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Преглед циљева и индикатора по програмима и програмским активностима/пројектима

Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

1101СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ

Просторни развој у 

складу са 

плановима

Проценат 

грађевинског 

земљишта потпуно 

опремљеног 

комуналном 

инфраструктуром

4240 45 52 63 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Ђорђевић, начелник 

Одељења за друштевне 

делатности, привреду и 

локални економски 

развој

100.416.800 0 100.416.800Извештај о 

реализацији 

плана 

капиталних 

инвестиција

491101-0001 47 53 57Просторно и 

урбанистичко 

планирање

68Повећање 

покривености 

територије планском 

и урбанистичком 

документацијом

Проценат површине 

покривен плановима 

детаљне регулације 

Усвојени 

планови 

детаљне 

регулације

6.800.000 0 6.800.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој

401101-0003 30 43 52Управљање 

грађевинским 

земљиштем

55Стављање у 

функцију 

грађевинског 

земљишта 

Број локација 

комунално 

опремљеног 

земљишта 

Број издатих 

локацијских 

дозвола од 

стране 

Одељења за 

урбанизам и 

имовинско-

правне односе

73.616.800 0 73.616.800 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана 

Перић,  шеф Одсека за 

локални економски развој

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана 

Перић,  шеф Одсека за 

локални економски развој

31101-0005 0 6 6Остваривање јавног 

интереса у 

одржавању зграда

7Очување и 

унапређење 

стамбеног фонда

Број склопљених 

уговора о 

бесповратном 

суфинансирању  

активности на 

инвестиционом 

одржавању и 

унапређењу 

својстава зграде

Извештај о 

броју 

склопљених 

уговора у датој 

години

20.000.000 0 20.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој
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Програмска 
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Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 
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Очекиван

а 
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(2018)

Циљана 
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у 2019. 
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Надлежан орган / 

Одговорно лице

1102КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ

Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним осветљењем

Дужина улица и  

саобраћајница (км) 

које су покривене 

јавним осветљењем 

у односу на укупну 

дужину улица и 

саобраћајница

9089 93 96 99 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Ђорђевић, начелник 

Одељења за друштвене 

делатности, привреду и 

локални економски 

развој

145.370.000 0 145.370.000Извештај о 

извршењу 

плана 

капиталних 

инвестиција

Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у односу на 

укупан број 

домаћинстава

6560 72 79 89 Извештај о 

извршењу 

плана 

капиталних 

инвестиција

3131102-0001 400 450Управљање/одржавањ

е јавним осветљењем

500Адекватнo 

управљање јавним 

осветљењем 

Укупан број замена 

светиљки након 

пуцања лампи (на 

годишњој бази)

Годишњи 

извештај

45.500.000 0 45.500.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

административно - 

технички послови

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

административно - 

технички послови

182.580м²/

500.000м² 

(36%)

1102-0002 185.000м²/

500.000м² 

(37%)

187.500м²/

500.000м² 

(37,5%)

Одржавање јавних 

зелених површина

190.000м²/

500.000м² 

(38%)

Максимална могућа 

покривеност насеља 

и територије 

услугама уређења и 

одржавања зеленила

Број м2 јавних 

зелених површина 

на којима се уређује 

и одржава зеленило 

у односу на укупан 

број м2  зелених 

површина

Годишњи 

извештај о 

реализацији 

програма

23.150.000 0 23.150.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

аминистративно-

технички послови

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

аминистративно-

технички послови

18%1102-0003 16% 19% 20%Одржавање чистоће 

на површинама јавне 

намене

22%Максимална могућа 

покривеност насеља 

и територије 

услугама одржавања 

чистоће јавних 

површина

Степен 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број 

улица које се чисте у 

односу на укупан 

број улица у 

граду/општини)

Годишњи 

извештај о 

реализацији 

програма

32.000.000 0 32.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Живадиновић и Зоран 

Мицић, 

административно - 

технички послови

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Живадиновић и Зоран 

Мицић, 

административно - 

технички послови

2+21102-0004 2+2 2+2 2+2Зоохигијена 2+2Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 

