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 На основу чл. 2. 3 и 4. Закона о ученичком и 

студентском стандарду („Сл.гласник РС“ бр.18/2010, 55/2013, 

27/2018-др.закон  и 10/2019) и чл. 40. Статута општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 

06. 2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНТА  

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се и уређују услови, 

поступак и начин стипендирања  талентованих студената 

основних академских и струковних студија, дипломских 
академских студија-мастер и специјалистичких струковних и 

академских студија као и ученика и студента дефицитарних 

занимања, чије се школовање финансира из буџета Републике 
Србије и који имају пребивалиште на територији општине 

Ћуприје. 

Одлука се примењује  само на издржавана лица. 

 

Члан 2.  

Циљ стипендирања ученика и студената је 
подстицај обдарених и талентованих студената као и ученика 

и студената дефицитарних занимања у њиховом даљем 

школовању и напредовању. 
Ради остваривања циља из претходног става у 

буџету општине Ћуприја  обезбеђују се средства за  
школовање ученика/студената (стипендије).  

 

 

Члан 3. 

Стипендије се додељују без обавезе враћања, сем у 

изузетним случајевима из ове Одлуке. 
 

II  СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 4. 

Право на стипендију могу остварити ученици 

средњих школа дефицитарних занимања са пребивалиштем на 

територији општине Ћуприја, без обзира на просек оцена. 
 

Члан 5. 

Право на стипендију имају изузетно талетновани 
студенти од друге до завршне године основних студија и 

интегрисанх академских студија, који су уписали студијски 

програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и 
имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих 

година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину 

студија. 
Право на стипендију имају студенти дефицитарних 

занимања од прве до завршне године основних и 

иитегрисаних академских студија који су уписали студијски 
програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ, без 

обзира на просек оцена. 

Право на стипендију имају студенти из породица 
корисника новчане социјалне помоћи  код  Центра за 

социјални рад  за општину Ћуприја, и то од прве до завршне 

године основних и интегрисаних академских студија, који су 
уписали студијски програм у трајању од најмање осам 

семестар/240 ЕСПБ, без обзира на просек оцена.  
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III  ПОСТУПАК 

Члан 6. 

Једном остварено право на стипендију остварује се 

за сваку наредну школску годину под условом да корисник 

завршава уписану годину студија у року и отварује потребан 
просек оцена.  

Корисник стипендије из републичког буџета не 

може остварити право на стипендију из буџета општине 
Ћуприја. 

Председник општине може ограничити број 

студената са појединачних факултета, број студената 
дефицитарних занимања као и број студената из породица 

корисника новчане социјалне помоћи који могу остварити 

право на стипендију општине Ћуприја. 
Уколико студент оствари стипендију из 

републичког буџета,  дужан  је да општини Ћуприја пријави 

насталу промену.  
Председник општине најкасније до краја  месеца 

октобра текуће године расписује конкурс за доделу стипендија 

за наредну школску годину за студенте.  

Председник општине најкасније до краја месеца 

јуна текуће године расписује конкурс за доделу стипендија за 

наредну школску годину за ученике средњих школа. 
Конкурс за доделу стипендија из претходних 

ставова садржи:  

• услове за доделу стипендија,  
• потребну документацију,  

• рок за прибављање и достављање докумената  
Председник општине при сваком расписивању 

конкурса може ограничити број студената који могу добити 

стипендију и одредити дефицитарна занимања, на основу 
информације Националне службе за запошљавање – филијала 

Ћуприја, која би имала предност у случају истог броја бодова, 

што ће бити саставни део конкурсних услова, као и одредити 
висину стипендије зависно од утврђених и расположивих 

средстава у буџету.  

Конкурс се објављује на огласној табли општине 
Ћуприја, интернет страници општине Ћуприја као и у 

средствима јавног информисања и траје 15 дана од дана 

објављивања на званичном сајту општине Ћуприја . 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

узимати у обзир и исте ће бити одбачене. 

 

Члан 7. 

Студенти - подносиоци пријаве за остваривање 

права на стипендију достављају обавезно : 
         -  пријаву,  

         -  уверење да су  уписали зимски семестар одговарајуће 

године студија и да  уписују и завршавају годину у року 
(издаје факултет), 

         -  уверење о просечној оцени током студирања (издаје 

факултет), 
         -  уверење да током студија нису обнавили ниједну 

годину, 

         -  штампане податке са електронске личне карте, 
        -   фотокопија текућег рачуна. 

          

   Члан 8. 

