На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/2007, 83/2014 - други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 115. 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 28. 11. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА
СТАТУТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ изради Статута општине Ћуприја, ради усклађивања са одговарајућим законским прописима.
Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду нацрта Статута општине Ћуприја у саставу:
1. Драгица Пејчић Ранђеловић,председник
2. Јовица Антић, члан
3. Милица Цветковић, члан
4. Ивана Шћепановић, члан
5. Татјана Божиловић, члан
Задатак Комисије је да изради нацрт Статута општине Ћуприја у складу са важећим законским прописима.
Рок за израду нацрта овог акта је 60 дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 3.
Комисија из члана 2. ове Одлуке ће текст нацрта акта Статута доставити Општинском већу општине Ћуприја на даље
поступање.
Општинско веће ће, након утврђивања текста нацрта акта, исти упутити на јавну расправу која ћe трајати 30 дана.
Након спроведене јавне расправе Општинско веће ће утврдити предлог Статута и исти доставити Скупштини општине на
усвајање.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 02–108/2018-02 oд 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
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На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије'',
број:
129/2007,83/2014-др.закон
и
101/2016-др.закон
и
47/2018),члана 146. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник Републике Србије'',број 72/09, 81/2009исп. 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
и члана 38. 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 28.
11. .2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊЕ И ПОСТАВЉАЊА
СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

Члан 1.
у јавну својину општине Ћуприја,

Прибавља се
следећа непокретност:
Идеални део од 8128/15038 непокретности на кп.бр.
3281/8 К.О. Параћин – ван варош, уписане у лист
непокретности 9871 К.О. Параћин – ван варош код надлежне
Службе за катастар непокретности Параћин, као
пољопривредно земљиште, њива 5. класе, површине 15038 м2,
од сувласника Бајкић (Животе) Дарка који је власник 1/4 и
Јаковљевић (Живојина) Бранка који је власник 3/4 наведене
непокретности, обојица из Параћина.
Непокретност из става 1 овог члана прибавља се од
сувласника у сразмери са њиховим уделима на предметној
непокретности.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се
по цени од 20.000,00 динара по ару, увећану за износ
трошкова пореза на промет апсолутних права, у складу са
законом.
Члан 3.
О прибављању непокретне ствари из члана 1. ове
Одлуке биће закључен Уговор о купопродаји непокретности,
којим ће бити регулисано да трошкове преноса права својине
на непокретности и трошкове накнадне парцелације сноси
општина Ћуприја, као купац.

Члан 1.
Овом одлуком мења се Одлука о начину и поступку
изградње и постављања споменика и спомен обележја на
површинама јавне намене општине Ћуприја (''Службени
гласник општине Ћуприја'' бр.15/2018), ( у даљем тексту
Одлука).
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се тако да сада гласи:
„Скупштина општине Ћуприја на предлог Општинског већа и
по претходно
прибављеној сагласности министарства
надлежног за послове културе доноси Одлуку о изградњи и
постављању споменика односно спомен обележја.“

Члан 4.
Овлашћује се председник Општине Ћуприја да
потпише Уговор о купопродаји непокретности из члана 3. ове
Одлуке.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:464-18/2018-02 од 28. 11. 2018. године

Члан 3.
У члану 5. после става 3. додаје се став 4. који
гласи:
„Решење о покретању поступка за изградњу споменика доноси
Општинско веће општине Ћуприја“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић дипл. инж. знр
На основу члана 26. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), члана 20. и
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018),
члана 13. став 1. тачка 5) Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“ 107/2005, 72/2009 - други закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон, 93/2014, 96/2015,
106/2015, 105/2017 и 113/2017 - други закон.), члана 8. Одлуке
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ бр. 8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/2017) 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 28. 11. 2018.
године, доноси

Члан 4.
Мења се став 1. члана 6. Одлуке тако да сада гласи:
„Општинско веће општине Ћуприје образује Одбор за
спровођење Решења о покретању поступка
за изградњу
споменика (у даљем тексту Одбор).“
Члан 5.
У члану 7. став 5. после речи Жири додају се речи:
„кога образује Општинско веће општине Ћуприја.
Члан 6.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:353-26/2018-02 ОД 28. 11. 2018. ГОД.

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ДОМУ ЗДРАВЉА
„ЋУПРИЈА“ ИЗ ЋУПРИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић,дипл.инж. знр
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11 88/2013, 105/2014,
104/2016 др. закон и 108/2016), члана 3. став 1. и став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених поснуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/2018), члана 4. став 14. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине
Ћуприја (Службени глсаник општине Ћуприја бр.8/14, 14/16,
18/16, 18/17 и 25/17 ) и члана 38. Статута општине Ћуприја
("Сл. лист општине Ћуприја", број 14/08, 22/08, 28/08. 13/11 и
23/13)), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28. 11. 2018. године, донела је

Члан 1.
Овом одлуком Дому здравља „Ћуприја“ из Ћуприје
даје се на коришћење, медицинска опрема и то Дигитални
портабилни колор доплер ултразвучни апарат са три сонде.
Члан 2.
Дигитални портабилни колор доплер ултразвучни
апарат, даје се Дому здравља „Ћуприја“ Ћуприја на
коришћење без накнаде.
Члан 3.
Дом здравља „Ћуприја“ дужан је да наведену
медицинску опрему користи у обављању здравствене
делатности.
Члан 4.
Општина Ћуприја задржава право да Одлуком свог
надлежног органа одузме право коришћења медицинске
опреме од Дома здравља „Ћуприја“ у складу са Законом и
актима Општине Ћуприја.