инсекти

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање комараца 

и крпеља 

Извештај 

Комисије за 

надзор 

сузбијања ларви 

и одраслих 

форми комараца

16.920.000 0 16.920.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Живадиновић, 

административно - 

технички послови

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Живадиновић, 

административно - 

технички послови

391102-0008 48 30 26Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће

20Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања

Број кварова по км 

водоводне мреже

Годишњи 

извештај ЈКП 

"Равно 2014" - 

Ћуприја

7.500.000 0 7.500.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мирослав 

Антонијевић, начелник 

Одељења за 

инспекцијски надзор

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мирослав 

Антонијевић, начелник 

Одељења за 

инспекцијски надзор
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта
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Пројекта
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Циљана 
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години
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верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

11102-П1903 0 1 2Осветљење старог 

моста на Морави

3Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Број објеката са 

новопостављеном 

расветом

Извештај 

одговорног 

лица за дату 

годину

13.150.000 0 13.150.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

административно - 

технички послови

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Милојевић, 

административно - 

технички послови

11102-П1904 0 1 0Измештање 

далековода у 

индустријској зони

0Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Број измештених 

далековода

Извештај 

одговорног 

лица задуженог 

за пројекат

7.150.000 0 7.150.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Снежана 

Јовановић, дипл. инж. 

електротехнике

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Снежана 

Јовановић, дипл. инж. 

електротехнике
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

1501ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ

Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине

Број евидентираних 

незапослених лица 

на евиденцији НСЗ 

(разврстаних по 

полу и старости)

34173850 3300 3250 3100 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Ђорђевић, начелник 

Одељења за друштвене 

делатности, привреду и 

локални економски 

развој

3.000.000 0 3.000.000Статистички 

преглед НЗС

5501501-0002 530 600 720Мере активне 

политике 

запошљавања

815Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања

Број новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања

Статистички 

преглед НЗС

3.000.000 0 3.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана Перић, 

шеф Одсека за локални 

економски развој
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

1502РАЗВОЈ ТУРИЗМА Повећање прихода 

од туризма

Проценат повећања 

укупног броја 

гостију

10%4000 20% 30% 40% Општина 

Ћуприја/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

59.890.000 2.770.000 62.660.000Извештај о 

раду 

Туристичке 

организације 

општине 

Ћуприја

321502-П1901 30 40 50Споменик Цару 

Лазару

60Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке понуде

Проценат пораста 

регистрованих 

пружалаца услуга 

ноћења у 

граду/општини

Агенција за 

привредне 

регистре

39.360.000 0 39.360.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

21502-П1902 0 2 3Пројекат уређења 

јавне површине са 

изградњом фонтане у 

Ћуприји

4Повећање броја 

културно-

историјских 

споменика на 

територији општине 

Ћуприја

Број 

новопостављених 

културно-

историјских 

споменика

Извештај 

извршења 

капиталних 

инвестиција

8.590.000 0 8.590.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

31502-0002 2 4 5Промоција 

туристичке понуде

6Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним тржиштима

Број догађаја који 

промовишу 

туристичку понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује ТО 

града/општине

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

општине 

Ћуприја

11.940.000 2.770.000 14.710.000 ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА/Јелена 

Петровић, директор 

установе

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА/Јелена 

Петровић, директор 

установе
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

0101ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача

Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава

18501800 1900 2000 2100 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Бранко 

Милојевић, Председник 

Комисије за расподелу 

и контролу управљања 

средствима Буџетског 

фонда за развој 

пољопривреде

5.650.000 0 5.650.000Управа за 

трезор

300101-0001 0 40 100Подршка   за   

спровођење   

пољопривредне   

политике   у   

локалној заједници

150Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници кредитне 

подршке у односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава

Комисија за 

расподелу и 

контролу 

управљања 

средствима 

Буџетског 

фонда за развој 

пољопривреде 

општине 

Ћуприја

2.550.000 0 2.550.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Татјана Зејак, 

