На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 24/08 и 28/08), а
у складу са стратегијом одрживог развоја општине
Ћуприја и локалним акционим планом за младе,
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
19.03.2012.године, доноси
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком се оснива Канцеларија за младе
општине Ћуприја
Члан 2.
Циљ ове иницијативе локалне самоуправе је
обезбеђивање свеобухватног и институционалног
решења питања младих у општини Ћуприја.
Члан 3.
Циљеви канцеларије за младе општине Ћуприја су:
 Афирмација младих и њихово укључивање у
друштво,
 Пружање подршке иницијативама и пројектима
младих,
 Промовисање здравствених стилова живота,
 Економско оснаживање младих,
 Неформално образовање младих,
 Информисање младих,
 Пружање могућности за квалитетно провођење
слободног времена,
 Промовисање вредности толеранције, поштовања
људских права и равноправности,
 Превенција деструктивног понашања младих,
 Промовисање волонтерског рада.






Члан 4.
Основни задаци Канцеларије за младе су:
Успостављање и одржавање сарадње са локалним
омладинским организацијама,
Јачање квалитета међусекторске сарадње на
решавању питања младих,
Иницирање и координација израде локалног
акционог плана за младе у општини Ћуприја,
Усвајање и реализација локалног акционог плана за
младе,

 Пружање помоћи омладини општине Ћуприја да се
укључи у програме, пројекте, конкурсе и
иницијативе покренуте од стране Министарства
омладине и спорта Републике Србије,
 Писање и реализација пројеката у циљу побољшања
положаја младих у општини Ћуприја.
Члан 5.
У реализацији својих циљева и задатака
Канцеларија за младе општине Ћуприја сарађује са:








Локалним омладинским организацијама,
Организацијама које се баве младима,
Министарством за омладину и спорт Републике
Србије,
Локалним канцеларијама за младе других
општина,
Националном службом за запошљавање,
Са општинским институцијама које се баве
питањима младих,
Осталим институцијама и организацијама које
раде на решавању питања везаних за младе

Члан 6.
Реализацију циљева и задатака Канцеларије за
младе вршиће координатор канцеларије кога ће посебним
ешењем одредити Председник општине са описом
послова координатора.
Члан 7.
Простор за рад Канцеларије за младе
обезбедиће општина Ћуприја, а финансирање ће се
спроводити средствима из буџета општине Ћуприја.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 од 19.03.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.
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На основу чл. 15,став 1. Тачка 6 Статута
општине Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја
„ бр. 14/2008) и Чл 28. Закона о Комуналним
делатностима(„Службени гласник РС“
бр. 88/2011)
Скупштина општине Ћуприја на својој седници дана
19.03.2012.год. доноси :
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА
Погребне услуге:
1. Услуга „Укоп покојника“ се преименује у услугу
„Сахрана у гроб“ и у оквиру исте је урачунато:
Ископ раке, сахрањивање, формирање хумке, одвоз
вишка
земље,
коришћење
гробљанске
капеле,
дезинфекција капеле, колица, опреме и алата,
постављање, уклањање и одвоз венаца, употреба колица
за превоз покојника, израда и постављање носача за
венце, тзв. гредице за венце.
Цена 4.400 РСД

На основу чл. 6.став 1. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ бр. 62/2006), , члана 220. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09), чл. 89.
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 24/2011) , чл. 32
.ст. 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и чл. 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја
„бр. 14/08, 13/11), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.03.2012.године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнаде за коришћење
грађевинског земљишта („Службени гласник општине
Ћуприја „ бр. 8/11), у даљем тексту: Одлука , у чл. 7.
став 3. после речи :
„ инсталација „ додаје се „ зарез „
док се заграда брише а део текста у загради остаје
непромењен.
Остали текст овог члана остаје непромењен.

2. Додаје се услуга „Сахрана у гробницу“ , а у оквиру
исте је урачунато:
Ископ раке, сахрањивање, формирање хумке, одвоз
вишка
земље,
коришћење
гробљанске
капеле,
дезинфекција капеле, колица, опреме и алата,
постављање, уклањање и одвоз венаца, употреба колица
за превоз покојника, израда и постављање носача за
венце, тзв. гредице за венце.
Цена 5.400 РСД

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

3. Додаје се услуга „Сахрана испод плоче“ а у оквиру
исте је урачунато:
Подизање плоче, ископ раке, сахрањивање, формирање
хумке, одвоз вишка земље, коришћење гробљанске
капеле, дезинфекција капеле, колица, опреме и алата,
постављање, уклањање и одвоз венаца, употреба колица
за превоз покојника, израда и постављање носача за
венце, тзв. Гредице за венце.
Цена 6.400 РСД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР. 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године
Председник Скупштине општине Ћуприја
Ксенија Милошевић,дипл. инж. пољ.
На основу чл. 6.став 1. тачка 6. и члана 7. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/2006), , чланова 90 – 95. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09
и 81/09),Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
24/2011), Правилника о критеријумима за умањење
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације и о условима и начину легализације објекта
(„Службени гласник РС“ бр. 26/2011) , чл. 32 .ст. 1. тачка
14. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и чл. 38. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја „бр. 14/008,
13/11), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 19.03.2012. године доноси