ОДЛУКУ
о прибављању непокретности непосредном погодбом у
јавну својину општине Ћуприја (идеални део 8128/15038
на кп.бр. 3281/8 К.О. Параћин – ван варош)
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Нацрт плана се излаже на јавни увид после
извршене стручне контроле, у просторијама Општине
Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине
Ћуприја, у трајању од 15 дана.
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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 510-10/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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:

Члан 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-538/2018-02 од 28. 11. 2018. године

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СУПСКА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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:

Члан 1.
Приступа се изради Измене и допуне Плана
генералне регулације за насеље Супска у општини Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 36/14), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-7/2018-02 од 28. 11. 2018. године.
Члан 2.
Границе планског подручја се мењају. Обухватом
Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље
Супска придодају се и катастарске парцеле број 870/1 и 870/3
обе у К.О. Супска (у даљем тексту: План).
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ИСАКОВУ

Члан 3.
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 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Исакову (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-2/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

Члан 4.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу делови
катастарских парцела број 1214 и 1215 обе у К.О. Исаково.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 5.
План се састоји од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

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).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 6.
План се састоји од:
3. Текстуалног дела ПДР
4. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
Поступак израде и допуне планског документа
спроводи се по скраћеном поступку у складу са чл.51б 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,
145/14 и 83/18).
Предмет измена и допуна планског документа у
скраћеном поступку је само део планског документа који се
мења, а не плански документ у целини.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.
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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.

Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.
Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
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.

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 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-539/2018-02 од 28. 11. 2018. године

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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:

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-537/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ОСТРИКОВЦУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Остриковцу (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-4/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВИРИНУ

Члан 2.
Обухват Плана је катастарска парцела број 983 К.О.
Остриковац.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Вирину (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-5/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

Члан 3.
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 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске
парцеле број 2082/4 и део 2082/1 обе у К.О. Вирине.
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.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 5.
План се састоји од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

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.
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Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
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 два примерка. План се објављује.

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).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
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 два примерка. План се објављује.

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.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.
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.

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

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-541/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-542/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 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, 145/14 и 83/18),
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
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВЛАШКОЈ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Влашкој (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.06-203-6/2018-02 од 21. 11. 2018.године.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ЈОВЦУ

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске
парцеле број 1392/4 и део 1393/1 обе у К.О. Влашка.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Јовцу (у даљем тексту: План), по претходно
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прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 06-2033/2018-02 од 21. 11. 2018. године.
Члан 2.
Обухват Плана јесу катастарске парцеле број 2881 и
2882 обе у К.О. Јовац.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија
зона на територији општине Ћуприја, за утврђивање пореза на
имовину.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја одређују се 3 зоне
у зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Ћуприја, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су:
I,
II,
Ван зоне II и I,
I зона је најопремљенија зона у општини Ћуприја
према критеријумима из става 1. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који
је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на
територији општине Ћуприја ("Сл. гласник општине Ћуприја"
бр. 32/2016) .
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“,а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
Одлуку објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.

Члан 3.
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 4.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 5.
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 два примерка. План се објављује.
Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 436-188/2018-02 ОД 28. 11. 2018. године

Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
I зона обухвата следеће улице:
1. 1. Маја
2. Анђе Ранковић
3. Бранка Радичевића
4. Брегалничка
5. Доситеја Обрадовића
6. Змај Јовина
7. Иве Лоле Рибара
8. Карађорђева
9. Кнеза Милоша (од броја 1 до броја 57 и од броја 2 до броја
46)
10. Миодрага Новаковића (од броја 1 до броја 15 и од броја 2
до броја 20)
11. Ловћенска
12. Раде Кончара
13. Раде Симоновић
14. Танаска Рајића
15. Филипа Кљајића
16. Цара Лазара

Члан 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

II зона обухвата следеће улице и делове улица:
1. 7. Јул
2. 13. Октобар
3. Балканска
4. Боривоја Велимановића
5. Бошка Ђуричића
6. Бранка Ћопића
7. Булевар Војске Србије (од броја 1 до броја 83/1 и од броја 2
до броја 110)
8. Васе Чарапића
9. Видовданска
10. Војислава Илића
11. Вука Караџића
12. Грачаничка
13. Данила Димитријевића
14. Делиградска
15. Др Семашка
16. Др Воје Суботића
17. Душана Матића
18. Ђуре Јакшића

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-540/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
На основу члана 6. ст. 3. и 4. и члана 7а. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...68/2014),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07...47/2018) 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 28. 11. 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
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19. Живке Дамњановић
20. Иванковачка
21. Иве Андрића
22.Јована Курсуле
23. Јосифа Панчића
24. Капетана Коче
25. Кнеза Милоша (од броја 59 и броја 48 до краја)
26. Кнеза Михајла
27. Косанчићева ( од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до броја
50)
28. Краља Петра Првог Ослободиоца
29 Милице Ценић
30. Миодрага Новаковића (од броја 17 и броја 22 до краја)
31. Николе Тесле
32.Немањина ( од броја 1 до броја 13 и од броја 2 до броја 12)
33.Његошева
34. Омладинских бригада
35. Петра Кочића
36. Раваничка
37.Радничка
38. Рељина
39. Сарајевска
40. Светозара Марковића
41. Светозара Милетића
42. Светосавска
43. Синђелићева
44. Студеничка
45. Устаничка
46. Хајдук Вељкова
47. Цетињска (бив. Крушевачка)
48. Чегарска

Групе
непокретности
1. Грађевинско
земљиште
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско
земљиште
4. Станови
5. Куће за
становање
6. Пословне зграде
и други (надземни и
подземни)
грађевински објекти
који служе
за обављање
делатности
7. Гараже и гаражна
места