Координатор групе за 

привреду и пољопривреду

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Татјана Зејак, 

Координатор групе за 

привреду и пољопривреду

00 10 20 30Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње

Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине

Извештај групе 

за привреду и 

пољопривреду 

Одељења за 

друштвене 

делатности, 

преивреду и 

економски 

развој

00101-0002 0 100 250Мере подршке 

руралном развоју

500Унапређење 

руралног развоја   

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број 

пољопривредних 

газдинстава 

Управа за 

аграрна плаћања

3.100.000 0 3.100.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Татјана 

Зејак,Координатор групе 

за привреду и 

пољопривреду
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

0401ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

Унапређење  

квалитета 

елемената животне  

средине

Број дана у току 

године с 

прекорачењем 

граничних 

вредности 

квалитета ваздуха

00 0 0 0 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Љиљана 

Богосављевић, дипл. 

биолог

4.640.000 0 4.640.000Извештај о 

раду

Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом

Проценат 

становништва 

покривеног 

услугом 

прикупљања 

комуналног отпада

6060 70 80 90 Извештај о 

раду PWW - 

Ћуприја

00401-0002 0 2 2Праћење квалитета 

елемената животне 

средине

2Праћење у складу са 

прописаним 

законским обавезама

Број урађених 

мониторинга

Завод за јавно 

здравље - 

Ћуприја

600.000 0 600.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Љиљана 

Богосављевић, дипл. 

биолог

500401-0004 40 70 70Управљање отпадним 

водама

80Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

уклањања отпадних 

вода

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у односу на 

укупан број 

домаћинстава

ЛЕАП 3.000.000 0 3.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Љиљана 

Богосављевић,дипл. 

биолог

150401-0006 10 30 20Управљање осталим 

врстама отпада

20Одрживо управљање 

осталим врстама 

отпада 

Број очишћених 

„дивљих“ депонија 

Извештај 

служби 

еколошке и 

комуналне 

инспекције

1.040.000 0 1.040.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Љиљана 

Богосављевић, дипл. 

биолог
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

0701ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо 

економском развоју

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у 

км)

3,56,5 9 10 11 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Ђорђевић, начелник 

Одељења за друштвене 

делатности, привреду и 

локални економски 

развој

187.995.000 58.350.000 246.345.000Извештај о 

извршењу 

плана 

капиталних 

инвестиција

64700701-0002 7000 7500Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре

8000Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно одржавање 

асфалтног покривача

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева

Годишњи 

извештај о раду 

управљача 

путева и улица 

ЈКП "Равно 

2014" - Ћуприја

70.000.000 0 70.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран, 

административно - 

технички послови

110701-0004 0 88 88Јавни градски и 

приградски превоз 

путника

88Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

јавног превоза

Проценат 

покривености 

територије услугом 

јавног превоза 

(мерено кроз број 

насеља где постоји 

организован јавни 

превоз у односу на 

укупан број насеља)

Потписан 

Концесиони акт 

и Уговор

9.000.000 0 9.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Стојковић, Координатор 

стручног тима за процену 

економске исплативости 

јавног превоза на 

територији општине 

Ћуприја

3,50701-П1902 6,5 9 10Асфалтирање улице 

Станоја Главаша

11Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у км)

Извештај о 

извршењу 

капиталних 

инвестиција

15.060.000 0 15.060.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран,  

административно - 

технички послови

3,50701-П1903 6,5 9 10Реконструкција пута 

Вирине - Исаково, III 

фаза

11Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у км)

Извештај о 

извршењу плана 

капиталних 

инвестиција

30.000.000 0 30.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран, 

административно - 

технички послови

3,50701-П1904 6,5 9 10Реконструкција 

тротоара у улици 

Кнеза Милоша

11Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у км)

Извештај о 

извршењу плана 

капиталних 

инвестиција

4.910.000 58.350.000 63.260.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран,  

административно - 

технички послови

3,50701-П1905 6,5 9 10Реконструкција 

тротоара у улици 

Станоја Главаша

11Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у км)

