
 
  
 

        На основу члана 59. ст. 1 Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18), члана 81. ст. 1. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 30/19) и члана 150. 

Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на предлог Општинског већа 

општине Ћуприја,  на  седници одржаној  дана 27.  09.  2019. 
године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Ћуприја (у даљем 

тексту: Одлука), број: 06-168-3/2016-02 од 12.12.2016. године 
(''Службени гласник општине Ћуприја'', број 33/2016). 

 

Члан 2. 

       У члану 7. Одлуке ст.1. после тачке 6., додају се 

тачке 7.,8. и 9. које гласе: 

             '' 7. води законом прописане евиденције и стара се о 
њиховом одржавању, 

                8. пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-материјалних 
послова 

                9. доставља Извештај о раду на извршењу послова из 

надлежности Општине и поверених послова, председнику 
општине и Општинском већу, по потреби, а најмање једном 

годишње.'' 

Члан 3. 

У члану 12. ст. 1. Одлуке, после речи: ''одсеци'', 

уместо речи ''и'' ставља се зарез, а после речи групе, додају се 

речи: ''и службе''. 
У члану 12. Одлуке, после става 3. додаје се нови 

став 4., који гласи: 

''Служба се образује за вршење међусобно 
повезаних послова на којима ради најмање два службеника.'' 

 

Члан 4. 

        Члан 13. Одлуке мења се и гласи: 

 

'' Основне унутрашње организационе јединице су: 
 

1. Одељење за послове органа општине, општу управу и 

заједничке послове; 
2. Одељење локалне пореске администрације; 

3. Одељење за финансије; 

4. Одељење за друштвене делатности, привреду и локални 
економски развој;  

5. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове и 
заштиту животне средине;  

6. Одељење за инспекцијски надзор;  

 
 У оквиру Одељења образују се следећи Одсеци, Групе и 

Службе: 

 
 

 

1. У Одељењу за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове: 

- одсек за председника општине, општинско веће и 

скупштинске послове; 

- одсек  за опште и управно правне послове; 
- одсек – услужни центар; 

- одсек за заједничке послове; 

- служба правне помоћи 
 

2. У Одељењу  локалне пореске администрације: 

-  одсек за утврђивање и контролу; 
-  одсек за наплату, пореско књиговодство и 

извештавање; 

 

3.        У Одељењу за финансије : 

- одсек  трезора; 

- одсек за  јавне набавке; 
- одсек  за  индиректне кориснике буџета; 

- група за буџет; 

 

4. У Одељењу за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој 

- одсек за локални економски развој;  
- група за друштвене делатности; 

- група за привреду и пољопривреду; 

      

5. У  Одељењу за урбанизам, имовинско правне 

послове и заштиту животне средине;  

 

- одсек за урбанизам и заштиту животне средине; 

- група за имовинско - правне послове; 

                    

6. У Одељењу за инспекцијски надзор : 

 

- одсек за инспекцијске послове; 
- група за комуналне делатности, извршење, уклањање 

објеката или   дела објеката;'' 

 

Члан 5. 

 

У члану 15. ст. 1. тачка 15. Одлуке мења се и гласи: 
 

''15. Обавља послове пружања бесплатне правне помоћи''. 

 

Члан  6. 

 

У члану 21. став 6. Одлуке мења се и гласи: 
 

''У Општинској управи може се, у складу са законом, 

поставити највише два помоћника који обављају послове из 
појединих области (економски развој, урбанизам, примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, 
пољопривреда, комуналне делатности, развој месних 

заједница и др.)''. 

 

                                                      Члан 7. 

 

У члану 25. став 1. тачка 8. Одлуке брише се. 
 

У члану 25. став 1. тачка 10. Одлуке мења се и гласи: 
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''10. Распоређује начелнике одељења, шефове одсека, 

координаторе група, руководиоце служби и службенике у 
општинској управи у складу са Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места.'' 

 

                                                 Члан 8. 

Члан 26. Одлуке мења се и гласи: 

''Одељењем руководи начелник одељења, одсеком 
руководи шеф одсека, групом руководи координатор групе и 

службом руководи руководилац службе.'' 

 

                                               Члан 9. 

 

Члан 29. Одлуке брише се. 
 

                                               Члан 10. 

 
У члану 30. Одлуке, који постаје члан 29., у ставу 1. 

после речи: ''координаторе група'', додају се речи: '' и 

руководиоце служби'' 
 

                                                Члан 11. 

 
Члан 31. Одлуке, који постаје члан 30., мења се и гласи: 

 

      ''Шеф одсека, координатор групе и руководилац службе 
у општинској управи: 

1. руководи радом одсека, групе односно службе 

2. стара се о правилној примени закона и других прописа из 
надлежности одсека, групе односно службе 

3. израђује нацрте аката из надлежности одсека, групе 
односно службе 

4. стара се о испуњењу радних дужности запослених 

5. врши и друге послове у складу са законом и актом 
скупштине општине, председника општине, општинског већа, 

начелника општинске управе и начелника одељења 

Шеф одсека, координатор гупе и руководилац службе за 
свој рад и и законит рад одсека, групе односно службе 

одговоран је начелнику одељења и начелнику Општинске 

управе''. 
 