I

Назив зоне
II

ван зоне II
иI

4.100,00

3.100,00

1.750,00

-

-

38,21

-

-

24,85

54.260,67

52.690,97

33.550,71

31.413,80

22.973,32

72.671,93

35.286,99

30.000,00

27.143,03

21.521,52

15.900,00

39.308,85

Члан 3.
У периоду од 01.01.2018-30.09.2018.године није
било промета на територији општине Ћуприја за следеће
непокретности:
-грађевинско земљиште I, II и ван зоне II и I
-пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински
објекти који служе за обављање делатности I, II и ван зоне II
иI
- гараже и гаражна места I, II и ван зоне II и I

Ван зоне II и I
Обухвата све улице на територији општине Ћуприја које нису
обухваћене I, II зоном и сеоско подручје на територији
општине Ћуприја.

Код обвезника који не воде пословне књиге, ако ни у
граничним зонама није било промета одговарајућих
непокретности, основица пореза на имовину за те
непокретности у зони у којој није било промета, једнака је
основици пореза на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне
књиге за текућу годину.
Код обвезника који воде пословне књиге, ако ни у
граничним зонама није било промета одговарајућих
непокретниости у периоду од 01. јануара до 30. септембра
текуће године, основица пореза на имовину за те
непокретности у зони у којој није било промета је просечна
цена одговарајуће непокретности из најопремљеније зоне која
се множи са коефицијентом који је утврдила Скупштина
општине Ћуприја за сваку зону на својој територији.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...68/2014),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07...47/2018) 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 28. 11. 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

Члан 4.
Просечна цена одговарајућих непокретности у случају да у
зонама кao ни у граничним зонама
није било промета
непокретности у складу са чланом 7а
став 2. Закона о
порезима на имовину,
је просечна цена на основу које је за
текућу годину утврђена основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у
зони која је утврђена као најопремљенија зона и иста износи:

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019. годину на територији општине
Ћуприја.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја одређене су 3 зоне
за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине
Ћуприја, односно са радним зонама и другим садржајима у
насељу, и то: I, II и ван зоне II и I, с тим да је I зона утврђена
као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији
општине Ћуприја износе:

Групе непокретности
Грађевинско земљиште
Пословне зграде и други
грађевински
објекти који служе обављању
делатностости
Гараже и гаражна места

Назив зоне
I зона
4.100,00
72.671,93

27.143,00

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији општине Ћуприја ("Сл.
гласник општине Ћуприја" бр. 25/2017) .
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“, а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
Одлуку објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
БРОЈ: 023-39/2018-02 од 28. 11. .2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР: 436-187/2018-02 од 28. 11. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу одредбе члана 543. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон, 5/2015 и 44/2018) ) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број
14/08, 22/08 , 28/08, 13/11 и 23/13) Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 28. 11. 2018. године
доноси
ОДЛУКУ
о чувању пословних књига и докумената
привредног друштва које је престало ликвидацијом

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
На основу члана 540. став 3. и 543. Закона о
привредним друштвима („ Сл.гласник РС“ број 36/11, 99/11,
83/14-др.закон, 5/15 и 44/18), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број
14/08, 22/08 , 28/08, 13/11 и 23/13) Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 28. 11. 2018. године
доноси
ОДЛУКУ
о окончању поступка ликвидације
Члан 1.
Овом Одлуком окончава се поступак ликвидације
Јавног предузећа Радио телевизија „Ћуприја“ Ћуприја – у
ликвидацији, матични број 06876331, ПИБ 101527394, који је
покренут дана 09.07.2015. године.

Члан 1.
Овом Одлуком Општинској управи општине Ћуприја
поверавају се на чување пословне књиге и документација
привредног друштва Јавног предузећа Радио телевизија
„Ћуприја“, Ћуприја – у ликвидацији, Mатични број 06876331,
ПИБ 101527394.
Члан 2.
Пословне књиге и документација привредног друштва
Јавног предузећа Радио телевизија „Ћуприја“, Ћуприја - у
ликвидацији, које је брисано услед окончања ликвидације,
чувају се у складу са прописима којима се уређује архивска
грађа на адреси Општинске управе општине Ћуприја, улица
13. октобра број 7, 35230 Ћуприја, која се региструје у складу
са законом о регистрацији.

Члан 2.
Усваја се Извештај ликвидационог управника о
спроведеном поступку ликвидације број 421077 од 25.09.2018.
године, чији је саставни део завршни ликвидациони биланс,
односно биланс успеха за период од 01.01.2018. до 25.09.2018.
године и биланс стања на дан 25.09.2018. године.
Члан 3.
Усваја се Изјава ликвидационог управника да су све
обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде
други поступци, број 421078 од 25.09.2018. године.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја.“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
БРОЈ: 023-40/2018-02 од 28. 11. 2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
БРОЈ: 023-38/2018-02 од 28. 11. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу члана 78. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „
Службени гласник РС '' број 21/2016 и 113/2017), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28. 11. 2018.
године доноси:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу одредбе члана 541. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број
14/08, 22/08 , 28/08, 13/11 и 23/13) Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 28. 11. 2018. године
доноси
ОДЛУКУ
о расподели ликвидационог остатка

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И
СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Oвом Одлуком врши се измена Кадровског плана
Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва
општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине
Ћуприја за 2018. годину („Службени гласник општине
Ћуприја '' број 27/2017, 8/ 2018 и 13/2018).

