На основу члана 4. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) члана 13.,14., 14а, 14б,
14в, 14е, 14ж, 14з, 14и, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а и 22. Уредбе
о о начину и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Службени гласник РС.“ бр. 13/18 , 66/18 и 51/19)
и члана 40. став 1. тачка 26. Статута општине Ћуприја ( „Сл.
гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 29. 10. 2019 .године,
доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима - у даљем
тексту : Одлука ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број 3/15 ,
26/16 , 28/16, 7/17 , 23/17 , 25/17 и 7/18 ) после члана 105.
додаје се члан 105а који гласи :
„ ЈКП Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења има
минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 радника са
средњим
образовањем
у
трогодишњем
трајању
(електромонтер или електроинсталатер),1 радника са средњим
образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању
са возачком дозволом Ц категорије и 2 радника са основним
образовањем.
ЈКП“ Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења има
минимални технички капацитет и то: 1 хидрауличну
платформу, 1 теретно пикап или теренско возило, 1 приколицу
за обезбеђења радова на путу.“
Члан 2.
У Одлуци после члана 109. додаје се нови члан 109а
који гласи :
„ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности управљање пијацама има минималну
стручну оспособљеност кадрова и то: 1 радника са високим
образовањем одговарајуће струке( из техничке, природне или
друштвене научне области),3 радника са средњем
образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању,
и 3 радника са основним образовањем .
ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности управљање пијацама има минимални
технички капацитет у власништву, и то: 1 рачунар, 1фискалну
касу, 1контролну вагу, 4 контејнера и у власништву, у закупу
или на лизинг 1 возило за сакупљање и одвоз отпада.“
Члан 3.
У Одлуци после члана 124. додаје се нови члан 124а
који гласи:
„Вршилац комуналне делатности одржавања
чистоће на површинама јавне намене је у обавези да има
минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 3 радника са
средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем
трајању и 9 радника са основним образовањем.
Вршилац комуналне делатности одржавања чистоће
на површинама јавне намене је у обавези да има минимални
технички капацитет и то: 1 кипер, 1 ауто-чистилици, 1

утоварну лопату, 1 аутосмећар, 1 снежни плуг, капацитет
покривеног простора за паркирање моторних возила од 100
м².”
Члан 4.
У Одлуци после члана 153. додаје се нови члан 153а
који гласи:
„ ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1
радника са високим образовањем одговарајуће струке
(дипломирани инжењер шумарства или дипломирани агроном
или дипломирани пољопривредни инжењер), 4 радника са
средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем
трајању и 15 радника са основним образовањем.
ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
има минимални технички капацитет и то: 1 кипер, 1 путар, 1
пресу, 1 мобилну подизну раднуи платформу, 1 трактор, 1
аутоцистерну, 1самоходну косачицу-возило, 2 самоходне
косачице, 2 ситне механизације на моторни погон – тестере, 5
ситних механизација на моторни погон – коса, 2 ситне
механизације на моторни погон –дувач лишћа, 1 ситну
механизација на моторни погон – пумпа за наводњавање.”
Члан 5.
У Одлуци после члана 169. додаје се нови члан 169а
који гласи:
„ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности димничарске услуге има минималну
стручну оспособљеност кадрова и то: 1 високо образовног
дипломираног инжењера машинства или грађевине, 3 радника
са основним образовањем или средњим образовањем у
трогодишњем или четворогодишњем трајању и минимум
једна година искуства у димничарским пословима.
ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање
комуналне делатности димничарске услуге има минимални
технички капацитет и то: 1Комплет основног димничарског
алата и опреме (димничарска легитимација, димничарска сајла
(штосер), ручна четка, продорна сајла (ђилда), кугла на
канапу, водилица, шиљасти пробијач, метална канта и
лопатица, мердевине, мали усисивач за ложишта у
домаћинствима, димничарске четке различитих димензија,
бушилица са наставцима, димничарско огледало, димничарска
торбица, батеријска лампа, димничарски кључеви, ситан
ручни алат, уређај за очитавање угљенмоноксида у просторији
и ендоскопска камера за дијагностику стања вентилационих
канала и уређаја.), 1 циркулациону пумпу, 1 високопритисну
пумпу, 1 камеру за снимање унутрашњости димоводних
објеката са видео записом, 1 камеру за снимање
унутрашњости вентилационих канала са видеозаписом, 1
опрему за испитивање непропусности димњака, 1 ротациону
сајлу за скидање смоле у димњацима, 1 инструмент за мерење
емисија и степена корисности, 1 инструмент за утврђивање
димног броја, 1 рачунар са програмом за вођење евиденције о
димоводним системима и ложишним уређајима, 1 рачунар са
програмом за вођење евиденције о вентилационим каналима и
уређајима, 1 возило за транспорт радника и алата, пословни
простор од 30 m2.
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ЈКП „ Равно 2014“
за обављање комуналне
делатности димничарске услуге
мора да има полису
осигурања из комуналне делатности у износу од: 3.000.000
динара (три милиона динара).
Рок за акредитовање лабораторије за испитивање
непропусности димоводних система је шест месеци од почетка
обављања комуналне делатности димничарске услуге.“

На основу чланова 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 23, 25 и 32.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ ,
бр. 88/2011, 104/16 и 95/18), члана 20. ст. 1. тачка 2. и члан 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07
,83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана
40. ст. 1. тачке 6 и 26. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019.
године, донела је:

Члан 6.
У Одлуци у члану 174.став 2. мења се и гласи :
„Редовна контрола и чишћење димоводних и ложних
објеката и уређаја у индивидуалним породичним објектима
обавља се једанпут годишње пред грејну сезону.“

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
јавним паркиралиштима („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.
6/2018 и 9/2018) у даљем тексту: Одлука.