Досадашњи члан 32. Одлуке постаје члан 31. и тако редом. 

 

               Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 12. 

Члан 6. Ове Одлуке примењиваће се после 

спроведених наредних избора за одборнике Скупштине 

општине Ћуприја. 
 

Члан 13. 

Општинско веће општине Ћуприја, на предлог 
начелника Општинске управе, ускладиће Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Ћуприја,  Правобранилаштву општине 
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја, са 

овом Одлуком у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-152/2019-02 ОД 27. 09. 2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

На основу члана 2. Закона о становању и одржавању 

зграда („Службени гласник РС ", бр. 104/2016), чланa 32. 
Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник 

Републике Србије '', бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја'', број  30/19), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 27. 09. 2019. године, доноси:  

          

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАМБЕНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД ОД  

2019 – 2024. ГОДИНЕ 

                                                 

Члан 1. 
Општина Ћуприја приступа изради  Стамбене 

стратегије  општине Ћуприја за период од  2019 - 2024. 

године. 
Члан 2. 

 

Под  Стамбеном стратегијом општине Ћуприја за 
период од   2019 -2024. године ( у даљем тексту: Стратегија), 

у смислу ове одлуке подразумева се стратешки документ за 

спровођење стамбене политике у циљу остваривања јавног 
интереса општине Ћуприја,  са акционим планом са 

пројектним активностима и средствима неопходним за његову 

реализацију ( у даљем тексту: Акциони план). 
 

Члан 3. 

Циљ израде Стратегије са акционим планом  је 
поступно увођење инструмената којима ће омогућити вођење 

рационалне стамбене политике и примену оптималних јавних 
интервенција. Циљеви ових настојања су поспешивање 

обима и квалитета понуде на стамбеном тржишту, 

унапређење постојећег стамбеног фонда и инфраструктуре, 
обнављање дотрајалог стамбеног   фонда,   све   у   циљу   

дугорочног   обезбеђења   одговарајућих стандарда становања 

за своје грађане, а посебно за социјално угрожене и оне са 
ниским примањима.                                                   

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Стратегије 
представљају међународна, национална. и локална стратешка 

документа. 

Члан 5. 
Кроз процесе припреме  Стратегије са акционим 

планом промовисаће се одрживи економски, еколошки и 

социјални развој становања, међусекторска сарадња, јачање 

конкурентности привреде и са њом повезаних делатности на 

домаћем и  међународном тржишту, унапређење укупног 

развоја Општине Ћуприја у округу, и у целој Србији, размена 
информација, укључивање и координација јавног, приватног и 

цивилног сектора у процесу одлучивања и партнерство међу 

институцијама. 
Члан 6. 

Стручне и административне послове везане за 

Стратегију са акционим планом обављаће Општинска управе 
општине Ћуприја. 

                                              Члан 7. 

У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије 
са акционим планом, образоваће се Радна група за израду 

Стратегије са акционим планом ( у даљем тексту: Радна 

група). 

Чланове Радне групе  именује председник општине 

решењем. 

Основни задатак радног тима је припрема и израда  
Стратегије са акционим планом. 

                                                        

Члан 8. 
Одељење  за  Урбанизам, имовинско правне послове 

и заштиту животне средине пружаће подршку Радној групи , 

кроз обезбеђење техничке помоћи током израде Стратегије са 
акционим планом, достављање свих званичних релевантних 

података и др. 

Члан 9. 
Током израде Стратегије са акционим планом биће 

организовани форуми за стручне и јавне расправе и округли 

столови, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У 
њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани 

учесници, како би се обезбедила партиципација и 

транспарентност процеса одлучивања и правовремено 
обавештавање јавности. 
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Члан 10. 

Рок за израду Стратегије са акционим планом је 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

                                                       

Члан 11. 

Средства за праћење процеса и израду Стратегије са 

акционим планом обезбећују се у буџету општине Ћуприја и 

из других извора. 
                                                  Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине Ћуприја ''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 360- 17/2019-02 од  27. 09. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр, с.р. 

На основу члана 137. став 3. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник  општине Ћуприја ", број 

30/2019) и члана 58. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
( „Службени гласник општине Ћуприја “, бр. 13/2016, 16/2016 

и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 27. 09. 2019. године, доноси: 

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

Поглавља 4 – СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, тачка 2. подтачка  

2.1  

ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА   ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА 

( „Службени гласник општине Ћуприја “, бр.  2/2012, 

3/2015, 9/2018 и 23/2018-испр. ) 

 

Одредба из текстуалног дела Плана генералне 

регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја“, бр. 2/2012, 3/2015,  9/2018 и 23/2018- 
испр.), Поглавље 4 – СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, тачка 2. 

