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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2008, 22/2008, 28/2008,
13/2011 и 23/2013) и члана 92. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 23.
04. 2019. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о формирању
општинског штаба за ванредне ситуације за територију
општине Ћуприја (''Сл.гласник Ћуприја'', бр. 17/16, 32/16 и
21/17).

ОДЛУКУ
Члан 1.
АНГАЖУЈЕ СЕ екстерни ревизор за потребе
завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2018. годину а
након добијања сагласности Државне ревизорске институције.

Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„У Општински штаб за ванредне ситуације у
сталном саставу именују се:

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

1.
2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 47-4/2019-02 од 23. 04. 2019. године

3.
4.
5.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
6.
7.

На oснову члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр.
87/2018), као и члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др.
закон 101/2016 - др. закон, и 47/2018), и члана 38. став 1.
тачка7. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник Ћуприја'',бр.
14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), а у складу са чланом 10.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(„СЛ.гласник РС“, бр.98/2010), Скупштине општине Ћуприја,
на седници одржаној дана 23. 04. 2019.. године, доноси

8.
9.
10.
11.
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Председник општине – командант штаба
Заменик председника општине – заменик команданта
штаба
Начелник општинске Управе – начелник штаба
Председник скупштине општине Ћуприја – члан штаба
Помоћник председника општине – члан штаба за
евакуацију и хитно успостављање неопходних служби
од јавног интереса
Представник ПС Ћуприја – члан штаба за заштиту од
НУС
Начелник Одељења за инспекцијски надзор – члан
штаба за очување добара битних за опстанак
Директор ЈКП '' Равно 2014'' – члан штаба за заштиту од
рушења и спасавање из рушевина
Директор Дома здравља – члан штаба за пружање прве
и медицинске помоћи
Секретар Општинске организације Црвеног крста – члан
штаба за збрињавање угрожених и настрадалих
Представник ВУ '' Напредак'' – члан штаба

23.04.2019.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

број 13

Представник PWW d.o.o. Ниш, огранак Ћуприја – члан
штаба
Представник Водопривреног предузећа ,,Ћуприја“А.Д. –
члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и
несрећа на води и под водом
Представник РТВ „Поморавље“ Ћуприја – члан штаба
за узбуњивање и информисање јавности
Представник Завода за јавно здравље „Поморавље“
Ћуприја – члан штаба за радиолошку, хемијску и
биолошку заштиту
Представник МУП-сектор за В.С. ватрогасне јединице
Ћуприја – члан штаба за заштиту од техничкотехнолошких несрећа, заштита и спасавање на
неприступачним теренима и заштита и спасавање од
пожара и експлозија
Представник ЈП“Зохигијена“ Ћуприја – члан штаба за
асанацију терена
Директор опште болнице Ћуприја – члан штаба
Руководилац погона ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд, огранак Јагодина, погон Ћуприја – члан штаба
Представник Одељења за ванредне ситуације Јагодина –
члан штаба
Представник из састава Војске Србије, Центра за обуку
копнене војске Пожаревац – члан штаба“

О Д Л У К У
I. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Ћуприја,
грађевинско земљиште означено као део к.п.бр. 4503/1, ЛН
6296 КО Ћуприја-град, у површини од 35.000 м2 (укупна
површина парцеле 11,9153 ha) у свему према скици садржаној
у Јавном огласу од 4.3.2019. год. који је објављен у дневном
листу Данас, дана 8.3.2019.год., и преноси у својину Друштву
са ограниченом одговорношћу ,,GOMEX“ за унутрашњу и
спољну трговину и услуге, Зрењанин, ул. Милетићева бр. 27А,
ПИБ 101161267, МБР 08652163 као најповољнијем понуђачу,
по цени у износу од укупно 24.535.000,оо (двадесет четири
милиона пет стотина тридесет пет хиљада) динара, ради
изградње објекта у складу са Планом генералне регулације
градског насеља Ћуприја (,,Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр.02/12, 03/15 и 9/18)
II. Обавезује се Друштво са ограниченом одговорношћу
,,GOMEX“ за унутрашњу и спољну трговину и услуге
Зрењанин да у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке,
са председником општине Ћуприја, закључи уговор о отуђењу
непокретности из става I Одлуке.
III. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-15/2019-02 ОД 23. 04. 2019. године