Ученици средње школе - подносиоци пријаве за 

остваривање права на стипендију, достављају обавезно: 

           - пријаву, 
           - потврду школе о уписаној години средње школе, 

           - копију сведочанства о завршеним разредима, 

           - уверење о пребивалишту (за малолетне ученике млађе 
од 16 година), 

           - штампане податке са електронске личне карте 

ученика, односно родитеља или старатеља, 
           - фотокопија текућег рачуна ученика, односно родитеља 

или старатеља. 

Члан 9. 

По поднетим пријавама одлучује Општинско веће 

општине Ћуприја, на предлог Комисије за доделу стипендија ( 

у даљем тексту: Комисија). 
Комисију у саставу председник и четири члана 

образује Председник општине. 

 
Комисија из претходног става: 

-  сачињава текст конкурса, 

-  прегледа приспеле пријаве, 
-  спроводи поступак за доделу стипендија, 

            - утврђује предлог ранг листе и Коначну ранг листу 

кандидата за доделу стипендија, 
 

- по поднетим приговорима доставља извештај 

Општинском већу. 
 

Сваки кандидат има право приговора Општинском 

већу на предлог ранг листе у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања на огласној табли и интернет страници општине 

Ћуприја.  

 Комисија доноси Коначну ранг листу кандидата за 
доделу стипендија која се се објављује на  огласној табли  и 

званичном сајту општине Ћуприја. 

На основу Коначне ранг листе, односно предлога 

Комисије за доделу стипендија, Општинко веће доноси 

Одлуку о додели стипендија. 

На основу Одлуке о додели стипендија, 
ученик/студент закључује Уговор о стипендирању са 

председником општине којим се ближе уређују права и 

обавезе са коришћењем стипендије. 
 

Члан 10. 

Корисник стипендије губи право на стипендију ако 

се утврди да: 

- подаци који су наведени као основ за остваривање 
права на стипендију не одговарају чињеничном стању, 

- ако не оствари просек оцена из члана 5. став 1. 

Одлуке (не односи се на ученике и  студенте дефицитарних 
занимања) ,  

- ако је током  школовања обновио  годину, 

- ако користи стипендију по неком другом основу. 
 

Члан 11. 

Корисник стипендије је дужан да у року од 30 дана 
од дана завршетка  студија достави Одељењу за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој Општинске  

управе општине Ћуприја  доказ о завршетку студија. 
По завршетку студија, корисник стипендије 

дефицитарних занимања је у обавези да заснује радни однос 

на територији општине Ћуприја уколико постоји потреба  за 
тим образовним профилом на територији општине Ћуприја и 

да проведе на раду најмање онолико времена колико је примао 

стипендију. 
Уколико корисник стипендије не прихвати услов из 

претходног става, дужан је да врати средства  на име 

стипендије одједном и у целости, а најкасније у рку од 6 
месеци  у складу са уговором. 

Ако корисник стипендије не заснује радни однос на 

територији општине Ћуприје  у року од године дана од 
завршетака школовања не својом кривицом може тражити 

запослење по сопственом избору. 

У случају из претходног става корисник стипендије  

није дужан да врати средства  која је добио.  

Елементи из овог члана су саставни део уговора о 

стипендирању који са корисником стипендије закључује 
председник општине.  

 

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Стипендиста је дужан да уколико у току школске 
године промени статус, пребивалиште, или дође до промена 

које су од утицаја на даље коришћење стипендије   исте одмах 

пријави. 
Даном наступања промена из претходног става 

корисник стипендије губи право на исту. 
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Члан 13. 

Средства за исплату стипендија  обезбеђују се из 
буџета општине Ћуприја.  

Исплата и износ стипендија зависиће од реализације 

општинског буџета.  
Ученици/студенти којима је одобрена стипендија, 

закључују уговор о стипендирању  за сваку шкоску годину,  уз 

достављање доказа  о испуњености услова. 
  

Члан  14. 

Општинска управа – Одељење за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој – Група за 

друштвене делатности обавља све стручне, административне и 

техничке послове на спровођењу ове Одлуке, а нарочито: 
припрема Одлуку о додели стипендија, уговор  о додели 

стипендије, формира досије сваког корисника стипендије и 

прати све промене од значаја за даље коришћење стипендије, 
упозорава кориснике стипендије на обавезу враћања, доставља 

Одељењу за финансије потребну документацију за исплату, 

доставља ОЈП документацију за утуживање кандидата који не 

врате добровољно стипендију и др.  

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о стипендирању ученика и студената са територије 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 
27/2008). 

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-109-3/2022-02 од  20. 06.  2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр ек.наука. 

На основу члна 13. став 2 и члана 26 став 1  тач3. 