подтачка  2.1 , гласи: 

 „ Израда планова детаљне регулације је могућа у свим зонама 
у којима се за то укаже потреба у смислу увођења/дефинисања 

нових и редефинисања постојећих или планираних површина 

јавне намене. За промену регулације постојећих саобраћајница 
које су дефинисане овим планом, као и за увођење нових 

саобраћајница, ради се План детаљне регулације “. 

 

 У том смислу, ову одредбу треба разумети и 

примењивати на следећи начин: 

- термини „ нове површине “ и „ нове саобраћајнице  
односе се на јавне површине, односно саобраћајнице, које 

нису планиране и регулисане Планом генералне 

регулације, а указала се потреба за њиховим планирањем; 
- уколико је саобраћајница планирана Планом 

генералне регулације, независно од тога да ли је изграђена 

или није, такву саобраћајницу не треба сматрати новом у 
односу на План генералне регулације. У том случају се не 

примењују одредбе које се односе на израду плана 
детаљне регулације већ се директно примењује План 

генералне регулације, који садржи потребне аналитичко - 

геодетске елементе за саобраћајнице обухваћене Планом 
генералне регулације. 

У поступку издавања локацијских услова и 

грађевинске дозволе за изградњу приступних саобраћајница за 
планирани мост преко реке Велике Мораве (к.п. бр. 1615/4, 

1614/5, 1615/3, 1614/4 и 1613/3 све у КО Ћуприја град, к.п. бр. 

3312/5 и део 3310/4 К.О. Ћуприја ван, кп.бр. 200/3, 201/3, 

202/5, 205/2, 2249/7, 197/66, 197/67, 197/63, 197/61, 197/56, 

197/59, 197/57, 197/60 и 197/65 све у КО Остриковац) не 

примењује се тумачена одредба, што значи да се не израђује 
план детаљне регулације за предметне саобраћајнице јер су 

оне већ дефинисане Планом генералне регулације који садржи 

потребне аналитичко-геодетске елементе за њих. За ове 
саобраћајнице директно се примењује План генералне 

регулације у коме су утврђена правила за изградњу 

саобраћајница. 
 

 

 
 

Ово Аутентично тумачење објавити у „ Службеном 

гласнику општине Ћуприја “ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-481/2019-02 од  27. 09. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр, с.р. 

На основу чл. 40. и 42. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011, 

104/2011 и 104/2016), члана 20. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/07, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 15. став 1.  тачка 2. и 

члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Одлуке 
о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији 

oпштине Ћуприја (Службени гласник општине Ћуприја, број 
8/2018) и Мишљења Републичке комисије за јавно-приватно 

партнерство бр. 135/2018 од 16.05.2018.год., Скупштина 

општине Ћуприја, на седници дана 27. 09. 2019. године, 
доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде о поверавању обављања 

делатности приградског превоза путника на територији 

Општине Ћуприја 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се избор најповољније понуде 

за поверавање обављања делатности приградског превоза 
путника на територији општине Ћуприја, након спроведеног 

отвореног поступка јавне набавке у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС" бр. 
88/2011, 15/2016 и 104/2016) - 60100000 – Набавка услуге 

поверавање обављање делатности градског и приградског 

превоза путника на територији општине Ћуприја.  
Процењена вредност набавке за отворени поступак 

јавне набавке услуге прикупљање понуда за концесију – 

поверавање обављања делатности градског и приградског 
превоза путника на територији општине Ћуприја је 113 368 

422,50 динара без ПДВ-а за пет година, од тога је концесиона 

накнада Општинске управе општине Ћуприја (у даљем теску: 
наручилац) 50% на период од пет година износи 56 668 211, 23 

динара без ПДВ-а. 

Члан 2.  

Позив за подношење понуда наручилац је објавио 

дана 30.07.2018. године на у складу са чланом 57. Закона о 

јавним набавкама (Сл. Гласник општине Ћуприја“, 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) на Порталу јавних набавки, интернет 

страници општине Ћуприја, „Службеном гласнику РС“ и у 

дневном листу „Данас“.  
Члан 3.  

Понуђач је у обавези да врши свакодневни превоз 

путника на територији општине Ћуприја према Плану линија 
одеђеног Одлуком о усвајању Концесионог акта за поверавање 

обављања делатности приградског превоза путника на 
територији oпштине Ћуприја (Службени гласник општине 

Ћуприја, број 8/2018) и то у обиму од 184 461,60 km на 

линијама:  

- линија бр. 1. : ЋУПРИЈА – МИЈАТОВАЦ – 

ОСТРИКОВАЦ – ЈОВАЦ - ДВОРИЦА и обратно;  

- линија бр. 2.  : ЋУПРИЈА – СУПСКА – ВЛАШКА – 

КРУШАР – ИСАКОВО – ВИРИНЕ и обратно;  

- линија бр. 3. : ЋУПРИЈА – ИВАНКОВАЦ – 

ПАЉАНЕ– БИГРЕНИЦА – КОВАНИЦА и обратно;  

- линија бр. 4. : ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ и 

обратно.  