Члан 3.
Остали чланови ове одлуке остају непромењени.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
На основу чл.32.ст.1.тач.20) Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС“ 129/07, 83/14,-др.закон, 101/16др. закон и 47/18) , чл. 38.Статута општине Ћуприја (,,Сл.
гласник општине Ћупријa” бр.14/08,22/08,28/08,13/11,23/13),
члана 100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), члана 19 Уредба о условима, начину и поступку под
којима се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности („Службени гласник РС“ бр.
61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018) и члана 25. Одлуке о
поступку, условима и начину отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини („Сл.гласник
општине Ћуприја“ број 25/15, 24/17), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 23. 04. 2019. године,
доноси

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-51/2019-02 од _23. 04. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018), члана 29. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службеном гласнику РС“, бр. 87/2018) 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 23. 04. 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Ћуприја

О Д Л У К У

Члан 1.
У Одлуци о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 17/2012) члан 12. брише
се.

I.Отуђује се непосредном погодбом из јавне својине
општине Ћуприја, грађевинско земљиште означено као
к.п.бр.4503/14,мзв.Змич, њива 1класе, у пов. од 2,0000 ha и
к.п.бр.4503/15, мзв.Змич, њива 1 класе, у пов. од 2,0000 ha, обе
парцеле у К.О.Ћуприја-град и преноси у својину привредном
друштву „FEKA Automotive“д.о.о Ћуприја, улица Михајла
Пупина бб, матични број 21427403, ПИБ 111111297, без
накнаде, у складу са Закључком Владе Републике Србије
бр.46-3906/2019 од 18.4.2019.год.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 820-1/2019-02 ОД 23. 04. 2019. године.

II.Обавезује се привредно друштво „FEKA
Automоtive“д.о.о Ћуприја , да у року од 30 дана од дана
доношења ове Одлуке, са председником општине Ћуприја
закључи уговор о отуђењу к.п.бр.4503/14 и к.п.бр.4503/15, обе
у К.О.Ћуприја- град.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић,дипл.инж.знр.
На основу чл. 32 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
гласник РС“бр.129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон и
47/2018), чл. 38. Статута општине Ћуприја (,,Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), чл. 23.
у вези са чл.14. Одлуке о поступку, условима и начину
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Ћуприја (,,Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.
25/15, 24/17 и 2/18) и записника Комисије за спровођење
поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
општине Ћуприја бр.06-60/2019-02 од 12.4.2019.год.
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 23.
04.2019. године, доноси

III.Одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-16/2019-02 ОД 23. 04. 2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 186. и 189. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,
27/18-др.закон и 10/19), члана 11, 12. и 13. Правилника о
мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама („Службени
гласник РС“, број 146/14) и члана 38. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 23. 04. 2019. године, доноси

инфраструктурни развој, укључујући капиталну изградњу и
инвестиционо одржавање инфраструктуре: изградњу путева,
мостова, спортских објеката, санацију и реконструкцију
јавних објеката, путева, тротоара, цевовода и осталих
пројеката од значаја за инфраструкрурни развој општине
Ћуприја.
Члан 4.
Програм се израђује и доноси на период од три
године до 2022.године и обухвата територију општине
Ћуприја.
Члан 5.
Полазну основу за формулисање Програма
инфраструктурног развоја општине Ћуприја, представљају
национална и локална стратешка документа, планови,
програми и пројекти који се реализују у општини Ћуприја.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ ДЕЧЈА РАДОСТ“ У ЋУПРИЈИ ЗА 2019.
ГОДИНУ

Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке и израде Програма,
Општинско веће општине Ћуприја образоваће Комисију за
израду Нацрта програма инфраструктурног развоја састављену
од представника општинске управе општине Ћуприја,
представника јавних предузећа и установа, представника
приватног сектора. У рад Комисије, могу бити укључени и
остали представници из јавног, приватног или цивилног
сектора као стручна и техничка подршка.
Основни задатак Комисије је руковођење, израда и
праћење припреме Нацрта програма инфраструктурног развоја
општине Ћуприја, организовање јавне расправе и
усаглашавање предложених решења са јавних расправа.
Радом Комисије, руководи председник општине Ћуприја.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се економска цена
програма васпитања и образовања у ПУ „Дечја радост“ у
Ћуприји, чији је оснивач општина Ћуприја.
Члан 2.
Економска цена програма васпитања и образовања
у ПУ „Дечја радост“ у Ћуприји за 2019.годину, износи
20.008,73 динара по детету.
Члан 3.
Учешће корисника услуга у месечној економској
цени по детету износи 4.000,00 динара, односно 20% од
месечне економске цене по детету.

Члан 7.
Стручне и административне послове везане за
израду и спровођење Програма обављаће Одељење за
друштвене делатности, привреду и локални економски развој.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и
образовања у ПУ «Дечја радост» у Ћуприји за 2018.годину,
број 06-52-4/2018-02 од 30.03.2018.године („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 6/18).

Члан 8.
Рок за израду Програма је 60 дана од дана
формирања Комисије за израду Нацрта програма
инфраструктурног развоја општине Ћуприја.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“, а
примењиваће се 01.05.2019.године.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 38-2/2019-02 од 23. 04. 2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 352-35/2019-02 од 23. 04. 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж.знр.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник Републике Србије'', број 129/07,
83/14, 101/16 –др. закон), члана 14. став 3. Закона о планском
систему (''Сл.гласник Републике Србије'', број 30/18) и члана
38. став 1. тачка 5. Статута општине Ћуприја (''Службени
гласник општине Ћуприја, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11,
23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 23. 04. 2019. године, доноси

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

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Програма инфраструктурног
развоја општине Ћуприја до 2022.године.
Члан 2.
Програм инфраструктурног развоја општине
Ћуприја је вишегодишењи програм за инвестирање у
инфраструктуру, јавне објекте и опрему (у даљем тексту:
Програм).
Члан 3.
Циљ израде Програма је дефинисање интегралних
планова инфраструктурног улагања свих установа и јавних
предузећа
на
територији
општине
Ћуприја
кроз

32

23.04.2019.

број 13

На основу члана 100.Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16), Статута
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.14/08,
22/08, 28/08, 13/11, 23/13) и на основу сагласности
Министарства заштите животне средине
бр. 401-0000259/2019-02 од 28. 02. 2019. године, Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 23.04.2019.год. доноси

- спровођења образовних активности, јачање свести о потреби
заштите животне средине и информисање становништва о
стању животне средине на тероторији општине Ћуприја;
Програм 6 Заштита животне средине
Програмска активност 0002 Праћење квалитета елемената
животне средине

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНЕ ЋУПРИЈЕ ЗА 2019
ГОДИНУ

530 Смањење загађености
Ек.клас. 424000 Специјализоване услуге

1.Овим Програмом утврђује се намена и начин
коришћења средстава за заштиту животне средине планираних
у буџету Општине Ћуприја за 2019. године.

-Мониторинг квалитета ваздуха
дин
-Мониторинг буке
дин
- анализа земље,ваздуха и воде
дин

2.Средства овог Програма, у укупном износу од
5.140.000 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и
унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о
накнади за заштиту и унапређење животне средине на
територији Општине Ћуприја, бр.06-27-4/2015-02 од
10.03.2015.године, из средстава за износ преосталог
нераспоређеног вишка прихода из предходног периода, износа
донација и прихода из других извора.

