
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 38. Статута 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2008, 

22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и члана 92. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник  РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 14.03.2017. године, 

доноси  

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 АНГАЖУЈЕ СЕ  екстерни ревизор за потребе 
завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2016. годину а 

након добијања сагласности Државне ревизорске институције. 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

                    БРОЈ: 06-41-3/2017-02 од 14.03.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.,с.р. 

 На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима( „Сл. гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016 )  члана 

20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ 
број 129/07 и 83/14)  и члана 38. Статута општине Ћуприја ( „Сл. 

гласник општине Ћуприја“ број  14/08, 22/08 , 28/08, 13/11 и 

23/13) Скупштина општине Ћуприја  на седници одржаној дана 
14.03.2017. године  доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

 ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналним делатностима  („Сл.гласник 

општине Ћуприја „ број 3/15 , 26/16 и 28/16) члан 12.  мења се и 

гласи :  
 „Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси 

вршилац комуналне делатности.  

На Одлуку о промени цена комуналних услуга за 
комуналне делатности које се обављају на територији општине 

Ћуприја из члана 2. ове Одлуке, сагласност даје Скупштина 

општине Ћуприја.  
Уз захтев за давање сагласности, вршилац комуналне 

делатности  доставља образложење које нарочито садржи 

разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене. 
За комуналне делатности  из члана 2. став 1. тач. 1)- 6) и 

тач. 13.  ове Одлуке захтев за давање сагласности на Одлуку о 

промени цена са образложењем мора бити истакнут на огласној 
табли Општинске управе општине Ћуприја најмање 15 дана пре 

доношења одлуке као и у електронском облику путем званичног 

сајта општине Ћуприја.  
 Оснивач има право да за комуналне делатности на које 

Скупштина општине Ћуприја даје сагласност покрене 

иницијативу за промену цена комуналних услуга и то у случају 
поремећаја у обављању комуналних делатности , велики број 

притужби корисника комуналне услуге да им комунална услуга 

није доступна, и у другим оправданим случајевима. 
  Захтев за промену цена комуналних услуга оснивач 

доставља вршиоцу комуналне делатности.“ 

 

Члан 2. 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-41-4/2017-02 од 14.03.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 13. Закона о улагањима (Службени 
гласник РС бр.89/15) и члана 38. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници 
одржаној дана 14.03.2017. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О расписивању јавног позива за учешће у Програму 

подршке локалном економском развоју општине Ћуприја за 

2017. годину 

 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ Одлука о расписивању јавног позива за 
учешће у Програму подршке локалном економском развоју 

општине Ћуприја за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Јавни позив је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 

Ова   одлука   ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-41-5/2017-02 ОД   14.03.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

Јавни позив за учешће у Програму подршке локално 

економском развоју Општине Ћуприја за 2017.годину 
  

Програм локално економског развоја општине 

Ћуприја за 2017.годину (у даљем тексту: Програм) реализује 

општина Ћуприја, ул.13.октобра 7. 
Програм има за општи циљ: Допринос економском 

развоју Ћуприје и стварању повољнијег пословног окружења. 

Специфични циљеви програма: 
1.   Стварање услова за оснивање нових предузећа, нових 

радних места и нових производа на територији општине 

Ћуприја, креирањем локалног финансијског и административног 
оквира за доделу подстицаја. 

2.  Позиционирање општине Ћуприја као снажног 

привредног  центра  у  Југоисточној Европи и пожељне средине 
за инвестирање, пословање и живот. 

3.    Подстицај увођењу нових технологија и иновација у 

производне процесе у функцији стварања нових вредности и 
повећања извоза са територије општине Ћуприја. 

4.    Стварање привлачнијег пословног амбијента за домаће 

и стране улагаче. 
Кључне циљне групе и корисници програмских мера су: 

- Домаћи инвеститори, 

- Страни инвеститори, 

- Мала и средња предузећа, 

- Предузетници. 



15.03.2017.            број 7 

 

 
2 

Извори и намена средстава 

Средства за реализацију Програма локалног 
економског развоја општине Ћуприја за 2017. годину (у даљем 

тексту: средства) обезбеђују се у буџету општине Ћуприја. 

Средства се могу користити за финансирање 

инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче 

конкурентност у производном сектору и сектору услуга које 

могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и 
другим прописима. 

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава 

Право на учествовање у поступку доделе средстава 

имају инвеститори – домаћи и страни, мала, средња и велика 

предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте и 
пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које 

се у складу са Програмом локалног економског развоја општине 

Ћуприја за 2017. годину обезбеђују средства и који се пре 
почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу 

средстава, на начин и под условима предвиђеним овом одлуком. 