Извештај о 

извршењу плана 

капиталних 

инвестиција

3.750.000 0 3.750.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран, 

административно - 

технички послови
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 
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акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 
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Циљана 
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Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

64700701-П1906 7000 7500Изградња сеоских 

саобраћајница

8000Одржавање 

квалитета улица кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача

Број м2 санираних 

и/или 

реконструисаних 

улица

Годишњи 

извештај о раду 

управљача 

путева и улица 

ЈКП "Равно 

2014" - Ћуприја

27.500.000 0 27.500.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран,  

административно - 

технички послови

100701-П1907 15 22Унапређење 

безбедности 

саобраћаја на 

територији општине 

Ћуприја

38Повећање 

безбедности свих 

учесника у 

саобраћају на 

територији општине 

Ћуприја

Проценат смањења 

саобраћајних 

несрећа на 

територији општине 

Ћуприја

Извештај 

Савета за 

саобраћај 

општине 

Ћуприја

8.690.000 0 8.690.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Милош 

Стојковић, стр. инж. 

саобраћаја, сарадник за 

послове из области 

саобраћаја

64700701-П1908 7000 7500Реконструкција улице 

Р. Симоновић

8000Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Број м2 санираних 

и/или 

реконструисаних 

улица

Годишњи 

извештај о раду 

управљача 

путева и улица 

ЈКП "Равно 

2014" - Ћуприја

16.300.000 0 16.300.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран, 

административно - 

технички послови

64700701-П1910 7000 7500Реконструкција 

тротоара у улици 

Стевана Сремца

8000Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју

Број м2 санираних 

и/или 

реконструисаних 

улица

Годишњи 

извештај о раду 

управљача 

путева и улица 

ЈКП "Равно 

2014" - Ћуприја

1.785.000 0 1.785.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Мицић Зоран, 

административно - 

технички послови

00701-П1911 0 1 2Уређење пешачке 

стазе

3Унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(коловозне, пешачке, 

стационарне) 

изградњом нове, 

реконструкцијом и 

одржавањем 

постојеће мреже и 

објеката

Број санираних 

и/или 

реконструисаних 

пешачких стаза

Извештај о 

извршењу 

капиталних 

инвестиција

1.000.000 0 1.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Сузана 

Миленковић, 

маст.инж.арх.
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 
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години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

2001ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ

Повећање  обухвата 

деце предшколским 

васпитањем  и  

образовањем

Проценат деце која 

су уписана у 

предшколске 

установе (Број деце 

која су уписана у 

предшколске 

установе у односу 

на укупан број деце 

у граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска група 

и ППП)

8988 90 91 93 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Ђорђе 

Нешковић, члан 

Општинског већа 

задужен за образовање

110.968.000 10.953.000 121.921.000Извештај о 

броју уписане 

и пријављене 

деце

152001-0001 13 16 16Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања

18Обезбеђени 

адекватни  услови за 

Васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват

Просечан број деце 

по 

васпитачу/васпитачи

ци (јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм)

Извештај о 

броју деце за 

дату годину

110.968.000 10.953.000 121.921.000 ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА "ДЕЧЈА 

РАДОСТ"/Снежана 

Илић, директор установе
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Програм / 

Програмска 

активност / Пројекат

Шифра 

Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Циљ Програма / 

Прог. акт. / 

Пројекта

Показатељ учинка 

Програма / Прог. 

акт. / Пројекта

Вредност 

у базној 

години 

(2017)

Очекиван

а 

вредност 

(2018)

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години

Извор 

верификације

Средства из 

буџета

Средства из 

других извора
СРЕДСТВА 

УКУПНО

Надлежан орган / 

Одговорно лице

2002ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ

Унапређен 

квалитет основног 

образовања

Проценат ученика 

који је учествовао 

на републичким 

такмичењима

2,762,42 2,99 3,12 3,67 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Ђорђе 