Члан 7.
У Одлуци у члану 185. додају се ставови 2. и 3. који
гласе :
„Вршилац комуналне делатности је у обавези да
испуњава услове у складу са прописима којима се уређује
заштита становништва од заразних болести и прописима
којима се уређује добробит животиња.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да
послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева
животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање
споредних производа животињског порекла обавља на начин
који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину и мора да испуњава услове прописане
законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане
посебним прописом. “
Члан 8.
У Одлуци после чламна 185. додаје члана 185а који
гласи:
„Вршилац
комуналне
делатности
делатност
зоохигијене у обавези да има минималну стручну
оспособљеност кадрова и то: 1
доктора ветеринарске
медицине, 2 радника са средњим образовањем у
четворогодишњем трајању – ветеринарски техничар, 2
радника са средњим образовањем у трогодишњем или
четворогодишњем трајању , 4 радника са основним
образовањем.
Сви запослени радници наведени у претходном ставу
морају да имају обуку у складу са законом којим се уређује
добробит животиња и додатне обуке за поступање са
споредним и производима животињског порекла.
Додатна радна обука за поступање са споредним
производима животињског порекла, , јесте радна обука на
радном месту где се обављају послови комуналне делатности
зоохигијене, у трајању од најмање шест месеци. Додатна
радна обука није обавезна за лица која на радном месту
обављају административне послове.
Вршилац
комуналне
делатности
делатност
зоохигијене у обавези да има у власништву или у закупу или
на лизинг најмање 1 возило за транспорт животиња у складу
са посебним прописом којим се уређују услови које морају да
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње и 1
возило за транспорт споредних производа животињског
порекла.
Вршилац
комуналне
делатности
делатност
зоохигијене у обавези да има доказ о власништву
прихватилишта за напуштене животиње које се налази на
територији општине Ћуприја или на територији суседних
јединица локалних самоуправа за заједничке потребе или
уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених
животиња са прихватилиштем за напуштене животиње које се
налази на територији општине Ћуприја или на територији
суседних јединица локалних самоуправа за заjедничке
потребе.“
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Члан 2.
У Одлуци након члана 26. додаје се ново поглавље
„VI МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА“ и чланови који гласе:
„ Члан 27.
За отпочињање обављања комуналне делатности
управљање јавним паркиралиштима из члана 4. Одлуке
Предузеће мора да има минималну стручну оспособљеност
кадрова и технички капацитет према врсти послова које
обавља, и то:
1) одржавање јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима (затворени и отворени
простори);
2) организација и вршење контроле и наплате
паркирања на јавним паркиралиштима (отворени простори за
паркирање односно простори без контролисаног уласка и
изласка);
3) организација и вршење контроле и наплате
паркирања на јавним паркиралиштима (затворени простори за
паркирање, односно простори са контролисаним уласком и
изласком);
4) уклањање непрописно паркираних, одбачених
или остављених возила, премештање паркираних возила под
условима у складу са законом којим се уређују комуналне
делатности и другим посебним законом (поступање по налогу
надлежног органа);
5) постављање уређаја којима се по налогу
надлежног органа спречава одвожење возила;
6) уклањање, премештање возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима
предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне
самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне
делатности управљање јавним паркиралиштима;
7) вршење наплате комуналних услуга (кориснички
сервис).
Члан 28.
Предузеће приликом обављања послова одржавања
јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним
местима (затворени и отворени простори) мора да има
минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални
технички капацитет, и то:
1. Стручна оспособљеност кадрова:
- једног запосленог радника са средњом стручном
спремом средњег образовања у трогодишњем или
четворогодишњем трајању;
2. Технички капацитет:
Да поседује транспортно-путарско возило за превоз,
Да поседује локацију за смештање возила, машина,
алата.
Члан 29.
Предузеће
приликом
обављања
послова
организације и вршења контроле и наплате паркирања на
јавним паркиралиштима (отворени простори за паркирање,
односно простори без контролисаног уласка и изласка) мора да
има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални
технички капацитет, и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 352-69/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Ред.
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Стручна оспособљеност
кадрова

Број извршилаца

1.

Високо образовање
одговарајуће струке

1

2.

Средње образовање у
трогодишњем или
четворогодишњем
трајању

1 паркинг контролор на
500 паркинг места по
смени

Технич
ки
капаци
тет

Број
уређаја

Софтвер
ско
решење
за
вршење
контроле
и
наплате

Рачуна
р

1

1 на 2
запосле
на

Штамп
ач

1 на 2
запосле
на

Фото
апарат

Под објектом у смислу обављања послова за
комуналну делатност управљање јавним паркиралиштима
подразумева се паркиралиште са контролисаним улазом и
излазом.
Члан 31.
Предузеће приликом обављања послова уклањања
непрописно паркираних, одбачених или остављених возила,
премештање паркираних возила под условима у складу са
законом којим се уређују комуналне делатности и другим
посебним законом (поступање по налогу надлежног органа)
мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и
минимални технички капацитет, и то:

1.

2.

Стручна оспособљеност
кадрова

1

Основно образовање

1

1.

Камион са специјалном
надоградњом (дизалица)

1

2.

Фото апарат

1

3.

Локација за смештај и
издавање возила

1

Ред.
број

Стручна оспособљеност
кадрова

Број радно ангажованих

1.

Средње образовање (у
трогодишњем или
четворогодишњем трајању)

1

2.

Основно образовање

1

Ред.
број

Технички капацитет

Количина

1.

Уређај за блокаду возила

1

Ред.
број

Стручна оспособљеност
кадрова

Број радно ангажованих

1.

Средње образовање (у
трогодишњем или
четворогодишњем трајању)

1

2.

Основно образовање

1

Ред.
број

Технички капацитет

Количина

1.

Уређај за блокаду возила

1

2.