 

Изузимање од права на доделу средстава 

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти 

који средства не могу добити из буџета Републике Србије у 
складу са законом и другим прописима, и то привредним 

субјектима који обављају делатности у секторима челика, 

синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у 
тешкоћама. 

Од права на доделу средстава изузимају се следећи 

инвеститори и корисници средстава: 
1. Привредни субјекти у тешкоћама, у смислу прописа 

којима се уређују правила за доделу државне помоћи  
2. Привредни субјекти који имају доспеле, а неизмирене 

обавезе у Републици Србији 

3. Привредни субјекти код којих је број запослених 
смањен за 10% у или више током 12 месеци пре подношења 

пријаве за доделу средстава  

4. Који је у обавези повраћаја недозвољене државне 

помоћи  
5. Привредни субјекти којима је био раскинут уговор о 

додели подстицајних средстава. 

 

Висина средстава која могу бити додељена 

 

Висина средстава која могу бити додељена за 
реализацију мере Привлачење инвеститора и мере Подстицање 

конкурентности одређује се на основу оправданих трошкова 

улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу 
на висину инвестиције. 

Средства се могу одобрити путем следећих 

инструмената: 
- подстицаја, 

- давањем грађевинског земљишта са умањењем или без 

накнаде, 
- инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем 

или без накнаде, 

- кроз одрицање осталих изворних прихода јединица 
локалне самоуправе. 

Општина Ћуприја у складу са расположивим 

ресурсима за сваку годину одређује инструмент доделе 
средстава. 

 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 

Пројекти за које се могу доделити средства 

Средства се могу доделити за: 

1) пројекте у производном сектору код којих оправдани 
трошкови улагања износе најмање 50.000 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Републике 

Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује 
отварање најмање 10 нових радних места и то до 50% од 

оправданих трошкова улагања; 

2) пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност 25.000 
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се 

обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места и то до 40% 
од оправданих трошкова улагања. 

Укупан износ средстава која се могу доделити у 
складу са Програмом локалног економског развоја општине 

Ћуприја за 2017. годину и овом одлуком одређује се у складу са 

расположивим средствима предвиђеним Одлуком о буџету 

општине Ћуприја. 
Износ средстава која се додељују за реализацију мере 

Привлачење инвеститора се израчунава на бази комбинације 

метода оправданих трошкова за почетна улагања и процењених 

трошкова зараде за новоотворена радна места повезана са 

улагањем у двогодишњем периоду . 

Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од 
најмање 25% опрaвданих трошкова из сопствених средстава или 

из других извора који не садрже државну помоћ. 

 

Услови за доделу средстава 

 

Средства могу бити додељена под следећим условима: 
1) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са овом 

инвестицијом морају опстати у истом подручју најмање пет 

година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три 
године, након завршетка пројекта, 

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава 

након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду 
од најмање пет година, ако је у питању велики привредни 

субјект, односно у периоду од најмање три године, ако је у 

питању мали и средњи привредни субјект, 
3) да улагање мора да резултира нето повећањем броја 

запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним 

бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се 
радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја 

новоотворених радних места, 

4) да радно место буде непосредно повезано са почетном 
инвестицијом, а отворено је у року од три године, од завршетка 

инвестиције. 
5) да износ оправданих трошкова зараде запослених у периоду 

од две године не премашује  износ од 50 % укупних оправданих 

трошкова у том периоду 
Корисник средстава, након постизања пуне запослености, у 

складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), 

дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у 
складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу 

који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици 

Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, за све 
уговорено време у складу са овом одлуком. 

Уколико се средства додељују малим и средњим 

привредним субјектима иста се не могу доделити привредном 
субјекту уколико се пре почетка реализације пројекта није јавио 

као потенцијални корисник државне помоћи, на начин и под 

условима одређеним Одлуком скупштине општине којом се 

покреће поступак доделе средстава. 

Средства се по основу ове Одлуке не могу доделити 

великом привредном субјекту пре него што се, поред услова из 
става 3. овог члана, увидом у документацију добијену од 

корисника, не утврди да додела ове државне помоћи утиче на: 

1) знатно повећањe величине пројекта, или 
2) знатно повећањe укупног износа средстава које корисник 

улаже у пројекат, или 

3) знатно повећањe брзине реализације пројекта, или 
4) реализацију пројекта, који без доделе државне помоћи не би 

могао да буде остварен. 