Члан 1.
Овом Одлуком врши се расподела ликвидационог
остатка Јавног предузећа Радио телевизија „ Ћуприја“,
Ћуприја - у ликвидацији, ул. Лоле Рибара 1, уписаног у
Регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, матични број 06876331, над којим је покренут
поступак ликвидације дана 09.07.2015. године.

Члан 2.
У Кадровском плану Општинске управе општине
Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе
буџетске инспекције општине Ћуприја за 2018. годину у делу:
„ Кадровски план Општинске управе општине Ћуприја за
2018. годину '' мења се поглавље II тако да гласи:

Члан 2.
Ликвидациони остататак расподељује се његовом
једином оснивачу општини Ћуприја, матични број 07183968,
ПИБ 101375417, који ће по спроведеном брисању привредног
друштва из Регистра привредних субјеката бити једини
власник преостале имовине.

„ II Планирани број запослених у Општинској управи
општине Ћуприја за 2018. годину
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Радна места
намештеника

број 22
службеника

и

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник

1
1
25
32
17
8
4
20
22
1
0
0
0
4
11

Млађи саветник

1

Сарадник

1

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

помоћници

РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕ
Извештај о извршењу буџета
општине Ћуприја за период 01. 01. – 30. 09. 2018. годину.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја '
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400 – 741/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Р.С.“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018), члана 27. став 10. Закона о
јавној својини ( „Службени гласник Р.С.“ бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон 108/2016 и 113/17), члана 38.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја“ бр.14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28. 11. 2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ

3

1.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Ћуприја
да за потребе одржавања атлетских такмичења на територији
Републике Србије уступи помоћну атлетску стазу за
вишекратну употребу и стазу за кретање атлетичара за
вишекратну употребу, према спецификацији која је саставни
део овог Решења, а сагласно члану 1. Уговора, бр.46-5/201701 од 31.марта 2017. године којим је Републичка дирекција за
имовину Р.С. предала општини Ћуприја за потребе опремања
атлетске
дворане,
стандардну монтажно-демонтажну
атлетску стазу са конструкцијом, помоћну стазу за загревање
за вишекратну употребу и стазу за кретање атлетичара за
вишекратну употребу.

1
0

Млађи саветник

5

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

1

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

Висока стручна спрема

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, доноси:

Број извршилаца

Саветник

Приправници

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 119 - 4/2018-02 од 28. 11. 2018. године

0
2

Функционери
–
председника општине
Самостални саветник

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја ''.

Број извршилаца

Саветник

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине
Ћуприја )

Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2018.
годину
( „Службени гласник општине Ћуприја '' број:
27/2017, 8/2018 и 13/2018) остаје непромењен.

Број извршилаца

2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-109/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.

Број извршилаца

Спецификација тартан стазе

5

Члан 3.
У осталом делу Кадровски план Општинске управе
општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и

36

Плоче пузле

465

ком

Газишта

217

ком

(5% сечено)

28.11.2018.

број 22

Ивичњаци

4

ком

Тартан ролне

94

ком

1+ m -

9

ком

2+ m -

16

ком

3+ m -

10

ком

4+ m -

8

ком

5+ m -

6

ком

6+ m -

12

ком

7+ m -

11

ком

8+ m -

12

ком

12m -

10

ком

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И
РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У
2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Годишњим програмом мера и радова на смањењу
ризика од поплава утврђују се мере и радови који ће се
предузети у 2018. години на територији општине Ћуприја , у
циљу смањења ризика од поплава.
За предвиђене мере и радове потребна средства могу
да се обезбеде из буџета општине Ћуприја, буџета Републике
Србије, донација и других извора у складу са законом.
Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика
од поплава садржи:
I.
-мере и радове на одржавању, санацији и
реконструкцији заштитних водних објеката и на
одржавање водотокова из локалног оперативног
плана,
II.
-организацији одбране од поплава,
III.
-евидентирање поплавних догађаја,
IV.
-план комуникација учесника у одбрани од поплава,
V.
-и друго потребно за смањење ризика од поплава.

Рестлови ролни 100x100, 60x100 , 160x50. 140x110
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и чл. 38.
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 28.
11. 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
о Локалном акционом плану за младе општине Ћуприја
2018 – 2022

I.
МЕРЕ И РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ, САНАЦИЈИ
И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И НА
ОДРЖАВАЊУ ВОДОТОКОВА ИЗ ЛОКАЛНОГ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
У 2018. години предвиђеју се следеће мере и радови :
Назив
водотока
II реда

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за
младе општине Ћуприја 2018 – 2022.
Члан 2.
Саставни део Одлуке је Локални акциони план за
младе општине Ћуприја 2018 – 2022.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службени гласник општине Ћуприја ''

Савин
поток
Медарски
поток

Ђорђев
поток

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 100 - 1/2018-02 од 28. 11. 2018. године

Опис
деонице
која је
изложена
плављењу

Предлог
радова на
уређењу

Угрожено
је насеље,
пољоприв
редно
земљиште
,и
регионалн
и пут.

Чишћење и
уређење обале
и корита
потока од
шибља,
физичког
отпада и
дрвећа

Угрожено
је насеље
и
пољ.земљ
иште

Израда
пројектно
техничке
документације
за уређење
корита Лудог
поља

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.