Камион са специјалном
надоградњом (дизалица)

1

Члан 34.
Предузеће приликом обављања послова вршења
наплате комуналних услуга (кориснички сервис) мора да има
минималну стручну оспособљеност кадрова једног запосленог
по смени, средњег образовања (у трогодишњем или
четворогодишњем трајању).
Предузеће приликом обављања послова вршења
наплате комуналних услуга (кориснички сервис) мора да има
минимални технички капацитет под којим се подразумева
један кориснички сервис.“

Број радно ангажованих

Средње образовање (у
трогодишњем или
четворогодишњем трајању)
и положен возачки испит “B
i C” категорије

Количина

Члан 33.
Предузеће приликом обављања послова уклањања,
премештања возила и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила, мора да има минималну стручну
оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и
то:

1 на 2
запосле
на

Члан 30.
Предузеће
приликом
обављања
послова
организације и вршења контроле и наплате паркирања на
јавним паркиралиштима (затворени простори за паркирање
односно простори са контролисаним уласком и изласком) мора
да има:
1) минималну стручну оспособљеност кадрова, и то
једног запосленог по смени, и по објекту, средњег образовања
(у трогодишњем и четворогодишњем трајању);
2) минимални технички капацитет, и то:
- улазну рампу, улазни дистрибутер, излазну рампу,
излазни дистрибутер и наплатно место - по једно по објекту;
- софтверско решење за вршење контроле наплате,
рачунар и штампач.

Ред.
број

Технички капацитет

Члан 32.
Предузеће приликом обављања послова постављања
уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава
одвожење возила мора да има минималну стручну
оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и
то:

Под одговарајућом струком за запослена лица са
високим образовањем подразумева се високо образовање на
основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету из техничке, природне или друштвене
научне области, односно стечено високо образовање првог
степена студија у обиму од 180 ЕСПБ бодова, односно на
основним студијама у трајању до три године, из техничке,
природне или друштвене научне области.
Уређај
за
вршењ
е
контро
ле и
наплат
е
1 на 2
запосле
на

Ред.
број

Члан 3.
У Одлуци поглавље „НАДЗОР“ постаје поглавље
под редним бројем „VII“.
Члан 27. Одлуке постаје члан 35..
Члан 4.
У Одлуци поглавље „КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“ постаје
поглавље под редним бројем „VIII“.
Постојећи чланови 28 и 29. Одлуке постају чланови 36 и
37..
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Члан 5.
У Одлуци поглавље „ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ“ постаје поглавље под редним бројм „IX“.
Постојећи чланови 30 и 31. Одлуке постају чланови
38 и 39..
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Ред.
број

Технички капацитет

1.

Утоваривачи

2

2.

Ровокопачи

1

3.

Комбинирка

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 352-70/2019-02 од 29. 10. 2019. године

4.

Цистерна за воду

1

5.

Кипер возило

3

6.

Компресор

2

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
На основу члана 20. ст. 1. тачка 3. и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), а у скаладу са
Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018) и члана 40.
ст. 1. тачке 6 и 26. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10.
2019.године, донела је:

7.

1

8.

Ваљци самоходни за земљане
радове
Ваљак за асфалт

9.

Тестера за асфалт

1

10.

Вибро плоча

2

11.

Вибро набијач

2

12.

Плато приколица

1

13.

Прскалица за емулзију

1

14.

Чистилица за асфалт

1

15.

Глодалица за асфалт

1

16.

Топли контејнери за асфалт

1

17.

3

19.

Опрема за зимску службу
(посипачи соли)
Опрема за зимску службу (раоници
за чишћење снега)
Машина за фарбање

20.

Косачица за траву

3

21.

Тримери за кошење траве

3

22.

Путарско возило

2

23.

Сигнална приколица за
обезбеђивање

1

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
општинским путевима и улицама на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/2018) у
даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У Одлуци након члана 7. додаје се ново поглавље
„IIа. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ
УПРАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА“ и
чланови који гласе:
Члан 7а.
„Управљач мора да има минималну стручну
оспособљеност кадрова по броју километара улица и путева за
одржавање, и то:
Ред.
број

Стручна оспособљеност
кадрова

Број радно
ангажованих

1.

Високо образовање
грађевинске струке

1

2.

Средње образовање
грађевинске струке у
трогодишњем или
четворогодишњем трајању

4

Основно образовање

6

3.

18.

Возила, радне
машине и додатна
опрема

1

3
1

„
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 220-53/2019-02 ОД 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић
На основу члана 20. ст. 1. тачка 3. и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 5. став
4. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018), члана 4.
Одлуке о општинским путевима и улицама на територији
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.
13/2018), члана 12., чл. 13. и 14. Уредбе о критеријумима за
категоризацију јавних путева („Сл. гласник РС“, 38/2019) и
члана 40. ст. 1. тачка 6. и 26. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.
10. 2019. године, донела је:

Под одговарајућом струком за запослена лица са
високим образовањем у смислу обављања послова комуналне
делатности одржавање улица и путева подразумева се стечено
високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, из техничке научне области, односно стечено
високо образовање првог степена студија у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању
до три године, из техничке научне области.

ОДЛУКУ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЋУПРИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7б.
Управљач мора да има минимални технички
капацитет, по броју километара улица и путева за одржавање,
и то:

Члан 1.
Овом Одлуком врши се категоризација улица на
територији катастарских општина Ћуприја (град) и Ћуприја
(ван града) у насељеном месту Ћуприја.

4

29.10.2019.

број 40

Члан 2.
Улице на територији насељеног места Ћуприја категоришу се
као:
1. Примарне,
2. Секундарне и
3. Терцијарне.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Члан 3.
Као примарне одређују се следеће улице:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

НАЗИВ УЛИЦЕ
ЖИВКЕ
ДАМЊАНОВИЋ
ГРАДА ЈАНИЦЕ
БЕОГРАДСКА
МИОДРАГА
НОВАКОВИЋА
КАПЕТАНА КОЧЕ
ИВАНКОВАЧКА
СРЕТЕНА
ЗДРАВКОВИЋА
ЦАРА ЛАЗАРА

9.
10.