Нешковић, члан 

Општинског већа 

задужен за образовање

54.709.000 0 54.709.000Статистички 

подаци са сајта 

Министарства 

просвете

Унапређен 

квалитет основног 

образовања

Просечан број 

поена на матурском 

испиту 

(математика/српски

/ општи

19,6919,37 19,86 20,12 20,58 Подаци са 

сајта 

Министарства 

просвете

02002-0001 0 1 2Функционисање 

основних школа

2Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама

Број деце која се 

образују по ИОП3

Школска база 

података

14.231.000 0 14.231.000 ОШ "ЂУРА 

ЈАКШИЋ"/Саша 

Маленовић, директор 

школе

10 

девојчица 

/ 7 дечака

9 

девојчица 

/ 6 дечака

11 

девојчица 

/ 8 дечака

12 

девојчица 

/ 9 дечака

12 

девојчица 

/ 9 дечака

Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом у 

основним школама 

Просечан број 

ученика по одељењу 

(разврстани по полу)

Годишњи план 

рада школе, ИС 

Доситеј

15.175.000 0 15.175.000 ОШ "ВУК 

КАРАЏИЋ"/Весна 

Вијоровић, директор 

школе

105 12 16 19Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама

Број талентоване 

деце подржане од 

стране 

града/општине у 

односу на укупан 

број деце у школама

Школска база 

података

17.828.000 0 17.828.000 ОШ "13. 

ОКТОБАР"/Марко 

Ђурић, директор школе

ОШ "13. 

ОКТОБАР"/Марко 

Ђурић, директор школе

30 4 5 8Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама

Број деце која се 

образују по ИОП3

Школска база 

података

128 14 16 18Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

Проценат деце којој 

је обезбеђена 

бесплатна исхрана у 

односу на укупан 

број деце 

Школска база 

података

3734 40 40 40Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

Проценат деце којој 

је обезбеђен 

бесплатан школски 

превоз у односу на 

укупан број деце (у 

складу са ЗОСОВ)

Школска база 

података

7м/8ж7м/8ж 7м/9ж 7м/9ж 8м/9жОбезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом у 

основним школама 

Просечан број 

ученика по одељењу 

(разврстани по полу)

Годишњи план 

рада школе, ИС 

Доситеј

7.475.000 0 7.475.000 ШОМО "ДУШАН 

СКОВРАН"/Горан 

Стаменковић, директор 

школе
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2003СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања

Број деце која су 

обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по полу)

575м/620ж455м/643ж 583м/624ж 585м/627ж 593м/646ж Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Ђорђе 

Нешковић, члан 

Општинског већа 

задужен за образовање

25.183.000 0 25.183.000Матична 

књига, 

Регистар 

уписаних 

ученика

27,082003-0001 27,25 27,08 27,64Функционисање 

средњих  школа

27,40Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе

Просечан број 

ученика по одељењу

Матична књига, 

Регистар 

уписаних 

ученика

9.098.000 0 9.098.000 ГИМНАЗИЈА/Дарко 

Миљанић, директор 

школе

ГИМНАЗИЈА/Дарко 

Миљанић, директор 

школе

259 30 35 40Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама

Број запослених који 

су добили најмање 

24 бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу

Годишњи 

извештај школе

2620 27 27 28Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама

Број талентоване 

деце подржане од 

стране 

града/општине у 

односу на укупан 

број деце у школама

Годишњи 

извештај школе

135130 140 145 150Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама

Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности/у односу 

на укупан број 

ученика

Евиденција у 

дневнику 

ваннаставних 

активности, 

свеске за 

ваннаставне 

активности

8.600.000 0 8.600.000 МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА/Зорица 

Маринковић, директор 

школе

2625 24 25 30Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе

Просечан број 

ученика по одељењу

Школска база 

података

7.485.000 0 7.485.000 ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА/Маја Манић, 

директор школе

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА/Маја Манић, 

директор школе
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0901СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Повећање 