Прилог број 1
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА 2018-2022

Луди
поток

На основу члана 55. Закона о водама (" Службени
гласник РС ", бр. 54/96, 30/10 и 93/12) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ("Општински службени гласник ", бр.14/08,
22/08, 28/08, 13/11, 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 28. 11. 2018. године, донела је:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
У 2018. ГОДИНИ

Издвојена
финансијс
ких
средставаконто
и
позиција
300.000,00
Програмс
ка
активност
06020014,
позиција
116,еконо
мска
класифика
ција 425
600.000,00
Фонд за
развој
пољоприв
реде,
Програм
0101,
Пољоприв
реда и
рурални
развој,
Програмс
ка
активност
:мере
подршке
руралном
развоју,
позиција
139,
економска
класифика
ција 511

Извор
финансијс
ких
средстава

Буџет
општине
Ћуприја

Буџет
општине
Ћуприја

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА
Одбраном од поплава руководи Општински штаб за
ванредне ситуације општине.
Штаб је формирао Стручно-оперативни тим за
одбрану од поплава, Поверенике и заменике за насељена
места на територији општине Ћуприја чија су задужења
наведена у Оперативном плану за одбрану од поплава у 2018.
години.
Оперативним планом за одбрану од поплава у 2018.
години наведене су органи, организације и правна лица која се
ангажују у случају поплава.

Прилог број 2
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА У 2018. ГОДИНИ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др.закон ) Општег
плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018.
године ( „ Сл. гласник РС“ број 23/2012 ) и члана 38. Статута
општине Ћуприја ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број 14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13 ) Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаног дана 28. 11. 2018. доноси

III ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА
Повереници које је именовао Општински штаб за
ванредне ситуације вршиће прикупљање података од значаја
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број 22

за спровођење одбране од поплава на територији општине
Ћуприја.
Прикупљају се подаци који се односе на
проблематику угрожености и заштите насељених места,
важнијих саобраћајница, привредних и пољопривредних
објеката, јавних објекта, обрадивих површина и др.
Прикупљени подаци су од значаја за планирање
мера и радова на смањењу ризика од поплава, благовремену
најаву непосредне опасности од поплава, као и за ефикасно
спровођење мера и радова на смањењу штета и одклањању
последица од поплава. Подаци се достављају лицу које је
задужено за кординацију рада Општинског штаба за ванредне
ситуације, Влади Младеновићу који систематизује и обрађује
податке за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације.
IV ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ УЧЕСНИКА У
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
За кординацију одбране од поплава за територију
општине Ћуприја задужен је члан Општинског штаба за
ванредне ситуације Бранко Милојевић,дипл.менаџ. Члан
штаба задужен за евакуацију и хитно успостављање
неопходних служби од јавног интереса, руководиоц стручно
оперативног тима. Одбрана од поплава спроводи се као
редовна и ванредна одбрана од поплава, а о потреби
проглашења
ванредне ситуације одлучује председник
општине.
Оперативним планом за 2018. годину као критеријуми
за проглашење одбране од поплава одређена је хидролошка и
метеоролошка прогноза меродавне кише у односу на степен
засићености тла и очекиваних водостаја на рекама.
Када су испуњени наведени критеријуми проглашава
се ванредна одбрана од поплава и обезбеђује се дежурство у
трајању од 24 часа. О стању на терену обавештава се
кординатор одбране од поплава који даље обавештава
Општински штаб за ванредне ситуацијe.

ситуације општине Ћуприја подноси Скупштини општине
Ћуприја на усвајање:
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА 2017. ГОДИНУ
У току 2017. године штаб за ванредне ситуације за
територију општине Ћуприја одржао је три редовне седнице,
на којима су донета, 31 закључка и 5 препоруке.
Дана 19.05.2017. године, одржана је прва редoвна
седница Општинског штаба за ванредне ситуације, са
почетком у 11.00 часова у сали за састанке општине Ћуприја.
Седницом је председавао заменик председника Општине
Ћуприја Илија Пауновић, у својству заменика команданта
Штаба за ванредне ситуације. На овој седници донета су 14
закључака и 1 препорука.
Поред усвајања записника са предходних седница,
на овој седници извршено је разматрање предлогa Годишњег
извештаја о раду штаба за ванредне ситуације за 2016. годину.
Годишњи извештај штаба достављен је Скупштини општине
Ћуприја на усвајање;
На овој седници такође је донет и закључак о
потреби израде Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа, као и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама сходно Предлогу Процене
угрожености територије општине Ћуприја од елементарних
непогода и других несрећа бр. 06-230/2013-01 од 08.01.2014.
године, коју је донело Општинско веће општине Ћуприја
решењем бр. 06-2/2014-01-1 од 13.01.2014.године. Везано за
израду процене угрожености, као и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама донета је и препорука
којом се Општинском већу препоручује да донесе Решење о
образовању стручно оперативног тима за израду Процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као
и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Разматрана је препорука Окружног штаба за
ванредне ситуације Поморавског управног округа број: 821-12/2017 од 01.03.2017. године након чега је донет:
Закључак: Налаже се Одељењу за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој – група за
пољопривреду да у складу са препоруком Окружног штаба за
ванредне ситуације Поморавског управног округа број: 821-12/2017 од 01.03.2017. године да у што краћем року израде
Оперативни План одбране од поплава за водотоке другог реда.
На овој седници такође је донет:
Закључак: ИМЕНУЈУ СЕ повереници и заменици
повереника, у складу са чланом 11. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине
Ћуприја, број 06-80/2012-02 од 19.09.2012. године, за
насељена места – месне заједнице, на територији општине
Ћуприја.
На предлог начелника штаба Душана Стаменковића
на општинском сајту отворена је нова апликација „Ванредне
ситуације“ на којој сви грађани могу да виде документа штаба
и друга документа везано за ванредне ситуације.
Достављен је захтев Националном тренинг центру
за ванредне ситуације, преко одељења за ванредне ситуације у
Јагодини да се у Ћуприји у радно време изврши обука
повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Разматран је и захтев групе грађана села Сења, бр.
352-59/2017-01-1 од 12.05.2017.године, након чега је донет:
Закључaк: Препоручује се
ЈВП'' СРБИЈА ВОДЕ'',ВПЦ
„МОРАВА“ Ниш, радна јединица „Велика Морава“ Ћуприја,
да предузме све неопходне мере у оквиру својих надлежности
и изврше хитну поправку (регулацију) корита реке Раванице
кроз насеље Сење, како би се спречила даља ерозија.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм мера и радова на смањењу ризика од
поплава у 2018. години саставни је део Оперативног плана
одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 87-18/2018-02 од 28. 11. 2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 35. ст.
1. тачка 3а . Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије '' бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012),
чл. 38. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник
општине Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и
23/2013) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28. 11. 2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Штаба за
ванредне ситуације за територију општине Ћуприја за 2017.
годину.
2.
Ово Решење и Годишњи извештај о раду Штаба за
ванредне ситуације за територију општине Ћуприја за 2017.
годину објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 87-20/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр. с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број:
Датум: 26.03.2018.год.
Ћуприја
На основу члана 34. става 1. тачке 9а) и члана 35. става 1.
тачке 3а) Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС",
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Општински штаб за ванредне

