.08.2018.год.

Члан 9.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 10.
Након доношења Одлуке о изради 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.
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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић Ранђеловић, с.р.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 12.10.2018. 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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ - ИВАНКОВАЦ“

Члан 11.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Пут
Сење - Иванковац“ (у даљем тексту: План), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 06-1643/2018-02 од 04.10.2018. године.

Члан 12.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана: дуж катастарских
парцела 8325, 8324 и 3743 све у К.О.Сење и 956
К.О.Иванковац, при чему је јужна граница обухвата пут ДП II
А реда број 160 (Ћуприја-Сење-Ресавица), у дужини око
2600m и ширини око 10m.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-4/2018-02 од 12.10.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.

Члан 3.
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_________________________________________________________________________________________________________
Oпштинска управа општине Ћуприје, Начелник општинске
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
управе на основу члана 9. Закона о стратешкој процени
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Број: 501-57/2018-01-2 од 24.08.2018.год.
Србије“, бр. 135/04, 88/10) у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Србије“, бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
Драгица Пејчић Ранђеловић, с.р.
42/1- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14,
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
145/14) доноси :
(„Сл. глaсник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016
OДЛУКУ
- други закон и 47/2018), члана 38. и члана 57. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08,
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 8. Правилника о
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
награђивању ученика и студената, истакнутих личности у
РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТ СЕЊЕ-ИВАНКОВАЦ
области образовања, науке, културе и спорта („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 14/14, 25/14 и 24/15), председник
1. НЕ ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја на
општине Ћуприја дана 10.10.2018. године доноси:
животну средину Плана детаљне регулације „Пут СењеИванковац“ (у даљем тексту: План )
ОДЛУКУ
2. Оквирне границе обухвата Плана: дуж катастарских
О
ДОДЕЛИ
НАГРАДА
парцела 8325, 8324 и 3743 све у К.О.Сење и 956 К.О
Иванковац, при чему је јужна граница обухвата пут ДП II А
Члан 1.
реда број 160 (Ћуприја – Сење - Ресавица), у дужини 2600m
Овом Одлуком утврђује се право на доделу награде
и ширини око 10m.
изузетно талентованим ученицима-ђацима генерације за
3. У оквиру намене простора предметног Плана нису
школску 2017/2018. годину, на територији општине Ћуприја.
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Члан 2.
4. Ово Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана
Право на награђивање ђаци остварују на основу
детаљне регулације и објављује се у „ Сужбеном гласнику
достављеног предлога школе и мишљења Одељења за
општине Ћуприја“
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друштвене делатности, привреду и локални економски развој
општинске управе општине Ћуприја.

урбанизам и заштиту животне средине, код радног места
под редним бројем 75. Шеф Одсека за урбанизам и заштиту
животне средине
У делу: Услови: мењају тако да гласе:
„ Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно –
научног поља техничко – технолошких наука из научних
области архитектура или грађевинско инжењерство односно
у оквиру образовно – научног поља природно – математички
наука из научне области гео – науке
(смер просторно
планирање) на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару ( MS Office пакет,
AutoCad и интернет “
Остали део текста остаје непромењен.

Члан 3.
Право на доделу награде имају ученици-ђаци
генерација школа са територије општине Ћуприја и то:
- Милица Ђурђевић, ђак генерације ОШ „Вук
Караџић“
- Вељко Матић, ђак генерације ОШ „Ђура Јакшић“
- Милена Станичић, ђак генерације ОШ „13. октобар“
- Нађа Бранковић, ђак генерације Гимназије
- Андрија Бркић, ђак генерације Медицинске школе
- Миљана Тодоровић, ђак генерације Техничке школе
- Стефанија Удицки, ђак генерације Школе за
музичке таленте
- Лука Стевановић, ђак генерације ШОМО „Душан
Сковран“
Члан 4.
Средства за награду обезбеђена су у буџету општине
Ћуприја.
Члан 5.
Износ новчане награде је 40.000,оо РСД по ученикуђаку генерације.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“

Члан 3.
У чл. 23. Правилника, код Одељења за
инспекцијски надзор, у ужој унутрашњој организационој
јединици
Група за комуналне делатности, извршење,
уклањање објеката или дела објеката, код радног места под
редним бројем 93. Административно – технички послови у
области комуналних делатности и извршења, у делу: број
службеника: ,број 3 замењује се бројем 2
Остали део текста остаје непромењен.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 17-8/2018-01 ОД 10.10.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 25. ст. 1. тачка
6. и члана 53. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''
број 33/2016 ), Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја'' број 34/2014,10/2017)
и Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције општине
Ћуприја (''Службени гласник општине Ћуприја'' број 2/2014),
Општинске веће општине Ћуприја, на предлог начелника
Општинске управе општинеЋуприја, на седници одржаној
дана10.10.2018. године, усвојило је:

Члан 4.
У чл. 29. Правилника, код Правобранилаштва
општине Ћуприја, код радног места под редним бројем 103.
.Административно – технички и геодетски послови
У делу: Услови: мењају тако да гласе:
„ Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно –
научног поља техничко – технолошких наука из научних
области архитектура,
грађевинско инжењерство
или
геодетско инжењерство односно у оквиру образовно –
научног поља друштвено – хуманистичких наука из научне
области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, геодетска
лиценца, најмање три године радног искуства у струци.“
Остали део текста остаје непромењен.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја “.

ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА И
СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-171-6/2018-01-1 од 10.10.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), 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 12.10.2018. године, донела је

Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине
Ћуприја (даљем тексту: Правилник), бр. 06 – 189/2017-01-1
од 06. 10. 2017. године ( „ Службени гласник општине
Ћуприја “,бр.22/2017 ), 06 – 13/2018-01-1 од 07. 02. 2018.
године ( „ Службени гласник општине Ћуприја “,бр.3/2018 ) и
06-155-9/2018-01-1 од 21. 09. 2018. године ( „ Службени
гласник општине Ћуприја “,бр.14/2018 ).

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Ценовника бр. 5275 од 15.09.2016. године Јавног комуналног
предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја, број: 5384 од 17.09.2018.
године (Ценовник РЈ ''Јавна расвета''), коју је донео Надзорни
одбор ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја.

Члан 2.
У чл. 23. Правилника, код Одељења за урбанизам,
имовинско правне послове и заштиту животне средине, у
ужој унутрашњој организационој јединици, Одсек за
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Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-5/2018-02 ОД 12.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-7-1/2018-02 од 12.10.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 11) и члана 40.
став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
12.10.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

На основу члана 22. тачка 11. члана 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) и члана 50. став 1.тачка 12. Статута Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој
седници одржаној дана 17.09.2018.године, доноси се

ПОСТАВЉА СЕ Драгица Пејчић-Ранђеловић,
дипл.правник за секретара Скупштине општине Ћуприја.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275
од15.09.2016.год. ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-7-2/2018-02 од 12.10.2018.год.

I. Мења се и допуњује – ЦЕНОВНИК бр.5275 од
15.09.2016. године, ЈКП“Равно 2014“Ћуприја, у РЈ „Јавна
расвета“ у делу бр.33 и 34 и исти гласи:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 53. и члана 51. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017), члана 46. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној 10.10.2018. године, донело је

33

Кабли Х00/0-А 4х16 мм²/м

м

125.00

150.00

34

Кабли PP00 4х6 мм²/м

м

257.00

308.40

II. У осталом делу Ценовник ЈКП“ Равно 2014“ Ћуприја
остаје непромењен.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУНАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

III. Одлуку предузећа, доставити оснивачу на сагласност.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
Душан Катић, 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 52. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.13/2016, 16/2016
и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 12.10.2018.године, донела је

I Драгици Пејчић-Ранђеловић, начелници општинске
управе општине Ћуприја, УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада
службеника на положају са 08.10.2018. године, због протека
времена на које је постављена.
II Драгица Пејчић-Ранђеловић, имa прaвo дa кoд
Општинске управе општине Ћуприја будe рaспoрeђeна нa
другo рaднo мeстo зa кoje испуњaвa услoвe.
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Центру за социјални рад
''Ћуприја''-Ћуприја за уступање просторије у приземљу зграде
(трпезаријски простор и тоалет који се налази такође у
приземљу) у току трајања пројекта ''Дневне активности за
децу и младе са сметњама у развоју-Мост''.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-174-6/2018-02 ОД 12.10.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-171-12/2018-01-1 ОД 10.10.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени
гласник
РС“
бр. 21/2016,
113/2017
и
113/2017-I–др. закон), члана 9. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/2016) и члана
60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско
веће општине Ћуприја, дана 10.10.2018. године, донело је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 11) и члана 26. став 1.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина
општине
Ћуприја
на
седници
одржаној
дана
12.10.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Далиборки
Ковачевић-Илић,
дипл.правнику,
престаје функција секретара Скупштине општине Ћуприја,
због оставке.

I Образује се Конкурсна комисија за спровођење
јавног конкурса за попуњавање положаја начелника
општинске управе општине Ћуприја у саставу:
1. Јовица Антић, дипл.правник,председник,
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2. Јадранка Ђорђевић, дипломирани економиста, члан,
3. Снежана Јоксимовић, дипл. правник, члан.
II Задатак комисије је да спроведе изборни
поступак
по
јавном
конкурсу
за
попуњавање
положаја Начелника општинске управе општине Ћуприја.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна комисија
саставља листу од највише три кандидата за положај који
се попуњава, а који су са најбољим резултатом испунили
мерила прописана за избор. Листу
кандидата
комисија
доставља Општинском већу општине Ћуприја.
III Конкурсна комисија је у обавези да донесе
Пословник о раду и Правилник о спровођењу јавног конкурса
за попуњавање положаја начелника општинске управе
општине Ћуприја.
IV Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику општине Ћуприја“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-171-14/2018-01-1 ОД 10.10.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р.

САДРЖАЈ
Одлука о додели признања и награда за
2018.годину поводом дана општине 13.октобра
Одлука о изради плана детаљне регулације „Пут
Ћуприја-Јовац-Остриковац“
Одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину плана детаљне
регулације пут Ћуприја-Јовац-Остриковац
Одлука о изради плана детаљне регулације „Пут
Сење -Иванковац“
Одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину плана детаљне
регулације пут Сење-Иванковац
Одлука о додели награда
Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја
Решење (Ценовник ЈКП Равно)
Одлука о измени и допуни ценовника бр.5275 од
15.09.2016.године ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Решење (Сагласност Центру за социјални рад)
Решење о престанку функције секретара
Скупштине општине Ћуприја
Решење о постављењу секретара Скупштине
општине Ћуприја
Решење о престанку рада службеника на положају
– начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење о образовању конкурсне комисије за
попуњавање положаја начелника општинске управе
општине Ћуприја

1
1
3
3
4
4

5

5
6
6
6
6
6
6

7