Члан 4.  
Рок трајања концесије – поверавања обављања 

делатности  градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ћуприја је 5 година, од дана потписивања 
уговора. 

Члан 5. 

Возила која врше превоз путника у складу са овом 
Одлуком морају бити климатизована, старости до десет 

година које задовољавају услове у погледу границе издувне 

емисије прописане минимално нормом „ЕУРО 4“.  
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Превозник је дужан да превоз путника обавља 

возилима која су уједначеног пољашњег изгледа (што се 
постиже фарбањем или прелепљивањем фолије) са симболима 

Општине и Превозника. 

Члан 6.  

У отвореном поступку јавне набавке услуге 

прикупљања понуда за концесију – поверавање обављање 

делатности градског и приградског превоза путника на 
територији општине Ћуприја пристигле су  понуде  2 (два) 

понуђача: 

Поступак отварања понуда је спроведен дана 
05.08.2019. године у сали за састанке општине Ћуприја, ул. 13. 

октобар бр. 7, 35230 Ћуприја, о чему је сачињен записник број 

404-460/2019-02. 
Критеријум за оцењивање понуда је економски 

најповољнија понуда. 

Члан 7. 
На основу стручне оцене понуда у поступку јавне 

набавке услуге прикупљања понуда за концесију – поверавање 

обављање делатности градског и приградског превоза путника 
на територији општине Ћуприја утврђено је да је прихватљива 

и најповољнија Понуда Конзорцијума сатављеног од: 1. 

„Еуро- лин“ Доо Параћин и  2. „Мото боем транс“ Доо 

Неготин.  
Члан 8.  

Наручилац има обавезу да превознику надокнади 
део трошкова за обављање градског и приградског превоза по 

километру, односно да плаћа концесиону накнаду. 

Концесиона накнада износи 50% од цене по 
пређеном километру дате у понуди. 

Цена по попређеном километру износи 59,00 динара 
без ПДВ-а, односно 64,90 динара са ПДВ-ом.  

Концесиона накнада износи 29,50 динара без ПДВ-а  

по пређеном километру, односно Концесиона накнада износи 
32,45 динара са ПДВ-ом  по пређеном километру.  

 

Члан 9.  
Давалац концесије не може потписати јавни уговор 

о концесији пре истека периода мировања, које износи 15 дана 

од дана достављања Одлуке о избору најповољније понуде 
сваком понуђачу. По истеку периода мировања, изабрани 

понуђач мора потписати јавни уговор у року од 8 дана од дана 

усвајања Коначног нацрта јавног уговора од стране 
Скупштине општине Ћуприја, ако захтев за заштиту права на 

Одлуку о избору најповољније понуде није поднет. 

 

Члан 10. 

Ову  Одлуку  објавити на Порталу јавних набавки и 

у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 
 

О б р а з л о ж е њ е  

Скупштина општине Ћуприја је дана 19.07.2018. 
године донела Одлуку о објављивању Јавног позива за 

прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне 

делатности градског и приградског превозапутника на 
територији општине број: 06-113-6/2018-02 од 19.07.2018. 

године. 

Ознака из класификационе делатности, односно 
назив и ознака из општег речника набавки: 60100000 – услуге 

друмског саобраћаја. По плану јавне набавке редни број 

предметне набавке је 1.2.41. 
Позив за подношење понуда наручилац је објавио 

дана 30.07.2018. године на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници општине Ћуприја, у складу са чланом 57. 
Закона о јавним набавкама. 

Средства за реализацију набавке у отвореном 

поступку, обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама  
одлуке о буџету за  2018 годину („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ бр. 8 од 31.05.2018 године) и Изменом и допуном   

финансијског  плана за 2018 годину за  Општинску управу 
општине Ћуприја бр.402-26/2018-01-2 од 11.06.2018 године, 

позиција 45, конто 511290, функција 473. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у уговореном 
периоду од пет година вршиће се до висине одобрених 

апропријација ( средства на позицији у Финасијском плану) за 

ту намену, у складу са законом који уређује буџет. 
Процењена вредност набавке за отворени поступак 

јавне набавке услуге прикупљање понуда за концесију – 

поверавање обављања делатности градског и приградског 
превоза путника на територији општине Ћуприја је 113 368 

422,50 динар без ПДВ-а за пет година, од тога је концесиона 

накнада општинске управе општине Ћуприја 50% што би на 
нивоу од пет година било 56 668 211, 23 динара без ПДВ-а. 

Поступак отварања понуда је спроведен дана 

05.08.2019. године у сали за састанке општине Ћуприја, ул. 13. 

октобар бр. 7, 35230 Ћуприја, о чему је сачињен записник број 

404-460/2019-02. 

 

1) Подаци о понуђачима: 
У отвореном поступку јавне набавке услуге прикупљања 

понуда за концесију – поверавање обављање делатности 
градског и приградског превоза путника на територији 

општине Ћуприја пристигле су  понуде  2(два) понуђача: 

Први понуђач: 

Понуда број: 404-458/2019-02 од 05.08.2019. године. 