ЦЕТИЊСКА
КОСАНЧИЋЕВА

11.
12.

ЧЕЛОПЕЧКА
БОРИВОЈА
ВЕЛИМАНОВИЋА
КНЕЗА МИЛОША

13.

30.
31.

ДЕОНИЦА

5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ УЛИЦЕ
РЕСАВСКА
КРАГУЈЕВАЧКА
МЛИНСКА
СРЕТЕНА
ЗДРАВКОВИЋА
БРАЋЕ
ДАМЊАНОВИЋ
13.ОКТОБАР
МИОДРАГА
НОВАКОВИЋА
МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ
ЦАРА ЛАЗАРА

11.

ДАНИЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋА
ЈОВАНА КУРСУЛЕ

12.
13.
14.

КАРАЂОРЂЕВА
БУЛЕВАР ВОЈСКЕ
КНЕЗА МИЛОША

15.

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
ОСЛОБОДИОЦА
БРАЋЕ НЕШИЋ
ВУКА КАРАЏИЋА
АВИЈАТИЧАТА
ПЕТРОВИЋА
ШУМАДИЈСКА
СТАНОЈА ГЛАВАША
ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
КОСАНЧИЋЕВА

10.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Од ул. Челопечке до
Косанчићеве

Члан 5.
Као терцијарне одређују се следеће улице:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Од ул. Капетана Коче
до ул. Живке
Дамњановић

Од ул. Цара Лазара до
ул. Капетана Коче
Од ул. Иванковачке до
ул. Николе Тесле у м.з.
Добричево

7.
8.
9.

Од ул. Лазара Мутапе
до ул. Челопечка

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Од ул. Челопечке до
ул. Кнеза Милоша
Од ул. Боривоја
Велимановића до
границе са општином
Параћин

Члан 4.
Као секундарне одређују се следеће улице:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.

СРЕМСКА
БАНАТСКА
КНЕЗА МИХАЈЛА
БОРИВОЈА
ВЕЛИМАНВИЋА
МИХАЈЛА ПУПИНА
БОШКА
СТОЈАНОВИЋА
МИЛЕВЕ АЈНШТАЈН
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (м.з.
Добричево)

ДЕОНИЦА

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Од ул. Капетана Коче
до ул. Козарачке

Од ул. Цара Лазара до
ул. Капетана Коче

30.
31.
32.
33.

Од ул. Карађорђеве до
ул. Иванковачке
Од ул. Булевар Војске
до ул. Данила
Димитријевића

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Од ул. Карађорђева до
ул. Боривоја
Велимановића

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Од ул. Кнеза Милоша
до ул. Лазара Мутапе

ДИМИТРИЈА
ТУЦОВИЋА

5

НАЗИВ УЛИЦЕ
МАРЕ РЕСАВКЕ
БАЊИЧКИХ ЖРТАВА
ХИЛАНДАРСКА
НАРОДНОГ ФРОНТА
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА
ЖИВОТЕ
СТАНИСАВЉЕВИЋА
ЈОЦЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋА
КОЗАРАЧКА
МИЛАШИНА
МАРКОВИЋА
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
ЈАСТРЕБАЧКА
ДРВАРСКА
ПАСТЕРОВА
БРАНКА ЋОПИЋА
БАЛКАНСКА
ХАЈДУК ВЕЉКОВА
ДЕЛИГРАДСКА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
РАДЕ КОНЧАРА
ПЕТРА КОЧИЋА
СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА
НЕМАЊИНА
ВИДОВДАНСКА
БОШКА ЂУРИШИЋА
СВЕТОСАВСКА
ДРАГОША ИЛИЋА
СТЕВАНА МОКРАЊЦА
ЈОВАНА РАКИЋА
СТАНИЛСАВА
БИНИЧКОГ
АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
СТЕВАНА СРЕМЦА
1.МАЈ
ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА
АНЂЕ РАНКОВИЋА
РАДЕ СИМОНОВИЋ
ФИЛИПА КЉАЈИЋА
ТАНАСКА РАЈИЋА
ИВО ЛОЛЕ РИБАРА
БРАНКА
КРСМАНОВИЋА
ЧЕГАРСКА
РАДНИЧКА
СИНЂЕЛИЋЕВА
САРАЈЕВСКА
ДУШАНА МАТИЋА
ИВЕ АНДРИЋА
ЈОСИПА ПАНЧИЋА
МАЈОРА
ГАВРИЛОВИЋА
ОРАШАЧКА
ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА
ГРОБЉАНСКА
ШПАНСКИХ БОРАЦА
ДР ВОЈЕ СУБОТИЋА

ДЕОНИЦА

29.10.2019.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

ГРАЧАНИЧКА
СТУДЕНИЧКА
7.ЈУЛА
ВАСЕ ЧАРАПИЋА
УСТАНИЧКА
МИЛАНА ТЕПИЋА
УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
26.СЕПТЕМБРА
СТАНОЈА ТОМИЋА
ПОМОРАВСКИХ
ХЕРОЈА
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
ИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА
КОСАНЧИЋЕВА

8.МАРТ
9.МАЈ
ПАРТИЗАНСКА
ЛАЗАРА МУТАПЕ
БОСАНСКА
МИЛУТИНА БОЈИЋА
4.ЈУЛ
РЕЉИНА
ДР СЕМАШКА
ПЕТРА ДОБРЊЦА
МИЛОСАВА
ЗДРАВКОВИЋА
МИЛЕНКА
СТОЈКОВИЋА
КУЧАЈСКА
ДОБОЈСКА
БЛАГОЈА ПАРОВИЋА
ЈОВАНА КУРСУЛЕ
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Од ул. Челопечке до
денивелисаног
прелаза преко
Државног пута IА
реда А1 на путу за
„Везирово брдо“

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

ФИЛИПА ВИШЊИЋА
ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
ВОЈВОДЕ МИШИЋА
ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ
КОСМАЈСКА
МАКСИМА ГОРКОГ
ЖЕЛЕЗНИЧКА
КНЕЗА МИЛОША

124.
125.
126.
127.
128.
129.

