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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 38.Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08,28/08, 13/11 и
23/13), члана 12. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/14,18/17 и
25/17) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 17. 06. 2019. године, доноси

начин обави превоз наставника, професора и ђака или ствари,
на основу образложеног захтева руководиоца корисника.
Члан 5.
Председник
општине,
заменик
председника
општине и председник Скупштине општине остварују право
на коришћење службеног возила за службене потребе на
територији општине Ћуприја непосредно издавањем усменог
налога возачу или другом лицу које управља возилом.
У случају коришћења службеног возила за
службено путовање изван територије општине Ћуприја,
односно службено путовање у земљи и иностранству,
председник, заменик председника и председник Скупштине
општине, службено возило користе на основу акта органа
надлежног за одобрење службеног путовања.
Осталим корисницима из члана 4. ове Одлуке
коришћење службеног возила одобрава се на основу захтева
поднесеног на обрасцу 1. који је одштампан уз ову Одлуку и
чини њен саставни део.
Уз захтев из става три овог члана прилаже се позив
или други документ којим се доказује потреба за коришћење
службеног возила за службене потребе.

ОДЛУКУ О КОРИШЋЕЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРЕВОЗНИМ
СРЕДСТВИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком одређују се услови, начин
коришћења и лица која имају право на коришћење службених
возила у органима општине Ћуприја (у даљем тексту:
Општина). Службена возила Општине могу се користити само
под условима утврђеним овом Одлуком и позитивним
законским и подзаконским прописима који регулишу област
саобраћаја.

Члан 6.
Превоз чланова делегација и гостију који бораве у
општини Ћуприја на позив лица на функцијама у органима
општине Ћуприја, и превоз лица која су у њиховој пратњи,
врши се службеним возилима, у складу са програмом њиховог
боравка, на основу одобрења председника Општине, односно
лица које он овласти.
Члан 7.

Члан 2.
Службеним возилима, у смислу ове Одлуке,
сматрају се путнички аутомобили и друга моторна возила у
власништву Општине или на коме постоји право коришћења
по другом правном основу, за чије је управљање потребно
поседовање важеће возачке дозволе одговарајуће категорије,
која су набављена за потребе превоза запослених у органима
општине Ћуприја односно других лица, уколико обављају
послове из делокруга рада Општине, као и за превоз
административног материјала, опреме и др. за потребе
обављања послова из делокруга рада Општине.
Члан 3.

Потребу за коришћењем службених возила
корисници пријављују запосленом у Општинској управи,
распоређеном на радном месту техничког секретара
председника Општине, на обрасцу бр. 1.
Потреба за коришћењем службених возила
пријављује се по правилу дан раније,а само изузетно у хитним
случајевима непосредно пре настанка потребе за превозом, а
уколико се превоз обавља ван територије општине, потребе се
морају најавити најмање 24 часа пре планираног поласка.
Лице запослено у Општинској управи, распоређено
на радном месту техничког секретара председника Општине
води дневну евиденцију службених путовања лица која
користе службена моторна возила.

Службена возила се користе за службене потребе на
територији општине Ћуприја и ван територије општине
Ћуприја, а ради бржег, економичнијег, рационалнијег и
ефикаснијег извршавања послова из делокруга рада Општине.
Службена возила се могу изузетно користити за
службено путовање у иностранство, на основу акта органа
надлежног за одобрење службеног путовања у иностранство.
Службена возила се не могу користити ради
обављања приватних послова.
Под коришћењем службеног возила у смислу ове
Одлуке подразумева се вожња возилом ради обављања
послова, од стране возача, запосленог или другог лица које
управља службеним возилом који има важећу возачку дозволу
одговарајуће категорије, или другог запосленог који се налази
у возилу.

Члан 8.
Службена возила се могу користити на основу
издатог налога за службено путовање за лице, који мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица.
Овлашћено лице у смислу става 1. овог члана је:
начелник Општинске управе за запослене у Општинској
управи, односно председник Општине за изабрана и
постављена лица, а у његовом одсуству заменик председника
Општине, односно председник Скупштине општине за
председника и заменика председника Општине.
Налог за службено путовање из претходног става
садржи следеће податке: назив органа, број, датум, име и
презиме лица које се упућује на службено путовање, радно
место, датум поласка, место и сврху путовања, врсту
превозног средства које се користи за службено путовање и
регистарски број возила, износ дневнице, датум повратка,
раздео из буџета на чији терет подају путни трошкови, износ
аконтације која се може исплатити, као и друге потребне
податке.
Налог за службено путовање за лице не издаје се у случају
када се службено возило користи на територији насељеног
места Ћуприја.
Ниједно службено возило не може се користити ван
територије општине Ћуприја, нити се истим може управљати
без путног налога за коришћење службеног возила ( у даљем
тексту: путни налог за возило).
Члан 9.

II УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ
ВОЗИЛА
Члан 4.
Право на стално коришћење службеног возила имају:
1. Председник општине,
2. Заменик Председника општине
3. Председник Скупштине општине
Право на повремено коришћење службеног возила имају:
1. Помоћници председника општине
2. Чланови Општинског већа на сталном раду
3. Правобранилац општине Ћуприја
4. Начелник Општинске управе;
5. Заменик Председника Скупштине општине;
Право за повремено коришћење службеног возила
имају и запослени у Општинској управи, када су по налогу
непосредног руководиоца упућени изван седишта Општинске
управе, односно сталног места рада, ради обављања
службених послова и задатака.
Коришћење службеног возила за потребе других
буџетских корисника, чији је оснивач општина Ћуприја као и
основних, средњих школа и ниже музичке школе
и
предшколских установа на териториуји општине Ћуприја,
одобрава се уколико не постоји могућност да се на други

Службеним возилом управља возач запослен у
Општинској управи Ћуприја.
Службеним возилом може управљати и други
запослени са одговарајућом важећом возачком дозволом, ако
извршавање службених задатака то налаже.
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Изузетно, ако потребе Општине то захтевају
службеним возилом могу управљати и друга лица са
одговарајућом важећом возачком дозволом, на основу решења
или овлашћења издатог од стране начелника Општинске
управе општине Ћуприја, председника општине, заменика
председника општине и помоћника председника општине.
Свако лице које управља службеним возилом
одговара за службено возило којим управља, као и за
потрошњу погонског горива приликом коришћења истог.
Возач, други запослени или друго лице које
управља службеним возилом дужно је да се придржава
саобраћајних и других прописа који се односе на коришћење и
одржавање службеног возила.
Возач, други запослени или друго лице које
управља службеним возилом дужно је да одбије захтев којим
му се налаже кршење саобраћајних прописа.

превоза, односно након обављеног службеног путовања
возило врати на паркинг простор у улици 13. октобра број 7
или у општинску гаражу, да кључеве врати техничком
секретару председника Општине и прописан попуњен Реверс
за возило.
Изузетно у случају да се службено путовање оконча
након завршетка радног времена, возач, други запослени,
односно друг лице које управља службеним возилом, дужно је
да кључеве и Реверс преда техничком секретару председника
Општине наредног дана, на почетку радног времена.
Члан 14.
Корисници су дужни да се старају о наменском,
рационалном и економичном коришћењу службених возила,
као и да један аутомобил користи више лица, уколико се
превозе у истом правцу.
Члан 15.

Члан 10.
Возач, други запослени или друго лице које управља
службеним возилом не сме возило укључити у саобраћај пре
него што прими прописани путни налог и реверс за возило.
Реверс за службено возило је образац број 2. који је
одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Реверс се попуњава у два примерка, од којих се један
предаје возачу, односно лицу које управља возилом а други
задржава технички секретар председника Општине Ћуприја.
Реверс потписују технички секретар председника
Општине Ћуприја и возач односно лице које управља возилом
и увек се налази код возача, односно лица које управља
возилом.
Приликом промене лица које управља службеним
возилом реверс мора бити потписан од лица које предаје
возило и лица које преузима возило.
Технички секретар председника Општине води
евиденцију о издатим Реверсима.
На основу евиденције о издатим Реверсима технички
секретар сачињава месечни извештај о коришћењу свих
службених возила и доставља га начелнику Општинске управе
општине Ћуприја најкасније до петог у месецу, за претходни
месец.
Члан 11.