Назив или шифра понуђача: „Кавим – Јединство“ доо, 

ул.Париске Комуне бр. 1, Врање. 
Комисија је константовала да је понуђач испунио 

услове у отвореном поступку јавне набавке услуге 

прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања 
делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ћуприја из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 
86/15) и доставио тражене  доказе из конкурсне 

документације. 

Понуђач је у понуди доставио: Банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде  серије: 

Бр.6302/2018-3 од 18.09.2018 године, Бр.6302/2018-3 од 
20.11.2018 године, Бр.6302/2018-3 од 21.02.2019 године, 

Бр.6302/2018-3 од 14. 05.2019 године и Бр. 6302/2018-3 од 

05.08.2019 године. 
Оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције  за добро извшење посла 5% од укупне 

вредности понуде без ПДВа за цео уговорени период. 
Понуђач je дао понуду: 

а) самостално 

-цена трошкова превоза по једном километру 

 Цена трошкова у 
РСД (без ПДВ-а) 

по km 

Цена трошкова у 
РСД (са ПДВ-ом) 

по km 

понуђена цена 122,92 135,21 

- цена карте превоза по километру за путнике 

Дужина путовања 

(у km) 

Цена карате у 

РСД (без ПДВ-а)у 

једном правцу 

Цена карте у РСД 

(са  

ПДВ-ом) у једном 
правцу 

од 0 до 5 61,82 68,00 

од 6 до 10 115,45 127,00 

од 11 до 15 157,27 173,00 

од 16 до 20 187,27 206,00 

од 21 до 25 201,82 222,00 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда): 30 дана од дана отварања понуда. 
 

Редни 

број 

Структура цене Износ цене трошкова 

у РСД 

укупан уговорени 

период 

1. (понуђена цена превоза 

по киломерту без ПДВ-
а) Х 184.461,60 км Х 5 

година 

113.368.423,00 

2. (понуђена цена превоза 
по киломерту са ПДВ-

ом) Х 184.461,60 км Х 

5 година 

124.705.265,00 
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Приликом Стручне оцене понуда комисија је 

константвала да видљивих недостатака у понуди понуђача има 
и то:  

- да Модел Уговора није попуњен и  потписан од 

стране понуђача као једне од уговорених стране, већ је 

само парафирана и печатирана свака страна истог,  

- да понуђач није доставио доказ о уплати конкурсне 

документације који је тражен да се достави на дан 
отварања понуда. 

Комисија је константовала да понуђач није доставио 

комплетну тражену документацију.  
Комисија констатује да се понуда понуђача Кавим – 

Јединство“ доо Врање, ОДБИЈА због битне повреде поступка 

, јер понуђач није потписао модел Јавног уговора а такође ни 
попунио, већ је само парафирао сваку страну истог, тако да се 

не може утврдити да ли је понуђач сагласан са садржином 

истог . 
Понуђач није доставио доказ о уплати конкурсне 

документације. 

Комисија је константовала да је понуда понуђача 
„Кавим – Јединство“ доо Врање , НЕПРИХВАТЉИВА. 

Други  понуђач 

Понуда број: 404-459/2019-02 од 05.08.2019  године. 
Назив или шифра понуђача Понуда Конзорцијум: 

1. „Еуро- лин“ доо  ул Томе Живановића бр. 129 , Параћин 

2. „Мото боем транс“ доо, ул.Бадњевска бб, Неготин. 

Комисија константовала да је  понуђач испунио 

услове у отвореном поступку јавне набавке услуге 

прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања 
делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ћуприја из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

и Правилникао обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 

86/15) и доставио тражене  доказе из конкурсне 

документације. 
Понуђач је у понуди доставио: Банкарску гаранцију 

за озбиљност понуде  серије бр. 96-803-0147454.0 од 

02.08.2019. године. 

Оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извшење посла 5% од укупне 

вредности понуде без ПДВа за цео уговорени период. 

Понуђач je дао понуду: 

б) конзорцијум 

-цена трошкова превоза по једном километру 

 Цена трошкова 
у РСД (без 

ПДВ-а) по km 

Цена трошкова у 
РСД (са ПДВ-ом) по 

km 

понуђена цена 59,00 64,90 

- цена карте превоза по километру за путнике 

Дужина путовања 

(у km) 

Цена карате у 

РСД (без ПДВ-а)у 
једном правцу 

Цена карте у РСД 

(са ПДВ-ом) у 
једном правцу 

од 0 до 5 45,45 50,00 

од 6 до 10 100,00 110,00 

од 11 до 15 154,54 170,00 

од 16 до 20 172,72 190,00 

од 21 до 25 173,63 191,00 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда): 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Редни број Структура цене Износ цене трошкова 

у РСД 

укупан уговорени 
период 

1. (понуђена цена превоза 

по киломерту без ПДВ-
а) Х 184.461,60 км Х 5 

година 

 

54.416.172,00 

2. (понуђена цена превоза 
по киломерту са ПДВ-

ом) Х 184.461,60 км Х 

5 година 

 

59.857.789,20 

Модел уговора попуњен, потписан и печатиран.  