ПЕРЕ ЦВЕТКОВИЋА
МОМЧИЛА ГАВРИЋА
МИЛУНКЕ САВИЋ
ДРАГУТИНА МАТИЋА
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА
ДИЈАНЕ
БУДИСАВЉЕВИЋ
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА
КНЕЗА ЛАЗАРА (м.з.
Добричево)
ВИДОВДАНСКА (м.з.
Добричево)

130.
131.
132.
133.

Од ул. Космајске до
ул. Железничке

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 220-55 /2019-02 ОД 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
На основу члана 32. став1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 6. Закона о
јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ број 15/2016 ), члана 2.
и 3. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18 ),
члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Ћуприја ( „Сл.
гласник општине Ћуприја“ број 30/19), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године,
доноси:

Од ул. Булевар
Војске до ул.
Карађорђева

ЛОВЋЕНСКА
ЗМАЈ ЈОВИНА
БРЕГАЛНИЧА
СТАРИНЕ НОВАКА
МИЛАНА ТОПЛИЦЕ
БРАНИСЛАВА
НУШИЋА
БАЊАЛУЧКА
СКОПЉАНСКА
ПРОЛЕТЕРСКЕ
БРИГАДЕ
27.МАРТ
РАВАНИЧКА
НОВА РАВАНИЧКА
ОМЛАДИНСКИХ
БРИГАРА
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
ЊЕГОШЕВА
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ
ЦЕРСКА
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
КОСОВСКА
ДУШАНОВА
КРАЉЕВИЋА МАРКА
ЈУГ БОГДАНА
БОШКА ЈУГОВИЋА
МИЛОША ОБИЛИЋА
ЈУГОСЛОВЕНСКА
ДАМЊАНА МАКСИЋА
СТРАХИЊИЋА БАНА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
РАДЕ МИЉКОВИЋА
ВЛАДИМИРА
НАДЗОРА
САВЕ КОВАЧЕВИЋА
МОРАВСКА
МОСТАРСКА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
У Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа
„Равно 2014“ Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 7/14, 16/14 и 22/16) – у
даљем тексту: (Оснивачки акт), члан 2. став 1. мења се и
гласи :
„Скупштина општине Ћуприја ( у даљем тексту:
оснивач) оснива Јавно комунално предузеће „ Равно 2014“
ради трајног обављања следећих комуналних делатности на
територији општине Ћуприја: снабдевање водом за пиће,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
управљање гробљима и сахрањивање, управљање јавним
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање
пијацама, одржавање улица и путева, одржавање јавних
зелених површина, димничарске услуге, одржавање
некатегорисаних путева, ради задовољења потреба корисника
услуга у складу са Законом и овим актом.“
Члан 2.
У Оснивачком акту члан 23. мења се и гласи:
„Основни капитал Јавног предузећа износи
5.007.200,00 динара и то:
-износ од 7.200,00 динара је основни капитал који је
преузет након статусне промене спајања од Јавног предузећа „
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Водовод и канализација“ Ћуприја и Комуналног јавног
предузећа „ Услуга“ Ћуприја и
- износ од 5.000.000,00 динара који је уписан и уплаћен
након што је Скупштина општине Ћуприја донела Одлуку
о повећању капитала Јавног предузећа.“

„Скупштина општине Ћуприја даје сагласност на:
- Статут Туристичке организације,
- Годишњи извештај о пословању и завршни рачун
Туристичке организације ,
- друге акте у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом
Туристичке организације.
Општинско веће општине Ћуприја даје сагласност на
Годишњи план рада са финансијским планом.
Претходну сагласност на Кадровски план, који доноси
директор Туристичке организације даје надлежни орган
оснивача.“
Члан 4.
Туристичка организација је у обавези да Статут
Туристичке организације усагласи са овом Одлуком у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 3.
У оснивачком акту у члану 28. ставови 2. и 3. мењају
се и гласе:
„Када се значајније промене вредности елемената,
који су укључени у методологију за обрачунавање цена,
предузеће може да током пословне године да поднесе
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена
комуналних услуга и да измени годишњи програм пословања.
Измене годишњег програма пословања достављају се
Општинском већу општине Ћуприја на сагласност.“

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

Члан 4.
У оснивачком акту у члану 33. став 2. мења се и
гласи :
„Одлуке из става 1. тач. 1), 7), 9), 11) и 12) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача, а Одлуку из
тачке 2) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Општинског већа општине Ћуприја.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
БРОЈ: 023-32/2019-02 од 29. 10. 2019. године

Члан 5.
У оснивачком акту у члану 48. ставови 2. и 3. мењају
се и гласе:
„Планови и програми сматрају се донетим када на
њих сагласност да оснивач, осим годишњег програма
пословања и посебног програма за коришћење средстава из
буџета који се сматрају донетим када на њих сагласност да
Општинско веће општине Ћуприја.
Годишњи програм пословања јавног предузећа
доставља се Општинском већу општине Ћуприја ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.“
Члан 6.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног предузећа
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Сл. глaсник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 др. зaкoн, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка
3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/2018) и члана 40. став 1. тачка 43. Статута општине
Ћуприја („Сл. лист општине Ћуприја“, број 30/19), Скупштина
општине Ћуприја , на седници одржаној дана 29. 10. 2019.
године , донела је
ОДЛУКУ
о приступању прибављања непокретности непосредном
погодбом путем размене
у јавну својину општине Ћуприја
Члан 1.
ПРИСТУПА
СЕ
прибављању
непокретности
непосредном погодбом путем размене, у јавну својину
општине Ћуприја , и то врши се размена:
Непокретности које се налазе на кп.бр. 4471 КО
Ћуприја град и то: двособног стана у површини од 55,22 м² у
објекту број 1. и помоћне зграде површине 64 м² односно
објекта број 2 која се налази у јавној својини Општине
Ћуприја
за непокретности које се налазе на кп.бр. 2116 КО
Ћуприја град и то: Објекат бр. 1 Породична стамбена зграда
површине 39 м², објекат број 2. помоћна зграда површине 8 м²,
објекат број 3. помоћна зграда површине 9 м², објекат број 4.
помоћна зграда површине 9 м² и припадајућег земљишта.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
БРОЈ: 023-31/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић
На основу члана 32., 41. и 42. Закона о туризму („
Сл.гласник РС“ број 17/2019 ), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18 ) и члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана: 29. 10. 2019.
године, доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 2.
У поступку прибављања непокретности из члана 1.
ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о
јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда .

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације
општине Ћуприја ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број
5/2002 и 32/2016 ) – у даљем тексту: Одлука, мења се члан 6. и
гласи:
„ Средства за рад Туристичке организације обезбеђују
се из:
-средства буџета општине Ћуприја,
-донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних
и физичких лица,
-других извора у складу са законом.“

Члан 3.
Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија
која ће се формирати по доношењу ове одлуке.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-33/2019-02 ОД 29. 10. 2019. год.

Члан 2.
У Одлуци члан 10. став 2. тачка 3. мења се и гласи:
„ активно знање најмање једног страног језика.“

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић

Члан 3.
У Одлуци члан 12. мења се и гласи :
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У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 64. Статута
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19),
чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“,
бр. 8/17), Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за
2019. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 7/19), Решењем о
образовању Комисије за расподелу средстава и контролу
управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Јавним
позивом за финансирање/суфинансирање камате краткорочних
пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2019. години,
бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.год. који је расписао
Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.10.2019.
године доноси
ОДЛУКУ
о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита

16.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

1.

Зоран
Антонијевић

744441001090

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД
16.175,23

2.

Славољуб
Бошковић

744492004754

11.631,08

3.

Драган
Живадиновић

744492001496

17.765,17

4.

Љубомир
Стојковић

744433002759

25.000,00

5.

Вера
Танасијевић

744468000221

11.781,95

6.

Марина
Милићевић

744433003470

11.209,78

7.

Павле Павловић

744484000664

11.731,17

8.

Душица
Радуловић

744409001187

25.000,00

9.

Томислав
Богдановић

744395000057

25.000,00

10.

Живојин
Ђорђевић

744492002417

11.702,35

11.

Зоран Николић

744484001210

25.000,00

12.

Олга Петковић

744433002058

11.928,35

13.

Драгослав Матић

744492005319

12.231,56

14.

Петар Илић

744468000345

25.000,00

15.

Драган
Станковић

744476000421

13.853,01

744484000117

УКУПНО

12.340,56
267.350,21 РСД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14,
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере
подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје
територије аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и
регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и
користе се у складу са програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја.
На основу члана 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда
за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине
Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја,
који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу
буџетску годину.
Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за
2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја
одржаној дана 08.03.2019..год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.
7/19), а на који је претходну сагласност дало Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-001429/2019-09 од 22.02.2019 год. је предвиђена мера кредитне
подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне
кредите.
На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда
за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже
доношење одлука о расподели и коришћењу средстава
Буџетског фонда за развој пољопривреде.
Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате
краткорочних пољопривредних кредита регистрованим
пољопривредним газдинствима на територији општине
Ћуприја у 2019. години бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.
год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу
средстава
за
финансирање/суфинансирање
камате
пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско
веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06185/2019-01-1 од 15.10.2019. год. увидом у Уговоре о кредиту,
планове отплате кредита и осталу потребну документацију
прописану Јавним позивом, за наведене носиоце
регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце
захтева, утврдила, да наведени подносиоци испуњавају услове
за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу
достављеног Предлога, бр.06-185/2019-01-1 од 18.10.2019. год.
донета Одлука као у диспозитиву.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Одлуку доставити Начелнику Општинске управе
општине Ћуприја.

На
основу
Јавног
позива
за
финансирање
/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на
територији општине Ћуприја у 2019. години, бр.401-16/201901-2 од 27.03.2019 год. и Предлога Комисије за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде,
услове
за
доделу
средстава
за
финансирање/суфинансирање
камате
пољопривредног
краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци
захтева:
Редни
број

Милутин
Миловановић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-195-13/2019-01-1 од 25.10.2019. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08,
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28/08, 13/11, 23/13 и 30/19),чланом 6. Одлуке о оснивању
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја
(„Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Ћуприја за 2019. год. („Сл. гл. општине
Ћуприја“, бр. 7/19), Решењем о образовању Комисије за
расподелу средстава и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1
од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за
2019. годину – инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од
21.08.2019. год. који је расписао Начелник Општинске управе
општине Ћуприја, на Предлог Комисије за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној дана 25.10.2019. доноси