Лице запослено у Општинској управи распоређено
на пословима Шеф Одсека за заједничке послове дужно је да:
-се стара о благовременом обављању редовних техничких
прегледа и регистрацији возила, осигурању истих, редовном
сервисирању према упутствима произвођача возила,
опремљености возила према одредбама ЗОБС-а (резервним
деловима, алатом, противпожарним апаратом, првом помоћи и
др.),
-о благовременој уплати накнаде за електронску наплату
путарине,
-води уредну евиденцију о задужењу картицом за набавку
течних горива возача, другог запосленог или другог лица које
управља службеним возилом, а која гласи на регистарску
ознаку возила којим управљају,
-води уредну евиденцију о утрошку горива, пређеној
километражи, оствареним ефективним часовима рада за свако
појединачно службено возило и возача,
-води уредну евиденцију о трошковима сервисирања и
одржавања и замени ауто гума ,
-прати и анализира трошкове одржавања возила на основу
којих даје мишљење о економској исплативости експлоатације
возила и набавци нових непосредном руководиоцу самостално
за службено возило председника општине.
За остала службена возила Шефу Одсека за
заједничке послове у вођењу и праћењу горе наведених
евиденција помажу Координатор комуналних послова, и
остали запослени који по налозима управљају службеним
возилима.

Возач, други запослени или друго лице које управља
службеним возилом коме је издат Реверс за возило дужан је:
-да се увери да је реверс попуњен у складу са овом Одлуком,
-изврши визуелни преглед возила и да о евентуално уоченим
оштећењима одмах обавести правно лице које је потврдило
техничку исправност возила,
-да својим потписом пре почетка вожње потврди да је возило
примио без оштећења, односно да на њему нема оштећења
која су претходно већ евидентирана,
-да пре почетка вожње упише време преузимања возила и
датум, стање на километар сату, као и да на исти начин
поступи приликом враћања возила,
-да по завршетку вожње упише све евентуалне уочене
недостатке као и оштећења настала током вожње.

III ДУЖНОСТ ВОЗАЧА
Члан 16.
Возач, други запосленог, односно друго лице које
управља службеним возилом за време вожње не сме да узима
алкохолна пића и опојна средства, нити да управља возилом
ако је претходно узимао алкохол или опојна средства, или ако
показује знаке болести или друге здравствене сметње које га
чине неспособним да управља возилом.

Члан 12.

Члан 17.

Коришћење службеног возила за потребе других
буџетских корисника, чији је оснивач општина Ћуприја као и
основних,средњих школа, ниже музичке школе и
предшколских установа на територији општине Ћуприја,
уколико не постоји могућност да се на други начин обави
превоз лица или ствари ради обављања једнодневног или
вишедневног службеног путовања, одобрава председник
Општине, на основу образложеног захтева руководиоца
корисника.
Захтев за одобравање употребе службеног возила за
потребе из става 1. овог члана подноси се на обрасцу 1.

Возач, други запослени, односно друго лице које
управља службеним возилом је дужно да возилом у саобраћају
управља савесно и на прописан начин, да управљањем
возилом прилагоди околностима саобраћаја, да возилом
стално и потпуно влада и да је у стању да благовремено
предузме сваку меру потребну да избегне опасност коју у
постојећим условима може предвидети.
Члан 18.
По завршеном службеном послу, возач, други
запослени, односно друго лице је дужно да возило остави на
место које је одређено Одлуком, а изузетно, када се возач
врати са службеног пута после 24 часа, возило може
паркирати и испред свог места становања.

Члан 13.
Службена возила се морају налазити на паркинг
простору у улици 13. октобра број 7, или у службеним
гаражама, осим возила које је на сталном коришћењу код
председника Општине.
Обавеза је возача, другог запосленог, односно
другог лица које управља службеним возилом да по окончању

IV ПРИПРЕМА ВОЗИЛА ЗА ВОЖЊУ
Члан 19.
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Возач, други запослени, односно друго лице које
управља службеним возилом обавезно је да пре почетка
вожње изврши преглед возила, документа која прате возило и
у случају утврђивања неисправности или недостатака
предузме мере ради њиховог отклањања.
Члан 20.
Преглед и контрола на возилу обухвата нарочито:
-преглед количине воде у систему за хлађење,
-преглед количине уља и горива у резервоару,
-испитивање ваздушног притиска у гумама,
-преглед управљачког механизма и кочионог уређаја,
-преглед постојања потребне опреме уз возило
-исправност апарата за гашење пожара.

11.

16V
LADA
NIVA 1.7i
E3

XTA212140517964
88

2006

Нормира потрошња у литримана 100км биће
накнадно одређена.
Уколико је просечна потрошња горива, након
обављеног путовања, већа од прописаног норматива за
потрошњу из става 1. овог члана , возач, други запослени,
односно друго лице које је управљало службеним возилом
дужно је да надокнади потрушњу горива преко прописаног
норматива за то возила, по цени која је важила у моменту
прекорачења.У случају да је потрошња горива преко
норматива настала услед квара на возилу или других
непредвиђених околности, возач, други запослени, односно
друго лице које управља службеним возилом није у обавези да
надокнади потрошњу преко норматива, а што се утвруђује на
основу ванредног прегледа возила и налаза Комисије у сваком
конкретном случају.Решењем о образовању комисије утврђује
се њен састав, задаци и начин рада у сваком конкретном
случају.Обрачун за накнаду више потрошеног горива врши се
месечно.