4. Укида се наплата услуге „Закуп гробног места за прве
две године по гробном месту“ у износу од 1.800 РСД.
Укида се услуга „Закуп гробног места после прве две
године по гробном месту“ у износу од 260 РСД. Додаје се
услуга „ Накнада за заузеће, уређење и одржавање једног
пуног гробног места на годишњем нивоу“
Цена 500 РСД
5. Додаје се услуга „Накнада за заузеће, уређење и
одржавање места за гробницу на годишњем нивоу „
Цена 600 РСД
6. Додаје се услуга „Накнада за резервацију, уређење и
одржавање једног гробног места на годишњем нивоу“
Цена 700 РСД

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

7. Уводи се „Такса за одржавање гробља“(по једном
гробном месту на годишњем нивоу)
Цена 120 РСД

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Службени гласник општине
Ћуприја „бр. 8/11), у даљем тексту: Одлука , у чл. 11.
став 2.
Тачка 8. Брише се
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

8. Уводи се „Накнада за попуњавање слегнутог гробног
места“(по потреби)
Цена 120 РСД
9. Уводе се (по потреби или на захтев заинтересованих
страна-једнократно)
„Накнада за изградњу или реконструкцију гробнице или
гробног места, постављање споменика, бисте или спомен
обележја на гробном месту“
1.000 РСД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР. 06-32/2012-02ОД 19.03.2012.године
Председник Скупштине општине Ћуприја
Ксенија Милошевић,дипл. инж. пољ.
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„Дозвола за терацо радове, по гробном месту“ 300 РСД
„Дневна дозвола за улаз камионом“
200 РСД
„Такса за увоз покојника“ коју плаћа превозник,
погребник 1.000 РСД

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Цена услуге „Коришћење сале за парастос, са
прибором“ се не мења. 3.300 РСД
11. Ценовник ексхумације се реорганизује на следећи
начин. Постојеће ставке се бришу и формирају се
следеће:

Иван Радовић,члан
Драган Урошевић, члан
Света Стајић, члан
Славица Митровић,члан
Зоран Момировић, члан
Драган Николић, члан
Данијела Радивојевић, члан

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 од 19.03.2012.год.

Ексхумација посмртних остатака из гроба или гробнице
1. До једне године почивања
10.000 РСД
2. Од једне до три године почивања 8.000 РСД
3. Више од три године почивања
6.000 РСД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08 и 28/08) и
члана 51.Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број:12/08), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана
19.03.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“. Одлука ступа на снагу даном објављивања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.
На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08 и 22/08) и члана
51.
Пословника
Скупштине
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина
општине Ћуприја, на
седници одржаној дана
19.03.2012.године, донела је

ИМЕНУЈЕ СЕ стручна комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у саставу:
1. Горан Петровић, председник комисије
2. Маја Бешевић, члан
3. Иван Радовић, члан
4. Драган Урошевић, члан
5. Света Стајић, члан
6. Славица Митровић, члан
7. Зоран Момировић, члан
8. Драган Николић, члан
9. Данијела Радивојевић, члан

РЕШЕЊЕ
ПРИХВАТА СЕ текст Колективног уговора код
послодавца између Скупштине општине Ћуприја,као
оснивача, предшколске установе ''Дечја радост'',као
послодавца и репрезентативног синдиката код
послодавца.
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
председник
општине
Ћуприја, Боривоје Калаба, да у име оснивача, Скупштине
општине Ћуприја, потпише Колективни уговор из става
1. овог решења.
Решење објавити у Службеном гласнику
општине Ћуприја.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ова Комисија да спроведе
поступак јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 од 19.03.2012.год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08)
и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.03.2012.
године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08 и 28/08)
и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број: 12/08), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана
19.03.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ
сагласност на Одлуку- Измена
Правилника о систематизацији и организацији радних
места КЈП ''Услуга'' у Ћуприји, број: 2746 од
29.11.2011.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РАЗРЕШАВА СЕ стручна комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
именована
решењем
Скупштине општине Ћуприја број 06-27/2011-02 од
28.03.2011.године у саставу:
1. Горан Петровић, председник комисије
2. Маја Бешевић, члан

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.
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22.03.2012.

број 7

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08)
и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.03.2012.
године, донела је

САДРЖАЈ
Oдлука о формирању канцеларије за младе
општине
Ћуприја
...........................1
Одлука о измени и допуни одлуке о
утрђивању
накнаде
за
коришћење
грађевинског земљишта .................................2
Одлука о измени и допуни одлуке о
утврђивању
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта..................................2
Одлука о давању сагласности на ценовник
гробљанских услуга..........................................2
Решење ...............................................................3
Решење о разрешењу стручне комисије за
израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта............................................................3
Решење о именовању стручне комисије за
израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта............................................................3
Решење................................................................3
Решење................................................................4
Решење................................................................4
Решење................................................................4

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
КЈП ''Услуга'' за 2012.годину , који је донео Управни
одбор дана 28.02.2012.године под бројем:300, са
закључком Општинског већа број: 06-28/2012-01-1 од
13.03.2012.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 38.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 19.03.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања за
2012.годину ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја, који
је донео Управни одбор дана 02.03.2012.године под
бројем 428.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 и 28/08)
и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.03.2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић,
секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за
информатичку подршку
Годишња претплата 640,00 дин, полугодишња 360,00 а
појединачни примерак 25,00 дин.
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033
орган управе општине Ћуприја
Не подлеже порезу на промет.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'' за
2012.годину, који је донео Управни одбор дана
21.02.2012.године, под бројем 245/01, с тим да се у
прилогу 1. зараде и издаци у 2012.години у обрасцу 3
брише цео текст у напомени
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-32/2012-02 ОД 19.03.2012.године

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.
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