Закона о јавној  својини („Сл.гласник  РС“, бр.72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, други закон, 108/2016,113/2017 и 
95/2018 и 153/20 ),члана 20 и чл. 32 Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др.закон , 

106/2016-др.закон и 47/2018,11/2021-др.закон ),члана 3 став 1 
,тач.2. Уредбе о условима  прибављања и отуђења  

непокретности непосредном погодбом  и давања у закуп 

ствари у јавној својини   односно прибављања и уступања 
,искоришћавања других  имовинских права  као и у 

поступцима јавних надметања  и прикупљања писмених 

понуда  („Сл.гласник РС“ бр16/18, члана 12.став 1 тачка1. 
Одлуке о  прибављању, располагању,управљању и коришћењу  

ствари у јавној својини општине Ћуприја  („Сл.гласник 

општине Ћуприја“ бр. 8/2014,14/2016, 18/2016,18/2017 
,25/2017 и19 /21) и члана 40. став1. тач.1 Статута општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја „бр.  30/19), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 

06.  2022. године, доноси, 

 

ОДЛУКУ  О ПОСТУПКУ  ДАВАЊА  НА КОРИШЋЕЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се, ради реализације Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене  у јавној својини у области 

образовања,здравства,социјалне заштите и спорта који је 

утврђен  Закључком Владе Републике Србије ,покреће 
поступак  израде  и давања  на коришћење без накнаде  

техничке документације за  изградњу, доградњу ,адаптацију и 

реконструкцију комплекса  Опште болнице Ћуприја, Општој 
болници у Ћуприји. 

Члан2. 

Задужује се Општинска управа општине Ћуприја  да на основу 
ове Одлуке  предузме све  радње у циљу израде  техничке 

документације  за изградњу, доградњу ,адаптацију и 

реконструкцију  комплекса Опште болнице Ћуприја , а све 

према Пројектном задатку за израду пројектно техничке 
документације  за изградњу, доградњу,адаптацију  и 

реконструкцију  комплекса Опште болнице Ћуприја . 

 
Члан 3. 

 Задужује се Општинска управа општине Ћуприја да са 

Општом болницом Ћуприја закључи посебан уговор  којим ће 
ближе регулисати   поступак и начин  израде  техничке 

докунетације из члана 1. ове Одлуке . 

 
Члан 4. 

Задужује се  Општинска управа општине Ћуприја  да након 

спроведеног поступка  израде  техничке документације  из 
члана 1 ове Одлуке исту преда на коришћење Општој боници 

Ћуприја. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у  

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

Члан 6. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ . 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

БРОЈ:06-109-4/2022-02  од 20. 06.  2022.године  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић , мр. ек. наука  

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 30. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 46/2014 - Одлукa 

УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 40. Статута општине 
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) 

и члана 8. Уговора о регулисању међусобних односа и 

сарадњи у експлоатацији и одржавању главног заједничког 
водовода у процесу снабдевања водом насељених места 

општине Параћин и општине Ћуприја,  бр. 352-39-77/01 од 

20.09.1977. године Скупштина општине Ћуприја на седници 
одржаној дана 20. 06. 2022. године. доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗА 

 

Члан 1.  
Општина Ћуприја прихвата учешће у финансирању 

изведених радова на главном заједничком цевоводу од 

изворишта „Света Петка“ до резервоара „Карађорђево брдо“  у 
износу од 414.270,47 евра.  

Члан 2. 

Општина Ћуприја ће обавезу из члана 1. ове Одлуке 
извршити у 21 једнаких полугодишњих рата у износу од 

19.727,17 евра уз обрачунату фиксну каматну стопу од 1,10 % 
годишње.   

Члан 3. 

Задужује се председник општине Ћуприја да са 
Општином Параћин закључи споразум којим ће се ближе 

уредити исплата рата.   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-109-5 /2022-02 од 20. 06.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 88. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 

37/2019- др. Закон, 9/2020 и 52/2021)  и члана 38. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“, 
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине 
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Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 06. 2022.  године, 

доноси: 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА КОЈИМА ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА 

ДОНОШЕЊЕМ 

„Плана генералне регулације за насеље Мијатовац у 

општини Ћуприја“ 

„Плана генералне регулације за насеље Батинац у 

општини Ћуприја“ 

„Плана генералне регулације за насеље Крушар у 

општини Ћуприја“ 

„Плана генералне регулације за насеље Супска у општини 

Ћуприја“ 

 

Члан 1. 