Комисија констатује да је понуђач доставио тражену 

документацију.  

Комисија констатује да је понуда конзорцијума1. Еуро- лин 
доо Параћин, и  

2. Мото боем транс доо Неготин, ПРИХВАТЉИВА. 

3) Подаци о одбијеним понудама 

 

Комисија констатује да се понуда понуђача Кавим – 

Јединство“ доо Врање,   ОДБИЈА  због битне повреде 
поступка, јер понуђач није  потписао модел Јавног уговора а 

такође ни попунио, већ је само парафирао сваку страну истог, 

тако да се не може утврдити да ли је понуђач сагласан са 
садржином истог . 

  Понуђач није доставио доказ о уплати конкурсне 

документације.Комисија констатује да је понуда понуђача 
„Кавим – Јединство“ доо Врање, НЕПРИХВАТЉИВА. 

4) Ранг листа понуђача 
 

Наручилац неће оцењивати и рангирати одбијене понуде. 

Критеријум за оцењивање понуда је економски 
најповољнија понуда. 

    Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин: 

Понуда конзорцијума1. Еуро- лин доо Параћин, и  2. Мото 
боем транс доо Неготин је доставио понуду бр. 404-459/2019-

02 од 05.08.2019  године 

-цена трошкова превоза по једном километру 

 Цена трошкова у 

РСД (без ПДВ-

а)по km 

Цена трошкова у РСД 

(са ПДВ-ом) по km 

понуђена цена 59,00 64,90 

- цена карте превоза по километру за путнике 

Дужина путовања 

(у km) 

Цена карате у 

РСД (без ПДВ-а)у 
једном правцу 

Цена карте у РСД 

(са ПДВ-ом) у 
једном правцу 

од 0 до 5 45,45 50,00 

од 6 до 10 100,00 110,00 

од 11 до 15 154,54 170,00 

од 16 до 20 172,72 190,00 

од 21 до 25 173,63 191,00 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда): 60 дана од дана отварања понуда 

Редни 

број 

Структура цене Износ цене трошкова 

у РСД 

укупан уговорени 
период 

1. (понуђена цена превоза по 

киломерту без ПДВ-а) Х 
184.461,60 км Х 5 година 

54.416.172,00 

2. (понуђена цена превоза по 

киломерту са ПДВ-ом) Х 

184.461,60 км Х 5 година 

59.857.789,20 
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 Комисија је оценила понуду понуђача на основу 

следећег обрасца који је био и саставни део саме конкурсне 
документације и максималних дататих износа цене превоза по 

пређеном километру и цене превозне карте за путнике.   

Образац за пондерисање:  

најнижа понуђена 

цена  
Х 80 

Понуђена цена 

 
 

-цена трошкова превоза по километру максимално -  80 

пондера;  
 

 
Цена трошкова у РСД 
 (са ПДВ-ом) по km 

максимална цена 135,21  

 
- цена карте превоза по километру за путнике максимално – 20 

бодова 

 

Дужина путовања (у km) 

максимална цена карте 

у РСД(са ПДВ-ом) у 
једном правцу 

 од 0 до 5  до 68,00 

од 6 до 10  до 127,00 

од 11 до 15  до 173,00 

од 16 до 20  до 206,00 

од 21 до 25  до 222,00 

 

а) Најнижа цена трошкова по километру цена добија - 80 

пондера 

 

најнижа понуђена цена  
 

Х 80 

Понуђена цена  

 

59,00  Х 80 

59,00  

 

Понуђач је понудио најнижу цену и тиме добио 

80 пондера за цену трошкова по километру. 

 

а) Најнижа цена карте по километру за путнике  цена добија - 

20 пондера 

 

 

Најнижа понуђена цена  Х 20 

Понуђена цена  

  
 

(45,45+100,00+154,54+172,72+173,63)/5 

Х 20= 

129,268 

Х 20=20 

(45,45+100,00+154,54+172,72+173,63)/5 129,268 

 

 Понуђач је доставио најнижу цену карте по 
километру за путнике и тиме добио 20 пондера. 

 Укупан број пондера понуђача конзорцијум 1. Еуро- 

лин доо Параћин, и  2. Мото боем транс доо Неготин је 100 
пондера 

 

5) Избор најповољније понуде 

На основу стручне оцене понуда комисија је 
констатовала да је у отвореном поступку јавне набавке услуге 

прикупљања понуда за концесију – поверавање обављање 

делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ћуприја прихватљива и  најповољнија 

Понуда конзорцијума 1. Еуро- лин доо Параћин, и  2. Мото 

боем транс доо Неготин и предлаже Скупштини општине 

Ћуприја да  у складу са чланом 40. став 1. Закона о јавно 

приватном партнерству и концасијама („Сл. гласник РС“, број 

88/11, 15/16 и 104/16), донесе Одлуку о избору најповољније 

понуде. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 

Одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за 

заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки у року од 15 дана од дана 

достављања ове Одлуке сваком понуђачу.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  404-523/2019-02  ОД  27. 09. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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 44. 