Дана 11.08.2017. године, oдржана
је друга
редовна седница Општинског штаба за ванредне ситуације са
почетком у 15.00 часова у сали за састанке општине Ћуприја.
Седницом је председавао председник Општине Ћуприја
Нинослав Ерић, у својству команданта Штаба за ванредне
ситуације. На овој седници донета су 11 закључака и 1
препорука.
Поред чланова Штаба за ванредне ситуације
седници је присуствовао и пуковник руске војске Богдан
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број 22

Прилепчук,
координатор
пројекта
разминирања
на
Карађорђевом брду.
На овој седници извршена је анализа превентивних
активности на заштити од пожара у време жетве и на
пошумљеним теренима на територији општине Ћуприја и
донет је:
Закључак: УСВАЈА СЕ анализа превентивних активности на
заштити од пожара у време жетве, и на пошумљеним теренима
на територији општине Ћуприја.
Преко РТВ „Поморавље“ објавити саопштење за јавност о
забрани ложења ватре на отвореном и спаљивању биљних
остатака.
На овој седници разматрани су и закључци
Окружног штаба за ванредне ситуације Поморавског управног
округа број: 821-5-3/2017 од 29.06.2017. године, број: 821-54/2017 од 29.06.2017. године, број: 821-5-5/2017 од 29.06.2017.
године и број: 821-5-6/2017 од 29.06.2017. године, након чега
су донешени одговарајући закључци.
Такође на овој седници извршена је и анализа рада
зимске службе 2016/2017.год. на територији општине Ћуприја,
анализа превентивних активности на заштити од поплава на
територији општине Ћуприја као и анализа противградне
заштите.
На овој седници формирани су стручнооперативни
тимови и именовани су њихови чланови.
Богдан
Прилепчук,
координатор
пројекта
разминирања на Карађорђевом брду упознао је чланове штаба
са поступком разминирања. Након његовог излагања и
дискусије чланова штаб, донети су:
Закључак: Усваја се информација о поступку разминирања
дела територије општине Ћуприја на Везировом брду.
Закључак: Задужује се ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја да изврши
санацију приступног пута на Везировом брду, за пролаз Руско
– Српског одреда за хуманитарно разминирање.
Дана 11.12.2017.год, одржана је трећа редовна
седнице Општинског штаба за ванредне ситуације са почетком
у 11.00 часова у сали за састанке општине Ћуприја. Седницом
је председавао председник Општине Ћуприја Нинослав Ерић,
у својству команданта Штаба за ванредне ситуације. На овој
седници донета су 6 закључака и 3 препорука.
Поред усвајања записника са предходних седница, на овој
седници извршено је разматрање спремности зимске службе
ЈКП„Равно 2014“ за одржавање путне инфраструктуре,
спремност Дома здравља као
и спремност Центра за
социјални рад за наступајући зимски период.
На овој седници разматрана је и израда
Оперативног плана одбране од поплава на водотоцима другог
реда као и планирани превентивни радови на одбрани од
поплава на водотицима првог и другог реда.
Бранко Милојевић помоћник председника општине упознао је
присутне чланове штаба са планираним превентивним
активностима на одбрани од поплава у 2018. години на
водотоцима другог реда.
Након излагања Бранка Милојевића командант штаба
Нинослав Ерић упознао је чланове штаба са планираним
радовима и уређењу корита на реци Раваници која је водоток
првог реда. Након краће дискусије чланова штаба донет је:
Закључак: Одељење за финансије да приликом изреаде
буџета за 2018. годину, предвиди средства за израду пројектно
техничке документације, као и реализацију одређених
пројеката везано за Годишњи програм мера и радова на
смањењу ризика од поплава и Оперативни план за одбрану од
поплава на водотоцима 2. реда.
Разматран је и предлог Плана рада општинског
штаба за В/С за 2018.годину, након чега су донети:
Закључак: Усваја се предлог Плана рада општинског штаба
за В/С за 2018.годину.
Препорука: Предлог Плана рада општинског штаба за В/С за
2018.годину доставља се Скупштини општине Ћуприја са
препоруком да буде донет.
На овој седници разматран је и поступак израде
Процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа, као и Планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, након чега је донет:
Закључак: Одељење за финансије да приликом изреаде
буџета за 2018. годину, предвиди средства за израду Процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као
и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Квартал
I

План Рада

Извршење

Разматрање и усвајање
извештаја о раду за 2016.
годину и достављање СО
Ћуприја на усвајање;