200 000
300 000
100 000

Програмска активност 0004-Управљање отпадним водама
Ек.клас 511 Зграде и грађевински објекти
-Израда техничко-пројектне документације за отпадне воде
3 000 000 дин (пречишћавање отпадних вода са студијом
изводљивости)

3.Средства овог Програма користиће се наменски за
финансирање:
- подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката;
- програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији Општине Ћуприја;
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број 13
На основу члана 32. ст. 1. тачка 19. 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), члана 29. Закона о привредним друштвима( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 36/2011, 99/2011 и
83/2014 – др. закон, 5/2015,44/2018 и 95/2011), члана 38. ст. 1.
тачка 40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник
општине Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и
23/2013) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016
и 25/2017), по претходно прибављеном мишљењу Општинске
управе – Одељење за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој,Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 23. 04. 2019. године, доноси:

Програмска активност 0006 Управљање осталим врстама
отпада
510 Управљање отпадом
Ек.класа 423 000 Услуге по уговору
-Образовне активности и јачање свести о потреби жив.
средине(пропагадни материјал, едукација деце, обележавање
значајних еколошких датума)
40 000 динара
Ек.класа 424 000 Специјализоване услуге
-Чишћење дивљих депонија на територији општине 500 000
динара
- сакупљање хабастог отпада на територији града два пута
годишње
200 000 динара
Ек.класа 426 000 Материјал
-Набавка контејнера за васпитно-образовне установе
(набавка 10 пластичних контејнера за пет-амбалажу ) 300 000
динара

РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност привредном друштву PLOČA
ĆUPRIJA DOO ĆUPRIJA на употребу имена Ћуприја у називу
привредног друштва PLOČA ĆUPRIJA DOO ĆUPRIJA .

Ек.клас 511 Зграде и грађевински објекти
Израда техничко пројектне документације санације градске
депоније
500 000
динара

2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-7/2019-02 од 23. 04. 2019. године

4. За реализацију наведених програма и пројекта закључиће се
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама
и установама, а у складу са законским прописима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник
општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 2. Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове основних и средњих школа на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
22.04.2019. године доноси

5. Реализација плана и програма и коришћења средстава
зависиће од остварених планираних прихода.
6. Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и
заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштиту
животне средине Општинске управе Општине Ћуприја прати
и надзире наменско коришћење средстава издвојених за
заштиту животне средине, извршавање уговорених права и
обавеза корисника средстава непосрдним увидом овлашћеног
лица Одељења и/или на основу обавештења и документације
достављене од стране корисника средстава.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈA
број: 401-10/2019-02 од 23. 04. 2019. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић дипл.инж.знр.
На основу члана 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),
члана 42. ст. 1. тачка 4. Закона о правима пацијената( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 45/2013), члана 38.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) 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 23. 04. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Техничке школе број 01-440 од 10.04.2019. године који је
донео школски одбор Техничке школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-65-12/2019-01-1 од 22.04.2019. год.

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Савета за
здравље општине Ћуприја за 2018. годину, бр. 53-1/2019-02 од
10. 04. 2019. године.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 53-1/2019-02 од 23. 04. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
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На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја (
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11
и 23/13) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања
сагласности на финансијске планове Месних заједница на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
бр. 7/2019), по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
22.04.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Старо Село за 2019. годину број 1/2019 од
11.03.2019. године који је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-65-13/2019-01-1 од 22.04.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2019.годину
Одлука (Ангажовање екстерног ревизора)
Одлука о измени Одлуке о формирању општинског
штаба за ванредне ситуације за територију општине
Ћуприја
Одлука о измени Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији
општине Ћуприја
Одлука (Отуђење грађ.земљишта)
Одлука (Отуђење грађ.земљишита)
Одлука о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у предшколској установи
„Дечја радост“ у Ћуприји за 2019.годину
Одлука о приступању изради програма
инфраструктурног развоја општине Ћуприја
Сагласност Мин.зашт.живот.средине
Програм коришћења средстава за заштиту животне
средине општине Ћуприја за 2019.годину
Решење (Годишњи извештај Савета за здравље)
Решење (Сагласност Ploča doo Ćuprija)
Решење (Сагласност на измену фин.плана Техничке
школе)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ
Старо Село)
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