став 2. Закона о култури ( „ Службени гласник Републике 

Србије '' бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправка) 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  27. 

09. 2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Измене и допуне 

финансијског плана Народне библиотеке  „ Душан Матић ''  из 
Ћуприје за 2019. годину, број 243/19 од 16. 07. 2019. године, 

које је донео Управни одбор Народне библиотеке  „Душан 

Матић'' из Ћуприје на седници одржаној дана 31. 07. 2019. 
године,  Одлуком број: 253/19  

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-66/2019-02 од 27. 09.  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 44. 

став 2. Закона о култури ( „ Службени гласник Републике 
Србије '' бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправка) 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 27. 

09. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Измену финансијског 
плана Установе културе   „ Ћуприја ''  из Ћуприје за 2019. 

годину, број 555/19 од 30. 07. 2019. године, коју је донео 

Управни одбор Установе културе   „ Ћуприја ''  из Ћуприје, на 
седници одржаној дана 30. 07. 2019. године,  Одлуком број: 

554/19  

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-67/2019-02 од 27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 
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На основу члана 32. став. 1. тачка 9.  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 117. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 25/2019 ), члана 

40. став 1. тачка 11. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) 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:  27. 

09.  2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ЋУПРИЈА''   

 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ др стоматологије Милош Пешић 

из Ћуприје, специјалиста дечје и превентивне 

стоматологије за вршиоца дужности  директора Здравствене 

установе Дом здравља „ Ћуприја '' у Ћуприји,  до именовања 

директора по конкурсу, а најдуже на период од 6 ( шест ) 
месеци. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-153/2019 - 02  од 27. 09.  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 
116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 
40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019) 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  27. 09. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Школе 
за музичке таленте у Ћуприји,  

- Небојша Влаисављевић, представник запослених, због 

престанка основа по којем је именован 

- Александар Гајић, представник родитеља, на лични 

захтев. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-118 /2019 - 02  од  27. 09. 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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

30/2019) 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: 27. 09.  2019. године, доноси: 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Школе за 

музичке таленте у Ћуприји: 

-  Марина Ђорђевић, представник запослених; 

- Далиборка Богдановић, представник родитеља.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-118 /2019 - 02  од  27. 09.  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 

116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања ( „ Службени гласник Републике 
Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 30/2019) 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 27. 09. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ  члан Школског одбора ОШ „ 

Вук Караџић '' у Ћуприји,  Тања Антић, представник локалне 

самоуправе, на лични захтев. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-117 /2019 - 02  од 27. 09. 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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 
30/2019) 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 27.  09.  2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милош Живадиновић,  члан 

Школског одбора ОШ „Вук Караџић''  у Ћуприји,  
представник локалне самоуправе.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-151 /2019 - 02  од  27. 09.  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 
116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 
40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 
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13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 27. 09. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Школског одбора 

ОШ „ Вук Караџић '' у Ћуприји   

- Дејан Војиновић, представник родитеља, због 

престанка основа по којем је именован; 
- Тања Дишић, представник родитеља, на лични 

захтев.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-129 /2019 - 02  од 27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 
116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

30/2019) 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 27. 09. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови Школског одбора ОШ „ 
Вук Караџић ''  у Ћуприји, представници родитеља 

  - Марко Марковић 

- Саша Станојевић 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-129 /2019 - 02  од   27. 09. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 

116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 

40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 
Ћуприја ''  бр. 30/2019) 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 27. 09. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ  члан Школског одбора 

Гимназије у Ћуприји, Маја Јовановић, представник 
родитеља, због престанка основа по којем је именована.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-127 /2019 - 02  од 27. 09.  2019. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

 

 

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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 

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 27. 09.  2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ  СЕ  члан Школског одбора Гимназије 

у Ћуприји, Владимир  Симоновић,  представник родитеља.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-127 /2019 - 02  од  27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 

116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 

40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 30/2019) 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  27. 09. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Техничке школе у Ћуприји,  представници родитеља: 

- Зорица Богосављевић 

- Јовица Јовановић 

- Дејан Марковић 

 због престанка основа по којем су именовани.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-132 /2019 - 02  од 27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

30/2019) 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: 27. 09.  2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Техничке школе у Ћуприји,   представници родитеља: 

- Радмила Боројевић 

- Александра Аџемовић – Речевић 

- Весна Вулић  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

 

 



27.09.2019.            број 35 

9 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-132 /2019 - 02  од 27. 09. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 

130. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 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 

27.09.2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Именује се Ирена Станковић, за члана Стручног 

актива за развојно планирање у Предшколској установи „ 

Дечја радост '' у Ћуприји, у својству представника јединице 

локалне самоуправе. 