На
седници
штаба
19.05.2017.год. извршено
је разматрање и усвајање
извештаја о раду за
2016.годину
и
достављено СО Ћуприја
на усвајање;
На
седници
штаба
19.05.2017.год. донет је
закључак
о
потреби
израде
Процене
угрожености
од
елементарних непогода и
других несрећа, као и
планова
заштите
и
спасавања у ванредним
ситуацијама
сходно
Предлогу
Процене
угрожености територије
општине Ћуприја од
елементарних непогода и
других несрећа бр. 06230/2013-01
од
08.01.2014. године, коју
је донело Општинско
веће општине Ћуприја
решењем бр. 06-2/201401-1
од
13.01.2014.године.
Везано за израду процене
угрожености,
као
и
планова
заштите
и
спасавања у ванредним
ситуацијама донета је и
препорука
којом
се
Општинском
већу
препоручује да донесе
Решење о образовању
стручно
оперативног
тима за израду Процене
угрожености
од
елементарних непогода и
других несрећа, као и
планова
заштите
и
спасавања у ванредним
ситуацијама.
На
седници
штаба
11.12.2017.год, донет је
Закључак: Одељење за
финансије да приликом
изреаде буџета за 2018.
годину,
предвиди
средства
за
израду
Процене угрожености од
елементарних непогода и
других несрећа, као и
Планова
заштите
и
спасавања у ванредним
ситуацијама.
На
седници
штаба
11.08.2017.год. извршена
је анализа рада зимске
службе
за
зиму
2016/2017.год.
На
седници
штаба
11.08.2017.год извршена
је анализа превентивних
активности на заштити од
поплава на територији
општине Ћуприја.

Приступање
изради
Процене угрожености и
Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама
на територији општине
Ћуприја сходно новом
закону.

II

Анализа
рада
зимске
службе 2016/2017.год. на
територији
општине
Ћуприја ;
Анализа
превентивних
активности на заштити од
поплава на територији
општине Ћуприја;

Анализа
заштите;

III
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противградне

Анализа превентивних
активности на заштити од

На
седници
штаба
11.08.2017.год извршена
је Анализа противградне
заштите;
На
седници
штаба
11.08.2017.год извршена

28.11.2018.
пожара у време жетве и на
пошумљеним теренима на
територији општине
Ћуприја;

Разматрање
активности
поводом пронађених и
уништених НУС.

IV

Разматрање Оперативног
плана одбране од поплава
за водотоке другог реда на
територији
општине
Ћуприја за 2018.годину и
достављање СО Ћуприја на
усвајање;

Разматрање и усвајање
предлога годишњег Плана
рада општинског штаба за
В/С за 2018. годину и
достављање СО Ћуприја на
усвајање;

број 22
је анализа превентивних
активности на заштити од
пожара
на
пољопривреним
површинама у време
жетве и на пошумљеним
теренима.
Центар за разминирање
Републике Србје је у
сарадњи са Општином
Ћупријау је реализовала
први део пројекта за
разминрање на локацији
„Ћуприја – 1“ у 2017.
години. У 2018.години
планира
се наставак
пројекта
разминирања
„Ћуприја – 2“.
Општинска управа је
израдила
Оперативни
план одбране од поплава
за водотоке другог реда у
2017.год. на територији
општине Ћуприја. Након
прибављеног
одговарајућег мишљења
ЈП
“Србијаводе“
доставиће
Скупштини
општине на доношење;
11.12.2017.год. разматран
је и усвојен Предлог
плана рада општинског
штаба за В/С за 2018.
годину;

комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој
тридесетој седници одржаној дана 09.11.2018. године, доноси
се
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275
од 15.09.2016.год.
ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА
I. Мења се – ЦЕНОВНИК бр.5275 од 15.09.2016. године,
ЈКП“Равно 2014“Ћуприја, тако што се у делу Ценовник
„Саораћајни знаци“ иза ставке 17. додају ставке од броја 18.
до 28. у табели:
ЗНАКОВИ
ОПАСНОСТИ
18

од I-1 до I-36

900/900/900

I

ком

2.283,80

2.740,56

900 x 600

I

ком

3.123,60

3.748,32

900 x 600

I

ком

3.123,60

3.748,32

600 x 900

I

ком

3.123,60

3.748,32

600 x 900

I

ком

3.123,60

3.748,32

(2.0 x 0.5)

II

ком

5.019,60

6.023,52

m²

12.026,40

14.431,68

ЗНАКОВИ
ОБАВЕШТЕЊА II
III-29
19
(Ø 600)
III-29.1
20
(Ø 600)
III-35/d
21
(Ø 600)
III-49
22
(Ø 600)
III-206
23

III-206-R
24

Поред планираних и извршених задатака Општински штаб за
ванредне ситуације је на својим редовним и ванредним
седницама разматрао и решавао проблематику која се
појавила у току 2017.године.
Извештај припремио
Владан Младеновић инж.пољ.
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Илија Пауновић, дипл.маш.инж.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28. 11. 2018. године, доноси:

25

САОБРАЋАЈНА
ОПРЕМА
флексибилни
пластични стубић

h=750 mm

I

ком

3.000,00

3.600,00

А-100,
В-87.5

I

ком

900,00

1.080,00

ком

6.691,20

8.029,44

ком

7.527,60

9.033.12

са шрафовима

26

рефлектујући
маркери

НОСАЧ
САОБРАЋАЈНОГ
ЗНАКА - II

27

стуб поцинковани
(решеткасти)