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и
користе се у складу са програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја.
На основу члана 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда
за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине
Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја,
који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу
буџетску годину.
Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за
2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја
одржаној дана 08.03.2019.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.
7/19), а на који је претходну сагласност дало Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-001429/2019-09 од 22.02.2019 год. су предвиђене мере руралног
развоја и то – инвестиције у физичку имовину
ОДЛУКУ
пољопривредних газдинстава.
о испуњености услова за исплату подстицајних средстава
На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда
газдинстава
за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже
На основу Конкурсa за избор корисника средстава
доношење одлука о расподели и коришћењу средстава
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за
Буџетског фонда за развој пољопривреде.
2019. годину – инвестиције у физичку имовину
Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског
пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019.
21.08.2019. год. и Предлога Комисије за расподелу и контролу
годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних
управљања средствима Буџетског фонда за развој
газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од 21.08.2019. год.
пољопривреде бр.06-185/2019-01-1 од 18.10.2019. год., услове
дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за исплату
за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку
подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину
имовину пољопривредних газдинстава испуњавају следећи
пољопривредних газдинстава, доноси Општинско веће, на
носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава предлог Комисије за расподелу и контролу управљања
подносиоци захтева:
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде.
Комисија за расподелу и
контролу
управљања
Редни
ИМЕ И
БПГ
МАКС.
МАКС. ИЗНОС
ОДОБРЕНИ
средствима Буџетског фонда за
број
ПРЕЗИМЕ
ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
ИЗНОС
развој пољопривреде је на
ПОДСТИЦАЈ
БЕЗ ПДВ-а
ПОДСТИЦАЈА
седници бр. 06-185/2019-01-1 од
А
(РСД)
БЕЗ ПДВ-а (РСД)
15.10.2019. год. увидом у
БЕЗ ПДВ-а (%)
Захтевe
за
исплату
Милорад
подстицајних
средстава
за
1.
744492002794
50
100.000,00
75.600,00
Ђурић
инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава и
Градимир
2.
744387000132
40
40.000,00
40.000,00
Јанковић
осталу
документацију
прописану Конкурсом, коју су
Предраг
носиоци
пољопривредних
3.
744492003669
60
35.000,00
35.000,00
Мијајловић
газдинстава
–
подносиоци
захтева
доставили
до
Предраг
4.
744492005262
60
35.000,00
23.788,80
прописаног рока утврдила да
Јовановић
наведени подносиоци захтева
испуњавају услове за исплату
УКУПНО
174.388,80
подстицајних
средстава
за
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Наведени носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за
На основу достављеног Предлога, бр.06-185/2019-01-1 од
избор корисника средстава Буџетског фонда за развој
18.10.2019 год. донета је Одлука као у диспозитиву.
пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.320Ћуприја“.
156/2019-01-2 од 21.08.2019. год. поднели Комисији у
Одлуку доставити Начелнику Општинске управе
прописаном року, Захтеве за исплату подстицајних средстава
општине Ћуприја.
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, са комплетном документацијом за исплату
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
подстицаја. На основу истог је утврђено да су испуњени сви
БРОЈ: 06-195-12/2019-01-1 од 25.10.2019.
услови прописани Конкурсом.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
На основу члана 47. ст. 1 и 2. Закона о јавноруралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14,
приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС" бр.
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине
88/2011, 104/2011 и 104/2016), члана 20. тачка 2. Закона о
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07, 83/2014 подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје
др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 15. став 1.
територије аутономне покрајине и јединице локалне
тачка 2. и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Ћуприја
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Одлуке
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и
о избору најповољније понуде о поверавању обављања
регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко
делатности приградског превоза путника на територији
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за
Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“,
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне
број 35/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници дана
самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне
29. 10. 2019. године, доноси:
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 8.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. гласник општине
Ћуприја“ бр. 6/18 и 9/18), по претходно прибављеном
мишљењу Одељења за урбанизам, имовинско правне послове
и заштиту животне средине, Општинске управе општине
Ћуприја Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној дана 25.10.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ
ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овим решењем даје се сагласност на коначан Нацрт
јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја
са прилозима који чине његов саставни део, а који је истоветан
тексту Модела јавног уговора из пете измене Конкурсне
документације за прикупљање понуда за
концесију –
поверавање обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја, отворени
поступак бр. К1/2018.
Члан 2.
Ово решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 344-38/2019-02 ОД 29. 10. 2019. године

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност
паркиралиштима бр. 2947 који
комуналног предузећа „Равно
одржаној 31.05.2018. године.
Ово решење објавити
општине Ћуприја“.

на Правилник о јавним
је Надзорни одбор Јавног
2014“ донео на седници
у „Службеном гласнику

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-190-11/2019-01-1 од 17.10.2019. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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 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 29. 10. 2019. године, доноси:

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић
На основу члана 3. став 1. тачка 3. и став 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40.
Статута општине Ћуприја („Сл. лист општине Ћуприја“, број
30/19) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 29. 10. 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ПУТЕМ РАЗМЕНЕ

1.
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Предшколске
установе „ Дечја радост '' Ћуприја, за радну 2018/2019.
годину, бр. 1392-1/2019 од 13. 09. 2019. године, који је
усвојио Управни одбор Предшколске установе „ Дечја радост
'' Ћуприја, на седници одржаној дана 13. 09. 2019. године,
Одлуком број: 1392/2019
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја
непосредном погодбом путем размене
II Комисија се образује у следећем саставу:
1. Далиборка Ковачевић Илић, председник Комисије
2. Младен Младеновић, члан комисије
3. Ђорђе Нешковић, члан комисије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 60-3/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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
121. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије '' бр. 88/2017 и 27/2018
– др. закон), члана 3. став 4. Правилника о Општинском
савету родитеља ( „ Службени гласник Републике Србије ''
бр. 72/2018), 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 29.
10. 2019. године, доноси:

III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ:
1. спровођење поступка непосредне погодбе приликом
прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја
путем размене и то:
непокретности које се налазе на кп.бр. 4471 КО
Ћуприја град и то: двособног стана у површини од 55,22 м² у
објекту број 1. и помоћне зграде површине 64 м² односно
објекта број 2 која се налази у јавној својини Општине
Ћуприја
за
непокретности које се налазе на кп.бр. 2116 КО
Ћуприја град и то: Објекат бр. 1 Породична стамбена зграда
површине 39 м², објекат број 2. помоћна зграда површине 8 м²,
објекат број 3. помоћна зграда површине 9 м², објекат број 4.
помоћна зграда површине 9 м² и припадајућег земљишта.
2. достављање записника о спроведеном поступку непосредне
погодбе Скупштини општине Ћуприја, као и предлога за
прибављање непокретности у јавну својину општине Ћуприја
разменом уколико је успешно спроведен поступак непосредне
погодбе.
IV. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“'.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-179/2019-02 ОД 29. 10. 2019. год.