 Средства не могу бити додељена привредним субјектима у 
тешкоћама 

 
Ограничења за доделу средстава 

 Од права на доделу средстава изузимају се субјекти 

који средства не могу добити из буџета Републике Србије у 

складу са законом и другим прописима, и то привредним 

субјектима који обављају делатности у секторима челика, 
синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у 

тешкоћама. 

Од права на доделу средстава изузимају се следећи 
инвеститори и корисници средстава: 

1. Привредни субјекти у тешкоћама, у смислу прописа 

којима се уређују правила за доделу државне помоћи  
2. Привредни субјекти који имају доспеле, а неизмирене 

обавезе у Републици Србији 

3. Привредни субјекти код којих је број запослених смањен 
за 10% у или више током 12 месеци пре подношења пријаве за 

доделу средстава  

4. Који је у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи  

5. Привредни субјекти којима је био раскинут уговор о 
додели подстицајних средстава. 
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ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних 
места је најдуже три године од дана закључења Уговора, а који 

се након закључења може продужити највише на пет година, по 

образложеном захтеву корисника средстава, ако Комисија за 

доделу средстава оцени да су околности које су довеле до 

потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока 

оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији 
начин постижу циљеви утврђени Програмом локалног 

економског развоја општине Ћуприја за 2017.годину. 

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су 
потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа 

се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним 

захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању 
захтева уз образложење о разлозима за одбијање. 

 

Оправдани трошкови пројекта су: 

Cредства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове: 

- Трошкове улагања у почетна инвестициона улагања 

(материјална и нематеријална имовина) и нова радна места 
повезана са почетним улагањем. 

- Оправдани трошкови у малим и средњим привредним 

субјектима су и трошкови припреме студија и консултантских 
услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина 

државне помоћи износи 50% од стварно насталих трошкова. 

- У случају куповине привредног субјекта, који је затворен 
или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани 

трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног 

субјекта од трећег лица по тржишним условима. 
- Имовина која се стиче куповином мора бити нова, изузев у 

случају када се државна помоћ додељује малим и средњим 
привредним субјектима. У случају преузимања износ средстава 

за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре 

куповине, одбија се од укупног износа. 
- Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, 

осим земљишта и зграда су оправдани само ако закуп има облик 

финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на 
крају периода закупа. 

- У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора 

наставити најмање пет година након предвиђеног датума 
завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и 

средње привредне субјекте. 

Трошкови који се односе на набавку транспортних 
средстава и опреме не сматрају се оправданим трошковима са 

становишта ове одлуке и регионалне инвестиционе државне 

помоћи. 

Оправдани трошкови улагања у набавку нематеријалне 

имовине за велике привредне субјекте износе до 50% укупних 

оправданих трошкова улагања, а за мале и средње привредне 
субјекте до 100%. 

 

Средства за улагање у нематеријалну имовину 

 

Средства додељена на основу ове одлуке а, намењена 

улагању у нематеријалну имовину могу да се доделe под 
следећим условима: 

1) да се средства искључиво користе у привредном субјекту 

који је корисник регионалне државне помоћи, 
2) да се обрачунава амортизација у складу са важећим 

прописима, 

3) да се средства налазе и остају у имовини тог привредног 
субјекта, односно да су исказана у његовом билансу стања 

најмање пет година (односно три године за мале и средње 

привредне субјекте), 
4) да су средства купљена од трећег лица по тржишним 

условима. 

  

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 

27.000.000,00 динара. 
  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ 
 Пријава за доделу средстава по јавном позиву (у даљем тексту: 
Пријава) подноси се Комисији за доделу средстава општине 

Ћуприја на прописаном обрасцу, на српском језику.  

Образац пријаве за доделу средстава подстицаја је саставни део 
ове Одлуке (Прилог бр.1) 

Уз Пријаву  се обавезно подноси : 

1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију се 

конкурише за доделу средстава по јавном позиву; 
2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих 

финансијских извештаја Инвеститора за претходне три године 

пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји 

законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а 

страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и 

оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, 
ако је то у складу са националним законодавством страног 

предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да 

није обавезан да прибавља  извештај овлашћеног ревизора); 
3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра 

привредних субјеката, који  

подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно 
извод из одговарајућег регистра државе у којој страни 

инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од 

стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски 
језик ; 

4) доказ да против привредног субјекта није покренут претходни 

стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација у 
складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација; 

5) писану изјаву да за реализацију истог инвестиционог 

пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а 
ако јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена 

државна помоћ из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе; 
6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и 

доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститорекоји 

нису пословали у Републици Србији потписану изјаву да 
инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни 

резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број 
додељен у складу са прописима којима се уређује порески 

поступак и пореска администрација; 

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног 

ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења 

пријаве; 
8) доказ да одговорно лице привредног друштва није 

правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде, 

имовине, недозвољене трговине и за дела против службене 
дужности; 

9) доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не 

води кривични поступак; 
10) доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело 

извршено у обављању привредне делатности. 