доступности права 

и услуга социјалне 

заштите

Проценат 

корисника 

финансијске 

подршке и подршке 

у натури у односу 

на укупан број 

корисника 

социјалне и дечје 

заштите

115110 140 145 150 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине

22.609.500 21.614.500 44.224.000Интерна 

евиденција 

ЦСР Ћуприја, 

Спискови 

корисника

5080901-0005 500 510 510Подршка реализацији 

програма Црвеног 

крста

510Социјално 

деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи

Број корисника 

народне кухиње ( 

или број подељених 

оброка у народној 

кухињи)

Решења ЦСР, 

Списак 

корисника 

Црвеног крста

2.500.000 0 2.500.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић,помоћник 

председника општине

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић,помоћник 

председника општине

30м/32ж0901-0006 0м/0ж 29м/32ж 29м/32жПодршка деци и 

породици са децом

28м/32жОбезбеђивање 

финансијске 

подршке за децу и 

породицу

Број деце која 

примају финансијску 

подршку у  односу 

на укупан број деце 

у граду/општини

Решења о 

ствареним 

правима на 

накнаду 

трошкова 

превоза, Списак 

предшколске 

установе, 

Потврде школе 

о похађању исте

4.950.000 3.700.000 8.650.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине

3м/3ж3м/4ж 3м/4ж 3м/4ж 3м/4жУнапређење услуга 

социјалне заштите за 

децу и породицу

Број корисника 

услуга

Мишљење 

интерресорне 

комисије, 

Решења ЦСР, 

Извештај 

лиценцираног 

пружаоца услуге

00901-0008 0 50 60Подршка особама са 

инвалидитетом

60Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије и 

одрасле са 

инвалидитетом

Број корисника 

услуга

Решења ЦСР, 

Извештај 

лиценцираног 

пружаоца услуге

2.580.000 0 2.580.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић,помоћник 

председника општине

30901-П1901 0 8 8Побољшање услова 

становања  избеглих 

и интерно расељених 

лица

Побољшање услова 

интерно расељених и 

избеглих лица

Куповина сеоских 

домаћинстава за 

породице избеглих и 

интерно расељених 

лица

Број 

потписаних 

Споразума и 

Уговора

859.500 16.330.500 17.190.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Робертино 

Станојловић, повереник 

за избеглице
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90901-П1902 0 9 25Подршка спровођењу 

мера популационе 

политике на 

територији општине 

Ћуприја

25Подстицање рађања 

и смањење 

миграција 

становништва на 

територији општине 

Ћуприја

Број закључених 

уговора са 

породицама

Годишњи 

извештај

0 84.000 84.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине за 

социјалну политику

100 10 10 10Подстицање рађања 

и смањење 

миграција 

становништва на 

територији општине 

Ћуприја

Број одржаних 

радионица

Извештај о 

броју одржаних 

радионица и 

посећености 

истих

70005000 7000 7400 7500Подстицање рађања 

и смањење 

миграција 

становништва на 

територији општине 

Ћуприја

Број прегледаних 

жена свих доба на 

територији општине

Извештај Дома 

здравља о 

извршеном 

броју прегледа

120100 130 140 150Подстицање рађања 

и смањење 

миграција 

становништва на 

територији општине 

Ћуприја

Број трудница на 

територији општине

Извештај Дома 

здравља

200901-П1903 0 20 50Подршка 

квалитетном животу 

старијих људи и ОСИ

100Побољшање 

квалитета живота 

старијих лица и ОСИ 

на територији 

општине Ћуприја

Број 

корисника/корисница

 услуге

Годишњи 

извештај 

одговорног лица

220.000 1.500.000 1.720.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић,  помоћник 

председника општине за 

социјалну политику

5300901-0001 451 590 650Једнократне помоћи 

и други облици  

помоћи

720Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана

Интерна 

евиденција 

ЦСР - Ћуприја

11.500.000 0 11.500.000 ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ 

РАД/Дијана Вујичић, 

дипломирани социолог

620565 685 740 810Унапређење заштите 

сиромашних 

Број грађана - 

корисника других 

мера материјалне 

подршке (нпр. 

набавка огрева и сл.) 