2. Именује се Кристина Евтов за члана Тима за 

инклузивно образовање у Предшколској установи „ Дечја 
радост '' у Ћуприји, у својству представника јединице локалне 

самоуправе. 

3. Именује се Драгана Милојевић за члана Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у Предшколској установи „  Дечја радост '' у 

Ћуприји, у својству представника јединице локалне 
самоуправе. 

4. Именује се Вера Џелатовић за члана Тима за 

самовредновање у Предшколској установи „ Дечја радост '' у 
Ћуприји, у својству представника јединице локалне 

самоуправе. 

5. Именује се Наташа Милановић за члана Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе у Предшколској 

установи „ Дечја радост '' у Ћуприји, у својству представника 

јединице локалне самоуправе. 
6. Именује се Ана Арсић за члана Тима за 

професионални развој у Предшколској установи „ Дечја 

радост '' у Ћуприји, у својству представника јединице локалне 

самоуправе. 

 

Овим Решењем престаје да важи Решење бр. 06-99/2018-
02 од 18. 12. 2018. године. 

Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02 - 119 /2019 - 02  од   27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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 130. Закона о основама система образовања и васпитања 

( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 

27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) 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:  27. 

092019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Вања Антић 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 - 126 /2019 - 02  од 27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

На основу члана 40. Статута општине Ћуприја  ( 

„Службени гласник  општине Ћуприја ", број 30/2019) и 
Одлуке о давању на коришћење објеката у својини општине 

Ћуприја, бр. 463-9/2010-02 од 16. 08. 2019. године ( 

„Службени гласник  општине Ћуприја ", број 30/2019), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 

09. 2019. године,   доноси:  

 
 

РЕШЕЊЕ 

о  образовању Комисије 

за примопредају објеката број 1, 2 и 3 на кп. бр. 4497/11 КО 

Ћуприја – град и земљишта неопходног за коришћење 

предметних објеката 

 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за примопредају 

објеката број 1, 2 и 3 на кп. бр. 4497/11 КО Ћуприја – град и 

земљишта неопходног за коришћење предметних објеката, у 

следећем саставу: 
1. Слађана Јевтић, дипл. правник,   председник 

Комисије 

2. Снежана Јовановић, дипл. инж. електротехнике, 
члан  Комисије 

3. Јованка Радивојевић, струковни инжењер 

грађевинарства, члан Комисије 
4. Жељко Ранђеловић, представник ЈКП „ Равно 2014 „ 

Ћуприја,  члан Комисије 

5. Иван Ђорђевић, представник ЈП „ Зоохигијена 
Ћуприја " ,  члан Комисије 

 

II Задатак Комисије је да изврши примопредају објеката 
број 1, 2 и 3 на кп. бр. 4497/11 КО Ћуприја – град и земљишта 

неопходног за коришћење предметних објеката и утврди 

чињенично стање на наведеним  непокретностима, а који су 
Одлуком о давању на коришћење објеката у својини општине 

Ћуприја, бр. 463-9/2010-02 од 16. 08. 2019. године ( 

„Службени гласник  општине Ћуприја ", број 30/2019) одузети 

из корисништва Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 " 

Ћуприја и дати на коришћење Јавном предузећу за обављање 

комуналне делатности зоохигијене „ Зоохигијена Ћуприја " и 
то између:  

-  Општине Ћуприја и  Јавно комуналног предузећа „ 

Равно 2014 " Ћуприја 
 и  

-  Општине Ћуприја и  Јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности зоохигијене „ Зоохигијена Ћуприја " 

 
III Након извршене примопредаје, Комисија је дужна да 

поднесе Извештај Скупштини општине Ћуприја. 

 
IV  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-150 /2019 - 02  од   27. 09.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 
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територији општине Ћуприја 
3 

Решење (Измена фин.плана Народне библиотеке) 6 

Решење (Измена фин.плана Установе културе) 6 

Решење о именовању вршиоца дужности директора здравствене усталнове дом здравља Ћуприја 7 

Решење (Разрешење школски одбор Школе за музичке таленте) 7 

Решење (Именовање школски одбор Школе за музичке таленте) 7 

Решење (Разрешење школски одбор ОШ Вук Караџић) 7 

Решење (Именовање школски одбор ОШ Вук Караџић) 7 

Решење (Разрешење школски одбор ОШ Вук Караџић) 8 

Решење (Именовање школски одбор ОШ Вук Караџић) 8 

Решење (Разрешење школски одбор Гимназије) 8 

Решење (Именовање школски одбор Гимназије) 8 

Решење (Разрешење школски одбор Техничке школе) 8 

Решење (Именовање школски одбор Техничке школе) 8 

Решење (Тимови Дечја радост) 9 

Решење (Стручни актив Медицинска школа) 9 

Решење о  образовању Комисије 

за примопредају објеката број 1, 2 и 3 на кп. бр. 4497/11 КО Ћуприја – град и земљишта неопходног за коришћење 
предметних објеката 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