Инвеститор, односно Корисник средстава у Обрасцу пријаве за 

доделу средства подстицаја изјављује да: 

-није привредни субјекат у тешкоћама , 

-нема доспеле, а неизмирене обавезе према Републици 
Србији, 

-није у претходних 12 месеци пре подношења Пријаве 

смањио број запослених за 10% и више, 
-није основан од стране Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, односно да 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе немају учешће у власништву, а ако јесте да је 

прибавио претходну сагласност Владе,  

-није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи, 
-је инвестициони пројекат у сектору за који је додела 

средстава по Уредби дозвољена, 

-су све информације, прикази и пратећи документи 
истинити, веродостојни и потпуни, 

-су све копије приложених докумената оверене копије 

оригиналних докумената 
 

Документа која подноси страни привредни субјект 

морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су 
издата и преведена на српски језик од стране овлашћеног 

преводиоца.  

Пријава за улагање од посебног значаја подноси се уз 
сву напред наведену пратећу документацију и евентуалну 

допунску документацију у складу са посебном одлуком из члана 

17. Одлуке о условима и начину реализације Програма. 
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема 

Пријаве од стране писарнице општинске управе општине 

Ћуприја. 
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НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВА 
Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом 

се подносе лично или препорученом поштом, у штампаном и 

електронском облику на следећу адресу: 

Општина Ћуприја 
Ул.13.Октобра 7   

35230 Ћуприја, Србија 
са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму 

подршке локалном економском развоју Општине Ћуприја 

2017.године.  
 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава. 

     На основу члана 100.Закона о заштити животне средине 

(„Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11),Одлуке о 

образовању буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Ћуприја бр.06-164/09-01-1 од 22.12.2009.године и 

измене и допуне одлуке о образовању буџетског фонда за 

заштиту животне средине бр.06-97/2012-01-1 од 
06.11.2012.године, чл.38 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник 

општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11,23/13) и на 

основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине  401-00-00456/2017-09 од 06.03.2017.год. 

Скупштина општине Ћуприја на седници  одржаној дана 

14.03.2017.год. доноси 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ    

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Овим Програмом утврђује се намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Фонд)  планираних у буџету Општине 

Ћуприја за 2017. годину. 
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у 

укупном износу од  

 10.900.000 динара, оствариће се од накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која се  наплаћује по 

Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на  

територији Општине Ћуприја, бр.06-74-7/2013-02 од 
28.05.2013.године, из средстава за износ преосталог 

нераспоређеног вишка прихода из предходног периода, износа 

донација и прихода из других извора.  
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма 

користиће се наменски за финансирање: 

- подстицајних, превентивних и санационих програма и 

пројеката;  

-комуналне зоохигијене, дезинсекција (сузбијање комараца 

и крпеља) на територији   Општине Ћуприја; 
- програма и пројеката праћења стања животне средине 

(мониторинг) на територији Општине Ћуприја;  

-спровођења образовних активности,  јачање свести о 
потреби заштите животне средине и информисање 

становништва о стању животне средине на тероторији општине 

Ћуприја;  

 

Програм 6 Заштита животне средине 

Програмска активност 0001    Управљање заштитом 

животне средине и природних вредности 

 

Ек.класа.424 000 Специјализоване услуге  

-израда  техничко пројектне документације за санацију градске 

депоније- 600 000 динара  
- израда техничко пројектне документације за замену течних 

нафтних   деривата за енергетски ефикаснијим решењем  -       

100 000 динара 
  -израда техничко пројектне документације (елаборат) 

енергетске ефикасности и пројеката реконструкције термичког 

омотача за 4 зграде јавне намене -600 000 dinara 
- Дезинсекција на територији општине Ћуприја износ- 1 800 000 

дин 

 

Ек.класа 426 000 Материјал 

- набавка енергетски ефикасних светиљки за јавну расвету-   

800 000 дин  
- набавка парковског мобилијара -600 000 дин 

- набавка садница дрвећа  600 000 дин 

 

Програмска активност 0003       

Праћење квалитета елемената животне средине 

 

Ек.класа.424 000 Специјализоване услуге 

-  Мониторинг ваздуха и буке  -600.000 динара 

 

-Ек.клас.424 000 Специјализоване услуге 

Пројекти  
- замена горионика у котларници ОШ “13 Октобар” -                    

3 000 000дин 

- уградња соларног система за припрему топле воде у вттићу  

 “ Лептирић”- 900 000 дин (суфинансирање)          
 

4. За реализацију наведених програма и пројекта закључиће се 

уговори са овлашћеним  стручним и научним организацијама и 
установама, а у складу са законским прописима.  