у односу на укупан 

број грађана

Интерна 

евиденција 

ЦСР - Ћуприја
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1801ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА

Унапређење 

здравља 

становништва

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом

3002829300 30100 30200 30300 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине за 

послове здравствене 

заштите

1.450.000 0 1.450.000Број 

здравствених 

картона из 

евиденције 

Дома здравља, 

број 

осигураника из 

евиденције 

РФЗО

5%1801-0001 7,7% 5% 6%Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите

7%Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности 

примарне 

здравствене заштите

Број становника 

обухваћених 

промотивно 

превентивним 

активностима у 

односу на укупан 

број становника

Евиденција 

Дома здравља

1.000.000 0 1.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић, помоћник 

председника општине за 

послове здравствене 

заштите

1801-0002Мртвозорство 450.000 0 450.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Јадранка 

Ђорђевић,  помоћник 

председника општине за 

послове здравствене 

заштите
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1201РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА

Подстицање 

развоја културе

Број посетилаца 

програма који 

доприносе 

остваривању 

општег интереса у 

култури који су 

одржани на 1000 

становника

105100 110 115 120 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

61.779.000 2.668.750 64.447.750Извештај о 

посећености 

програма и 

манифестација 

за дату годину

141201-0003 8 17 20Унапређење система 

очувања и 

представљања 

културно-историјског 

наслеђа

22Унапређење 

презентације 

културног наслеђа

Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма 

Одлуке 

општинског већа

5.000.000 0 5.000.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Бранко 

Милојевић, председник 

Комисије за избор 

предлога програма од 

јавног интереса

151201-0004 13 15 16Остваривање  и  

унапређивање  

јавног  интереса  у  

области  јавног 

информисања

16Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја 

из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице

Број различитих 

тематских типова 

програма за боље 

информисање 

Број изабраних 

пројеката на 

основу 

спроведеног 

јавног конкурса

15.750.000 0 15.750.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Драгана 

Милановић, 

дипломирани правник, 

Одсек за Општинско веће 

и председника општине

11201-П1901 0 2 2LED билборд 2Подстицање 

унапређења система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског наслеђа

Број постављених 

билборда на 

територији општине 

Ћуприја

Извештај 

одговорног 

лица за текућу 

годину

3.030.000 0 3.030.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

301201-П1902 0 40 55Изложба проширене 

стварности античког 

града Horreum Margi

73Обезбеђивање 

приступа 

историјском наслеђу 

културног и 

духовног садржаја 

Музеја "Horreum 

Margi" - Ћуприја

Проценат повећања 

броја посетилаца / 

корисника 

културних садржаја

Годишњи 

извештај 

одговорног лица

0 1.368.750 1.368.750 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Новак 

Новаковић, директор 

Музеја "Horreum Margi" 

Ћуприја

12/4401201-0001 12/440 11/440 11/440Функционисање 

локалних установа 

културе

12/440Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС

Одлука о 

максималном 

броју 

запослених у 

систему 

општине 

Ћуприја за 

текућу годину

13.735.000 1.300.000 15.035.000 НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА "ДУШАН 

МАТИЋ"/Љиљана 

Ђорђевић, директор 

установе

27/44027/440 27/440 25/440 25/440Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС

Одлука о 

максималном 

броју 

запослених у 

систему 

општине 

Ћуприја за дату 

годину

8.510.000 0 8.510.000 МУЗЕЈ "ХОРЕУМ 

МАРГИ - РАВНО"/Новак 

Новаковић, директор 

установе
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27/44027/440 27/440 25/440 25/440Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС

Одлука о 

максималном 

броју 

запослених у 

систему 

општине 

Ћуприја за дату 

годину

15.754.000 0 15.754.000 УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

ЋУПРИЈА/Ненад 

Јовановић, директор 

установе

УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

ЋУПРИЈА/Ненад 

Јовановић, директор 

установе
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1301РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ

Обезбеђење услова 

за бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки  

града/општине

Број спроведених 

акција, програма и 

пројеката који 

подржавају 

активно и 

рекреативно 

бављење спортом

20 4 6 8 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

78.911.000 50.345.320 129.256.320Спортски савез 

Ћуприје - 

извештај о раду

Обезбеђење услова 

за бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки  

града/општине

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта

2826 28 29 30 Спортски савез 

Ћуприје - 

извештај о раду

31301-0001 2 3 4Подршка   локалним   

спортским   

организацијама,   

удружењима   и 

савезима

5Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта

Број посебних 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране 

града/општине

Спортски савез 

Ћуприје - 

Извештај о раду

13.650.000 0 13.650.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт

ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт

2728 25 26 27Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта

Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране 

града/општине

Спортски савез 

Ћуприје  - 

Извештај о раду

00 0 2 4Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта

Број стипендираних 

категорисаних 

спортиста

Спортски савез 

Ћуприје  - 

Извештај о раду

00 1 2 3Унапређење 

рекреативног спорта

Број програма 

којима се реализују 

активности из 

рекреативног спорта

Спортски савез 

Ћуприје  - 

Извештај о раду

101301-0002 8 15 20Подршка 

предшколском и 

школском спорту

24Унапређење 

предшколског и 

школског спорта

Број програма 

којима се реализују 

активности 

школског спорта

Спортски савез 

Ћуприје - 

Извештај о раду

1.350.000 0 1.350.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић,  члан 

Општинског већа 

задужен за спорт
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2015 30 35 45Унапређење 

предшколског и 

школског спорта

Проценат деце која 

су укључена у 

школска такмичења 

у односу на укупан 

број деце 

Спортски савез 

Ћуприје - 

Извештај о раду

431301-П1901 38 49 55Атлетски центар 

Србије - стадион

65Обезбеђење услова 

за бављење спортом 

свих грађана и 

грађанки  

града/општине

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта

Извештај 

спортског 

савеза о броју 

клубова

32.620.000 49.600.000 82.220.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Владимир 

Васиљевић, члан 

Општинског већа 

задужен за спорт, 

културу и туризам

151301-0004 15 16 16Функционисање 

локалних спортских 

установа

16Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из области 

спорта 

Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из области 

спорта

Извештај о раду 

Установе за 

спорт СЦ "Ада"

30.069.000 745.320 30.814.320 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

СЦ "АДА"/Иван 

Алексић, вд директор 

установе за спорт СЦ 

"Ада"

35м/45ж1301-0005 0м/0ж 40м/60ж 70м/80жСпровођење 

омладинске политике

80м/120жПодршка активном 

укључивању младих 

у различите 

друштвене 

активности

Број младих 

корисника услуга 

мера омладинске 

политике

Извештај  о 

раду  Установе 

за спорт СЦ 

"Ада"

1.222.000 0 1.222.000 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

СЦ "АДА"/Иван 

Алексић - вд директор 

Установе за спорт СЦ 

"Ада"
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0501ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ

Смањење расхода 

за енергију

Укупни расходи за 

набавку енергије у 

јавним зградама 

(РСД)

11000001400000 1100000 1100000 1100000 Општинска управа 

општине 

Ћуприја/Владимир 

Ђорђевић, начелник 

Одељења за друштвене 

делатности, привреду и 

локални економски 

развој

9.815.000 33.550.500 43.365.500Извештај 

одговорног 

лица за текућу 

годину

300501-П1901 0 30 30Реконструкција 

зграде Гимназије - 

енергетска санација

30Смањење расхода за 

енергију

Уштеда енергије у % Износ рачуна за 

енергенте у 

текућој години

8.315.000 12.600.000 20.915.000 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Жељко 

Џелатовић, дипл. инж. 

електротахнике

300501-П1902 0 30 30Реконструкција 

фасаде и енергетска 

санација објекта 

ШОМО "Душан 

Сковран" Ћуприја

30Смањење расхода за 

енергију

Уштеда енергије у % Износ рачуна за 

енергенте у 

текућој години

1.500.000 20.950.500 22.450.500 ОПШТИНСКА 

УПРАВА/Жељко 

Џелатовић,  дипл. инж. 

електротахнике
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