Члан 21.
Возач, други запослени, односно друго лице које
управља службеним возилом обавезно је да се придржава
дозвољеног и прописаног оптерећења возила које је назначено
у саобраћајној дозволи. У случају да се возилом превози већи
број путника од дозвољеног, одговоран је возач, други
запослени, односно друго лице која управља службеним
возилом.
V OБРАЧУН ПОТРОШЊЕ ГОРИВА

VI ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ КВАРА, ОШТЕЋЕЊА И
КРАЂЕ ВОЗИЛА
Члан 24.

Члан 22.
Возач, други запослени, односно друго лице које
управља службеним возилом и које поседује налог за
управљање тим возилом приликом примопредаје посебно
констатује стање горива у резервоару.
Члан 23.

Под кваром на возилу подразумева се свака
техничка неисправност настала током употребе, а која у већој
или мањој мери утиче на даље безбедно управљање.
Члан 25.

За свако појединачно возило посебно се утврђује
нормирана потрошње горива на основу техничких
карактеристика возила и његове старости.
За свако службено возила потрошња погонског
горива на пређених 100 км може износити највише до
нормиране и то:
Нормир
ана
Годи
Р.б
Пун назив
потрош
број шасије
ште
р.
возила
ња у
возила
литрима
на 100
ŠKODA
TMBCP7NP7K702
1.
SUPERBST
2018
5950
YLE 20 4x4
ŠKODA
SUPERB
TMBTD23U979007
2.
2006
2.8
926
CLASSIC
ŠKODA
TMB1HB5J9F3021
3.
FABIA 1.2
2014
432
HTP
ŠKODA
TMB1HB5J9F3019
4.
FABIA 1.2
2014
440
HTP
ŠKODA
TMB1HB5J9F4110
5.
FABIA 1.2
2014
130
HTP
ŠKODA
TMB1HB5JXF3017
6.
FABIA 1.2
2014
583
HTP
FORD
FOCUS
WFORXXGCDPA
7.
2010
AMBIENTE
P56547
1.4
FORD
FUSION
WFOUXXGAJUAP
8.
2010
EBONY II
31385
1.4
FORD
FIESTA
WFOJXXGAJJAM
9.
2010
1.25
06265
DURATEC
FORD
WFOFXXWPDF4L
10.
2004
FOCUS 1.6
89609

У случају лакших кварова, који не утичу на даље
безбедно управљање возилом, нити на проузроковање других
штетних последица на возилу, возач, други запослени односно
друго лице који поседује налог за управљање тим возилом
затражиће поправку у најближем овлашћеном сервису, или ће
наставити вожњу, а приликом повратка са пута посебно
уписати и нагласити лицу распоређеном на пословима Шеф
Одсека за заједничке послове о врсти квара који је уочен.
Члан 26.
У случају тежих кварова који утичу на даље безбедно
управљање возилом или на проузроковање других штетних
последица на возилу, возач односно запослени који поседује
налог за управљање тим возилом затражиће поправку у
најближем овлашћеном сервису, а ако то није могуће одмах ће
обавестити лице распоређено на пословима Одсека за
заједничке послове
У случају из претходног става, лице распоређено на
пословима Одсека за заједничке послове ће преузети возило и
организовати поправку возила на лицу места, односно
ангажовати шлеп-службу ради превоза возила до овлашћеног
сервиса. Уколико није могуће да лице распоређено на
пословима Одсека за заједничке послове а у краћем
временском року преузме возило, са возачем, другим
запосленим, односно другим лицем које поседује налог за
управљање службеним моторним возилом договориће се о
даљем предузимању радњи.
Члан 27.
Под оштећењем возила у смислу ове Одлуке
подразумева се оштећење настало механичким путем на
каросерији или унутрашњости возила.
Члан 28.
Ако је до оштећења дошло приликом употребе у
саобраћају (саобраћајне незгоде), возач, други запослени,
односно друго лице које је управљало службеним моторним
возилом дужано је да без одлагања позове полицију ради
сачињавања записника на лицу места или да попуни европски
извештај о саобраћајној незгоди (у случају саобраћајне незгоде
са мањом материјалном штетом), као и да о томе одмах
обавести лице распоређено на пословима Одсека за заједничке
послове који ће, уколико је могуће, присуствовати увиђају.
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корисника и име и презиме корисника)
Дана: __________
______________________________________________________
____________________
(подаци о органу, односно лицу коме се захтев подноси)