R60
Ls=4,0 m

R60

РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Ценовника број: 5275 од 15. 09. 2016. године Ј.К.П. „ Равно
2014 '' Ћуприја, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на
седници одржаној дана 09. 11. 2018. године Одлуком број:
6733
2.
Решење и Одлуку о измени и допуни Ценовника
Ј.К.П „ Равно 2014 '' из тачке 1. диспозитива овог решења
објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја '
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 38 - 11/2018-02 од 28. 11. 2018. године

28

стуб поцинковани
(решеткасти)
Ls=4,5 m

II. Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од
оснивача.
III. Одлуку предузећа, доставити оснивачу на сагласност, .
Образложење
Чланом 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 50. став 1.
тачка 12. Статута Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“
Ћуприја, прописано је да Надзорни одбор предузећа доноси
Ценовник и измену Ценовника предузећа, те је у складу са
изнетим донета одлука као под I.
Чланом 69.став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“,бр.15/2016) прописано је да ради обезбеђења
заштите општег интереса у јавном предузећу, надлежни орган
јединице локалне самоуправе даје сагласност на тарифу
(одлуку о ценама, тарифни систем и др.), те је у складу са
изнетим донета одлука као под II.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.

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
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број 22

На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.

2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

Председник Надзорног одбора
ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
Душан Катић, дипл.правник
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 22. ст.
3. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник
Републике Србије '' бр. 15/2016), чл. 38. Статута општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 14/2008,
22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и чл. 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја'' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 28. 11. 2018. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Одлуке о Програму пословања за 2018. годину Јавног
предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене „
Зоохигијена Ћуприја '' Ћуприја, број 793/18 од 19. 11. 2018.
године, које је донео Надзорни одбор предузећа на седници
одржаној дана 19. 11. 2018. године.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400 - 688/2018-02 од 28. 11. 2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 402-67/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 12.
Закона о јавним службама ( „ Службени гласник Републике
Србије '' бр. 47/1991, 71/1994, 79/2005- др. закон,, 81/2005 исправка др. закона, 83/2005 - исправка др. закона и 83/2014 –
др. закон ), чл. 38. Статута општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008,
13/2011 и 23/2013) и чл. 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016,
16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 28. 11. 2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Плана и Програма – финансијског плана за 2018. годину
Установе за спорт Спортски центар „ Ада '' Ћуприја, број
594/17 од 25. 12. 2017. године, коју је донео Управни одбор
Установе за спорт Спортски центар „ Ада '' Ћуприја на
седници одржаној дана 20. 11. 2018. године, Одлуком број:
354/18
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 402-68/2018-02 од 28. 11. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 44. ст.
2. Закона о култури ( „ Службени гласник Републике Србије ''
бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправка), чл. 38. Статута
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и чл. 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, доноси::

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 130. ст.
12. Закона о основама система образовања и васпитања ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 88/2017 и 27/2018 –
др. закон) чл. 38. Статута општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008,
13/2011 и 23/2013), и чл. 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016,
16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 28. 11. 2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ
сагласност на
Измене и допуне
финансијског плана Народне библиотеке „ Душан Матић ''
Ћуприја за 2018. годину, број 472/18 од 19. 11. 2018. године,
које је донео Управни одбор Народне библиотеке „Душан
Матић '' на седници одржаној дана 19. 11. 2018. године
Одлуком број: 471/18
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-687/2018-02 од 28. 11. 2018. године

РЕШЕЊЕ
1. Именује се др. Антић Вања за члана Стручног
актива за развојно планирање у Медицинској школи у
Ћуприји, у својству представника јединице локалне
самоуправе.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02 - 107 /2018 - 02 од 28. 11. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 129/2007, 83/2014 и
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28. 11. 2018. године, доноси:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.
САДРЖАЈ
Одлука о приступању изради Статута општине
Ћуприја и именовању Комисије за израду нацрта
Статута општине Ћуприја
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2018.годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и
поступку изградње и постављања споменика и
спомен обележја на површинама јавне намене
општине Ћуприја
Одлука о прибављању непокретности непосредном
погодбом у јавну својину општине Ћуприја

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског
плана Туристичке организације општине Ћуприја за 2018.
годину, број 487/2018 од 19. 11. 2018. године, коју је усвојио
Управни одбор Туристичке организације општине Ћуприја на
седници одржаној дана 19. 11. 2018. године Одлуком број:
489/2018
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2

29

29
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Одлука о давању на коришћење медицинске опреме
Дому здравља Ћуприја из Ћуприје
Одлука о изради измене и допуне плана генералне
регулације за насеље Супска
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског
гробља у Исакову
Oдлука о изради плана детаљне регулације сеоског
гробља у Остриковцу
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског
гробља у Вирину
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског
гробља у Влашкој
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског
гробља у Јовцу
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона
на територији општине Ћуприја
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019.годину на територији
општине Ћуприја
Одлука о окончању поступка ликвидације ЈП РТ
Ћуприја
Одлука о расподели ликвидационог остатка (ЈП РТ
Ћуприја)
Одлука о чувању пословних књига и докумената
привредног друштва које је престало ликвидацијом
(ЈП РТ Ћуприја)
Одлука о измени кадровског плана општинске
управе општине Ћуприја, правобранилаштва
општине Ћуприја и службе буџетске инспекције
општине Ћуприја за 2019.годину
Решење (Извршење буџета)
Решење (овлашћење председнику – атлетска стаза)
Одлука о Локалном акционом плану за младе
општине Ћуприја
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II
реда на територији општине Ћуприја у 2018.години
Годишњи програм превентивних мера и радова на
смањењу ризика од поплава у 2018.години на
територији општине Ћуприја
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