РЕШЕЊЕ
о именовању Савета родитеља општине Ћуприја за радну
односно школску 2019/2020 годину
I ИМЕНУЈЕ СЕ Савет родитеља општине Ћуприја
за радну односно школску 2019/2020 годину, који чине
представници Савета родитеља свих установа образовања и
васпитања на територији општине Ћуприја, у саставу:
1. Представници Савета родитеља Основне школе „ 13.
октобар ''
- Катарина Милановић, члан
- Јелена Николић, заменик члана

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић
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број 40
Републике Србије '' бр. 24/2011), 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 29. 10. 2019. године, доноси:

2. Представници Савета родитеља Основне школе „
Ђура Јакшић ''
- Светлана Костић, члан
- Лидија Ристић, заменик члана
3. Представници Савета родитеља Основне школе „ Вук
Караџић''
- Горан Михајловић, члан
- Саша Станојевић, заменик члана
4. Представници Савета родитеља Гимназије
- Саша Ракић, члан
- Наташа Видановић, заменик члана
5. Представници Савета родитеља Медицинске школе
- Илић Снежана, члан
- Валентина Петровић, заменик члана
6. Представници Савета родитеља Техничке школе
- Гордана Рајић, члан
- Милан Димитријевић, заменик члана
7. Представници Савета родитеља ШОМО „ Душан
Сковран ''
- Сузана Милојевић, члан
- Сања Младеновић, заменик члана
8. Представници
Савета
родитеља
Предшколске
установе „ Дечја Радост ''
- Завиша Кумбрић, члан
- Ана Аранђеловић, заменик члана
9. Представници Савета родитеља Школе за музичке
таленте
- Александар Милеуснић. члан
- Иван Танасковић, заменик члана

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад
„Ћуприја '' у Ћуприји
I РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за
социјални рад „Ћуприја '' у Ћуприји у саставу:
Божидар Јовановић, машински инжењер;
Милица Станојев, дипл. економиста
Дијана Вујичић, дипл. социолог
због истека мандата
II Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-159/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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.
123. став 4. Закона о социјалној заштити ( „ Службени гласник
Републике Србије '' бр. 24/2011), 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 29. 10. 2019. године, доноси:
1.
2.
3.

II Савет родитеља општине Ћуприја има
председника и заменика председника, које бирају чланови,
већином гласова од укупног броја чланова.
III Председник, заменик председника и чланови
Савета родитеља општине Ћуприја
послове из своје
надлежности обављају без накнаде.
IV Савета родитеља општине Ћуприја сачињава
полугодишњи извештај о свом раду и доставља га установама
за које је општински савет именован и Скупштини општине
Ћуприја.
V Савет родитеља општине Ћуприја:
даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
прати и разматра могућности за унапређивање
једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике: спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине;
пружа подршку Савету родитеља свих установа на
територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права:
обавља и друге послове у вези са образовањем и
васпитањем на територији општине.
VI Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''.

РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад
„Ћуприја '' у Ћуприји
I ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за
социјални рад „Ћуприја '' у Ћуприји у саставу:
1.
Дејан Тимић, дипл. правник, представник оснивача –
председник
2. Никола Антанасијевић,
мастер правних наука,
представник оснивача – члан
3. Милица Николић, социјални радник, представник
запослених – члан
на период од четири године.
II Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-159/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-180/2019 - 02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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.
123. Закона о социјалној заштити ( „ Службени гласник

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ
члан Управног одбора
Предшколске установе „ Дечја радост '' у Ћуприји, Небојша
Марјановић, представник родитеља, због престанка основа
по којем је именован.
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број 40

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

РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Школе за
музичке таленте у Ћуприји, Катарина Ненадовић,
представник родитеља.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-146 /2019 - 02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-155 /2019 - 02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 64.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за
финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.10.2019.
године доноси
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
1.
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
Предшколске установе „ Дечја радост '' у Ћуприји, Сузана
Стојковић, представник родитеља.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном
гласнику општине Ћуприја ''

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Установе за спорт Спортски центар „Ада“ за 2019. годину бр.
369/2019 од 15.10.2019.године, донету Одлуком Управног
одбора установе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-146 /2019 - 02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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 29. 10. 2019. године, доноси:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-195-14/2019-01-1 ОД 25.10.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о
комуналним делатностима
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним
паркиралиштима
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији општине
Ћуприја
Одлука о категоризацији улица на територији
насељеног места Ћуприја
Одлука о изменама и допунама оснивачног акта
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Ћуприја
Одлука о приступању прибављања непокретности
непосредном погодбом путем размене у јавну
својину општине Ћуприја
План детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“ –
текстуални део
Одлука о испуњеноти услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочког кредита
Одлука о испуњеноти услова за исплату
подстицајних средстава за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинастава
Решење о давању сагласности на коначан нацрт
јавног уговора о поверавању делатности градског и
приградског превоза путника на територији
општине Ћуприја
Решење о образовању комисије за спровођење
поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредном погодбом путем размене
Решење – сагласност на Правилник о јавним
паркиралиштима

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Школе за
музичке таленте у Ћуприји, Иван Танасковић, представник
родитеља, због престанка основа по којем је именован
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02- 155 /2019 - 02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић
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 29. 10. 2019. године, доноси:
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29.10.2019.
Решење – годишњи извештај Предшколске
установе Дечја радост
Решење о именовању Савета родитеља општине
Ћуприја за радну односно школску 2019/2020
годину
Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра за
социјални рад
Решење о именовању Надзорног одбора Центра за
социјални рад
Решење –разрешење члана Управног одбора
Предшколске установе Дечја радост
Решење –именовање члана Управног одбора
Предшколске установе Дечја радост
Решење – разрешење члана Школског одбора
Школе за музичке таленте
Решење – именовање члана Школског одбора
Школе за музичке таленте
Решење – Сагласност на измену фин.плана
Установе за спорт Спортски центар „Ада“
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