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Уколико се ради о неутрошеним средствима на 

годишњем нивоу, носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши повраћај средстава у 

буџет општине Ћуприја. 

Члан 28. 
 Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од 

дана усвајања завршног извештаја  о реализавцији програма 

чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и 
начину стицања и коришћења средстава  и тај ивештај 

достављају  Општинском већу. 

 Извештај из става 1.овог члана објављује се на 
интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан 

јавности током целе године. 
 На свим документима и медијским промоцијама 

везаним за реализовање програма мора бити истакнуто да се 

програм финансира средствима из буџета општине Ћуприја. 

 

IV КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 

ПРОГРАМА 

 

Члан 29. 

Носилац одобреног програма води све потребне 
евиденције које омогућавају надлежном органу, спровођење 

контроле реализовања програма и утрошка средстава.  

Носилац одобреног програма је у обавези да 

овлашћеним лицима општине Ћуприја омогући увид у 

целокупну документацију и сва места везана за реализацију 

уговореног програма и податке које воде трећа лица, а у вези 
су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом 

програма и у поступку контроле пружи им сва потребна 

обавештења. 
Носилац одобреног програма дужан је да чува 

евиденцију, односно документацију која се односи на 

реализовање тог програма десет година од дана када је тај 
програм завршен. 

 

Члан 30. 
Носилац одобреног програма дужан је да наменски 

користи средства добијена из буџета општине Ћуприја. 

Носилац одобреног програма обавезан је да набавку 
добара или услуга у оквиру одобрених средстава врши у 

складу са Законом о  јавним набавкама. 

Средства добијена из буџета општине за 
реализовање програма којима се остварују интереси и потребе 

грађана у области спорта у општини Ћуприја, морају се 

вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно 
са затезном каматом од момента пријема, у случајевима: 

1) нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о 

битним околностима везаним за одобрење и 
реализовање програма, односно пројекта; 

2) својим пропустом не изврши програм, односно 

пројекат или га изврши у небитном делу или са 
битним закашњењем; 

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или 

делимично; 
4) не придржава се прописаних или уговорених мера 

које су утврђене ради осигурања реализације 

програма, односно пројекта; 
5) не достави у предвиђеним роковима потребне 

извештаје и доказе, иако га је давалац средстава 

претходно упозорио на неправилности и последице  и  
6) другим случајевима прописаним законом. 

 

Члан 31. 
Општина Ћуприја, на свом интернет сајту, најмање 

једном годишње чини доступним јавности:  извештај о 

поднетим предлозима програма са траженим износом 

средстава, извештај о одобреним програмима са износом  

одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих 
одобрених програма за остваривање потреба и интереса 

грађана у области спорта у општини Ћуприја.  

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ  СПОРТСКИХ 

ПРИРЕДБИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ 

 
Члан 32. 

Спортске приредбе организују се у облику 

спортских манифестација (фестивали, сусрети, смотре, игре и 
сл.) и спортских такмичења. 

Организовањем спортских приредби могу се бавити 

спортске организације, савези и друга лица под условима 
утврђеним Законом и спортским правилима. 

 

Члан 33. 

Спортска организација са седиштем на територији 

општине Ћуприја, којој је национални струковни савез 

поверио техничку или другу врсту организације званичне 
републичке и међународне спортске приредбе, може да 

оствари право на суфинансирање њене организације уколико 

је општина прихватила покровитељство и дала гаранције 
надлежној спортској федерацији да ће испунити све потребне 

услове за одржавање такмичења.  
   

VI  КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 34. 

Спортске организације са седиштем у Ћуприји и 

грађани могу да користе спортске објекте и просторе 
намењене за спорт и физичку културу, поверене на управљање 

Установи за спорт Спортски центар "АДА" Ћуприја (у даљем 

тексту: Спортски центар), као индиректном кориснику буџета 
општине. 

Спортске објекте из става 1. овог члана спортске 

организације – чланови Спортског савеза Ћуприје могу 

користити без накнаде, а у складу са распоредом коришћења  

спортских објеката који сачињава  Спортски центар. 

Спортске објекте из става 1. овог члана други 
субјекти могу користити уз накнаду, према ценовнику 

Установе уз сагласност оснивача и у складу са распоредом 

коришћења који сачињава Спортски центар. 
  

Члан 35. 

Део школе, односно високошколске установе 
намењен за остваривање наставног плана и програма физичког 

васпитања ученика, односно студената (школска спортска 

сала, школски спортски терен и сл.) има положај спортског 
објекта, у смислу ове Одлуке. 

Школски спортски објекти могу се, у складу са 

законом и овом Одлуком, давати на коришћење другим 
лицима само када су задовољене потребе наставних и 

ваннаставних спортских школских активности, у складу са 

годишњим програмом рада школе и важећим прописима. 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 36. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 35/2016).  

 
Члан  37. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-113-4/2018-02 од  19.07.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

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

На основу чланова  3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 23, 25 и 32. 

Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ , 
бр. 88/2011 и 104/16), члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 

– др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. и 38. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
19.07.2018.године, донела је: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 6/2018) 
у даљем тексту: Одлука.  
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члан 2. 

 У члану 15. став 3. мења се и гласи: 
„Возила хитне медицинске помоћи, Дома здравља 

Ћуприја, полиције, Казнено-поправног завода Ћуприја, војске 

Србије, ватрогасних возила и возила локалне самоуправе, не 

плаћају услугу паркирања.“ 

  

Члан 3.  

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број 06-113-5/2018-02 од 19.07.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

На основу члана 20. ст. 1. тачка 5) и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 2. став 3. 

тачка 5) и члана 9. став 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 11.став 1. 

тачка 6) и члана 22., чл. 33. став 1. и чл. 35. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 15. ст. 1. 

тачка 6) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13),  Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 19.07.2018.године, донела је:  

 

О Д Л У К У 

о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за 

поверавање обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији општине 

Ћуприја 

 

Члан 1. 

Објављује се Јавни позив на српском језику и на 

енглеском језику бр. K1/2018 – отворени поступак – за 
прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на 
територији општине Ћуприја, у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, као и у средству јавног информисања које 

се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на 
интернет – страници општине Ћуприја и на порталу јавних 

набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  
 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини Јавни позив бр. 

K1/2018 – отворени поступак – за прикупљање понуда за 

поверавање обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији општине Ћуприја. 
 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприје“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-113-6/2018-02 ОД 19.07.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.,с.р. 

      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-113-6/2018-02 

ДАТУМ:  19.07.2018. године 

Ћ У П Р И Ј А 

 

На основу чл. 9. Закона о комуналним 

делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), чл. 
22. и чл. 35. до 41. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016) 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

13. ОКТОБАР БРОЈ 7 

35230 ЋУПРИЈА 

 

Објављује 

Ј А В Н И    П О З И В 

Бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда  

 

1. КОНТАКТ ПОДАЦИ: Општина Ћуприја  

ул. 13. Октобар  број 7 , 3 5 2 3 0  Ћ у п р и ј а  

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ: Поверавање обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Ћуприја на период од 5 

година на основу Концесионог акта за поверавање 

обављања делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 8/2018) (у даљем тексту: 

Концесиони акт). 

3. РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПОНУДЕ је 60 дана од дана 

објављивања Јавног позива у ''Службеном гласнику 

РС'', закључно са 60-тим даном до 12,00 часова на 

адресу Општине Ћуприја, ул. 13. Октобар  број 7 , 

3 5 2 3 0  Ћ у п р и ј а - Стручном тиму за процену 

економске исплативости за давање концесије за 

обављање делатности јавног превоза путника на 

територији општине Ћуприја. Понуде се достављају 

лично или путем поште у затвореним ковертама са 

назнаком: ''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини обавезно 

написати: назив понуђача, адресу понуђача, број 

телефона, особу за контакт. 

Понуде морају да буду на српском језику, писане 

ћириличким писмом. 

Заинтересовани превозници могу преузети 
конкурсну документацију у Општинској  управи Општине 

Ћуприја, 13. Октобра број 7., канцеларија број 22, радним 

данима у времену од 7:30 до 15:30 часова. 
Конкурсна докуметација се може преузети након 

достављања доказа о уплати износа од 5.000,00 динара на 

текући рачун 840-745151843-03 позив на број: 97-96033 на 
име трошкова израде конкурсне документације. 

Сва додатна обавештења у вези са  Јавним 

позивом могу се добити на e-mail: milos.stojkovic@cuprija.rs , 
контакт особа Милош Стојковић телефон: 035/8470-568. 

Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити 

истог дана по истеку рока за достављање понуда у 
12,15 часова у просторијама сале за састанке Општине 

Ћуприја, 13. Октобра број 7. Одговорно лице  понуђача 

може присуствовати јавном отварању понуда или 
представник понуђача који мора имати овлашћење оверено 

и потписано од стране јавног бележника. Представници 

понуђача који не буду поднели писмено Овлашћење  
представника понуђача могу само присуствовати поступку 

отварања понуде али не могу износити примедбе. 

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ПОНУЂАЧИ 

Понуђач је у обавези да испуњава обавезне услове :  

- Да је регистрован у одговарајућем регистру правних 

лица или предузетника-Доказ: извод из 

одговарајућег регистра; 

- Да поседује решење Министарства надлежног за 

послове саобраћаја о испуњености услова за 

отпочињање и обављање јавног превоза путника у 

друмском саобраћају. Доказ: решење;  

- Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку 

доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да 

се: 1) ограничава број чланова конзорцијума на 2 

члана; 2) забрањују промене у структури 

конзорцијума, као што је замена чланова, припајање 

понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума 

или распуштање конзорцијума; 

- Да понуђач, односно законски заступник није 
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