Члан 29.
У случају да до оштећења дође за време док се
возило налази у стању мировања, без присуства возача, другог
запосленог, односно другог лица коме је издат налог за
управљање (оштећење од стране НН лица), исти ће
контактирати овлашћено лице и у зависности од врсте и
степена насталог оштећења одлучити да ли је потребно
позивање полиције ради сачињавања записника о оштећењу
возила.
Уколико је до оштећења возила, а за које се утврди
да је потребно позвати полицију, дошло на територији
општине овлашћено лице ће присуствовати сачињавању
записника, уколико је у могућности.

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
1. ПОДАЦИ О СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ:
1.1. Одредиште,
односно
релација:
________________________________________
_________________________________________
_____________________________,
(место и адреса)
1.2.
Време
поласка:
__________
_________________________________________
__, (датум и час)
1.3.
Очекивано
време
повратка:
_________________________________________
__;(датум и час)

Крађа возила
Члан 30.
У случају крађе возила, возач, други запослени,
односно друго лице које управља службеним возилом дужан је
да, одмах по утврђивању крађе возила, обавести о томе
овлашћено лице и оде у најближу полицијску станицу ради
подношења пријаве.

ПОДАЦИ
О
КОРИСНИЦИМА
СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА:
2.1. Корисник:
_________________________________________
_________________,
(име и презиме лица које се
упућује на службено путовање)
2.2. Други
путници:
_________________________________________
_____________
_________________________________________
_______________________________
_________________________________________
_______________________________;
2.

VII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Службена возила се упућују на редовно
сервисирање и одржавање (замена ауто гума и др.) и ванредно
одржавање (поправка и др.), на основу писменог налога
начелника Општинске управе а на основу претходног
обавештења Шефа Одсека за заједничке послове.
Члан 32.
Шеф Одсека за заједничке послове обавезан је да у
месецу за претходни месец, Одељењу за финансије, достави
извештај о укупном броју пређених километара, утрошку
горива по возилу и возачу, ради књижења и сравњења са
коначним рачуном добављача.
Члан 33.

3.

Шеф Одсека за заједничке послове по претходно
добијеним информацијама од начелника општинске управе и
председника општине је дужно да устроји евиденцију о броју
прекршаја и саобраћајних незгода узрокованих на возилу.

РАЗЛОГ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНОГ
ВОЗИЛА:
_________________________________________
_______________________________
_________________________________________
_______________________________
_________________________________________
_______________________________.
4. СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ ОБАВЉА СЕ
ПО НАЛОГУ:

Члан 34.
_______________________________________
(име и презиме и потпис функционера, односно руководиоца)
ПРИЛОГ:
(позив или други писани документ на основу кога се може
утврдити одредиште и
проценити време поласка и повратка)

Начелник Општинске управе за непоступање по
одредбама ове Одлуке предузеће мере за утврђивање
одговорности запослених у Општинској управи за повреду
радних обавеза.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Потпис подносиоца захтева
Члан 35.
Oбразац 2.

Измене и допуне ове Одлуке врши се на начин и по
поступку по коме је ова Одлука донета.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: _____________
ДАНА: ____________
Ћуприја

Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Правилник о условима и начину коришћења службених возила
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2008).

На основу члана 10. став 2. Одлуке о коришћењу и
управљању превозним средствима („Службени гласник
општине Ћуприја“ бр. ____) технички секретар председника
општине Ћуприја

Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕВЕРС
ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО

Образац 1.

1. Подаци о возилу:
1.1. марка и тип:
_____________________________________________

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(пун назив органа, односно другог буџетског

,
1.2. регистарска ознака:
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА

____________________________________________.
2. Подаци о опреми, уређајима:
2.1. службено возило из тачке 1. овог реверса има
потребну и исправну опрему прописану Правилником о
подели моторних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 40/12, 102/12,
19/13 и 41/13), и то:
- резервни точак са пнеуматиком одговарајуће дубине
газећег слоја,
- сигурности троугао,
- комплет прве помоћи величине „Б“,
- уже (или полугу) за вучу,
- светлоодбојни прслук,
- зимску опрему (пнеуматике, ланце);
2.2. преносни апарат за гашење почетних пожара;
2.3. полису осигурања,
2.4. европски образац за случај незгоде,
2.5. другу опрему и уређаје (нпр. уређај за
навигацију, GPS уређај, клима уређај
и сл.):
_____________________________________________
_.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на доделу робне
награде ђацима генерације свих основних и средњих школа са
територије општине Ћуприја као и ђаци генерације Школе за
основно музичко образовање „Душан Сковран“ и Школе за
музичке таленте за школску 2018/2019. годину и ученицима
обавезног основног образовања и ученици средњих школа са
територије општине Ћуприја, који су освојили прво, друго и
треће место на такмичењима у области образовања и науке, на
републичким
или
међународним
такмичењима
и
олимпијадама знања која се организују под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и који континуирано постижу одличан
успех у школи.
Члан 2.
Робна награда у виду књиге додељује се ученицима
обавезног основног образовања и ученици средњих школа са
територије општине Ћуприја, који су освојили прво, друго и
треће место на такмичењима у области образовања и науке, на
републичким
или
међународним
такмичењима
и
олимпијадама знања која се организују под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и који континуирано постижу одличан
успех у школи, према предлогу школе коју ученик похађа
поводом прославе „Видовданских свечаности“.
Члан 3.
Робна награда у виду лаптоп рачунара додељује се
ђацима генерације свих основних и средњих школа са
територије општине Ћуприја као и ђацима генерације Школе
за основно музичко образовање „Душан Сковран“ и Школе за
музичке таленте за школску 2018/2019. годину, поводом
прославе Дана општине 13. октобра.

ДА ЈЕ ВОЗИЛО ПРЕУЗЕТО И ВРАЋЕНО СА
ПОТПУНОМ И ИСПРАВНОМ ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА
ПОТВРЂУЈУ:
ПРЕУЗИМАЊЕ
ВОЗИЛА

датум

час

потпис
лица које
предаје
службен
о возило

ВРАЋАЊЕ ВОЗИЛА

дату
м

ча
с

потпис
лица које
преузима
службен
о возил

Члан 4.
Средства за награде обезбеђена су у буџету општине
Ћуприја.
Члан 5.
Задужује се Кабинет председника општине да изврши
избор књига из члана 2. ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 34-1/2019-02 ДАНА 17. 06. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 17-1/2019-01 ОД 14.06.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др. закон,
101/16-др. закон и 47/2018), члана 38. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр.14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и Одлуке о приступању изради
Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр.13/19), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.06.2019.
године доноси:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука
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 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 17. 06. 2019. године, доноси:

ПРОГРАМ ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2019-2021.

РЕШЕЊЕ

ПРИЛОГ БР. 1

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга Установе
за спорт СЦ „ Ада “ Ћуприја, бр. 166/2019 који је донео
Управни одбор Установе за спорт СЦ „ Ада “ Ћуприја, на
седници одржаној дана 13. 06. 2019. године.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 35-1/2019-02 ОД 17. 06. 2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. глaсник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016
- други закон и 47/2018), члана 38. и члана 57. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 8. Правилника о
награђивању ученика и студената, истакнутих личности у
области образовања, науке, културе и спорта („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 14/14, 25/14 и 24/15), председник
општине Ћуприја дана 14.06.2019. године доноси:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 38-5/2019-02 од 17. 06. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
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17.06.2019.

број 24

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 28.
став 4. Закона о Aгенцији за борбу против корупције ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 97/2008, 53/2010 и
66/2011 – одлука Уставног суда, 67/2013 - одлука Уставног
суда, 112/2013- аутентично тумачење и 8/2015 - одлука
Уставног суда ), 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), по претходно
прибављеном мишљењу Савета за административно мандатна
и кадровска питања, Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 17. 06. 2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ
позитивно мишљење Новаку
Новаковићу, директору Музеја „Хореум – Марги - Равно“
Ћуприја, да за време вршења јавне функције директора Музеја
„ Хореум – Марги – Равно “ Ћуприја, може да обавља
функцију члана Управног одбора Центра за породични
смештај и усвојење Ћуприја.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 119-6/2019-02 од 17. 06. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.

САДРЖАЈ
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја
1
за 2018.годину
Одлука о коришћењу и управљању превозним
25
средствима
Одлука о додели награда
29
Решење (Сагласност Ценовник АДА)
29
Решење (позитивно мишљење Новаку Новаковићу)
30
ПРИЛОГ БР 1 - ПРОГРАМ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2019-2021.
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