5. Реализација плана и програма коришћења средстава Фонда 

зависиће од остварених планираних прихода. 
6. Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштита 

животне средине, Одсек за  урбанизам и заштиту животне 

средине Општинске управе Општине Ћуприја прати и надзире 
наменско коришћење средстава Фонда и извршавање 

уговорених права и обавеза корисника средстава непосрдним 

увидом овлашћеног лица Одељења и/или на основу обавештења 
и документације достављене од стране корисника средстава. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈA 

БР: 06-41-6/2017-02 од 14.03.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир  Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. став. 1. тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 

38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13), и члана 51. Пословника 
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја на  седници 

одржаној дана 14.03.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

РАЗРЕШАВА  СЕ   директор Туристичке организације 
општине Ћуприја Игор Станковић, дипл.економиста из Ћуприје, 

због истека мандата.    

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-41-7-1/2017-02 ОД 14.03.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

         На основу члана 32. став 1. тач. 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 
38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника 

Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 
бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја на  седници 

одржаној 14.03.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Станковић,дипл.економиста из 

Ћуприје за вд директора Туристичке организације  општине 
Ћуприја до именовања директора по конкурсу, а најдуже на 

период од 6 (шест) месеци. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-41-7-2/2017-02 ОД 14.03.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13), члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.27/08) и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'', бр.13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја 

на седници одржаној дана 14.03.2017.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 

 У Одлуци о формирању  радног тела које преузима 

функцију Савета  Месне заједнице Паљане-Иванковац до избора 

новог савета месне заједнице (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 
18/13) врши се измена тако што се уместо: 

 ''Жељан Радовановић'' 

   уписује: 
   ''Славољуб Илић'' 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-48-7-3/2017-02  ОД  14.03.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 60., став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. зaкoн, 

41/2009 и 112/2015), члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 - др. зaкoн) и члана 57. 

Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), председник Општине 
Ћуприја дана 14.03.2017.године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Ћуприја за 2017. годину (у даљем тексту : Комисија), у 

следећем саставу: 

1. Маја Бешевић, дипл. правник - председник Комисије 

2. Ненад Милорадовић, дипл.инж. пољопривреде - члан 

Комисије 
3. Дејан Вукићевић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије 

4. Радослав Весић, пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава - члан Комисије 

5. Никола Несторовић, пољопривредник уписан у 

Регистар  пољопривредних газдинстава - члан Комисије 
II Задатак Комисије је да: 

а) размотри Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Ћуприја за 2017. годину (у 

даљем тексту: Предлог годишњег програма за 2017. годину); 
б) изради писано мишљење на Предлог годишњег 

програма за 2017.годину; 

в) своје писано мишљење достави Комисији за израду 
предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја. 

III Рок за достављање писаног мишљења из тачке II 

овог решења је 15 (петнаест ) дана од дана образовања 

Комисије. 

IV Чланови комисије имају право на надокнаду за рад у 
Комисији. 

V Стручну обраду аката, других материјала, 

организационе и административне послове за Комисију врши 
Одсек за општинско веће и председника општине Општинске 

управе Ћуприја. 

VI Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“ . 

 

Поука о правном средству: Ово решење ступа на снагу даном 

доношења. Против овог Решења не може се изјавити жалба већ 
се може покренути управни спор пред Управним судом. 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-81/2017-01 од 14.03.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
Oдлука (Екстерни ревизор) 1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

комуналним делатностима 1 

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће у 
Програму подршке локалном економском развоју 

општине Ћуприја за 2017.годину 1 

Програм коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Ћуприја за 

2017.годину 4 

Решење о разрепењу директора Туристичке 

организације општине Ћуприја 4 

Решење о именовању вд директора Туристичке 

организације општине Ћуприја 4 

Одлука о измени одлуке (Савет МЗ Паљане 
Иванковац) 5 

Решење о образовању комисије за давање 

мишљења на предлог годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 

општине Ћуприја за 2017.годину 5 

 

 

 

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