Овом Oдлуком врши се измена допуна Одлуке о 

утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена 

намена из пољопривредног у грађевинско земљиште 

доношењем „Плана генералне регулације за насеље Мијатовац 

у општини Ћуприја“(„Службени гласник општине Ћуприја“ 

бр.34/14), „Плана генералне регулације за насеље Батинац у 
општини Ћуприја“(„Службени гласник општине Ћуприја“ 

бр.36/14),„Плана генералне регулације за насеље Крушар у 

општини Ћуприја“(„Службени гласник општине Ћуприја“ 
бр.36/14) и „Плана генералне регулације за насеље Супска у 

општини Ћуприја“ („Службени гласник општине Ћуприја“ 
бр.36/14) број 06-142-10/2018-02 од 04.09.2018. године, у 

даљем тексу: Одлука. 

Члан 2. 

 У члану 1. Одлуке речи „Плана генералне 

регулације за насеље Супска у општини Ћуприја“ („Службени 

гласник општине Ћуприја“ бр.36/14)“ замењује се речима 
„Плана генералне регулације за насеље Супска у општини 

Ћуприја“ („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14 и 

46/2021)“.  
 

Члан 3. 

У члану 5. Одлуке након катастастарске парцеле бр. „3893 
део“ додаје се 

Број катастарске 

парцеле  

Под број  Део  

870 1  

870 3  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана о дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-109-6/2022-02  од 20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 

др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон и 47/18), члана 19. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. 

Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 

ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ 
бр. 19/2021) и члана 40. став 1. тачка 43. Статута Општине 

Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ 30/2019), Скупштина општине 

Ћуприја дана 20.  06. 2022. године доноси: 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о отуђењу непокретности у јавној својини Општине 

Ћуприја 

 на к.п.бр. 1634 у К.О. Ћуприја (град) и расписивању 

јавног огласа 

 

Члан 1. 

Приступа се отуђењу непокретности  у јавној својини општине 
Ћуприја на к.п.бр. 1634 уписана у лист непокретности 3419 за 

К.О. Ћуприја (град), и то: 

1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 270 m2, зграда пословних услуга, побјекат 

изграђен пре доношења прописа; 

2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 64 m2, помоћни објекат, објекат изграђен 

пре доношења прописа; 

3) парцеле грађевинског земљишта к.п.бр. 1634 у КО 
Ћуприја (град), укупне површине 537 m2, по култури 

земљиште под зградом површине 270 m2, земљиште под 

зградом површине 64 m2 и земљиште уз зграду и други објекат 

површине 203 m2. 

Наведене непокретности отуђују се као јединствен предмет 

отуђења, у складу са овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Почетна цена за непокретности из члана 1. ове одлуке износи 
30.848,00 евра, у складу са Записником о процени тржишне 

вредности непокретности Пореске управе - Групе за контролу 
издвојених активности малих локација бр. 077-464-08-

00010/2022-0000 од 23.3.2022. године. 

Исплата купопродајне цене врши се у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС на дан исплате.   

 

Члан 3. 

Отуђење непокретности из члана 1. врши се у поступку 

прикупљања писаних понуда, по јавном огласу који се 

објављује у дневном листу који се дистрибуира на територији 
целе Републике Србије и на интернет адреси Општине. 

Крајњи рок за достављање понуда је 18.7.2022. године. 

Критеријум за одабир најповољније понуде је највиша 
понуђена цена. 

Члан 4. 

За учествовање у поступку отуђења, понуђачи су дужни да 
уплате депозит у износу од 20 % од почетне цене из члана 2 

ове одлуке на депозитни рачун Општине Ћуприја 840-762804-

43. 

Члан 5. 

Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења 

непокретности из члана 1. ове одлуке (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу: 

1. Светлана Костић (председник Комисије) 

2. Младен Младеновић (члан Комисије) 
3. Драгица Радоњић (члан Комисије) 

Задатак Комисије је изврши оцену понуда у складу са јавним 

огласом и записник о оцени понуда са предлогом за избор 
најповољније понуде проследи Одељењу за урбанизам, 

имовинско-правне послове и заштиту животне средине ради 

израде нацрта решења о отуђењу. 

 

Члан 6. 

По успешно спроведеном поступку прикупљања и утврђивању 
најповољније понуде, Скупштина општине доноси решење о 

отуђењу, на основу ког председник Општине Ћуприја са 

најповољнијим понуђачем закључује уговор о отуђењу. 
 

Члан 7. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-109-7/2022-02  од 20.  06. 2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. 

глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 
16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), Скупштина општине 
Ћуприја 

објављује 

 Ј А В Н И   О Г Л А С 
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности 

на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град) 

 

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ 

Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 

1634 уписана у ЛН 3419 за КО Ћуприја (град) у ул. Бранислава 

Нушића, и то: 

1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), 

површине у основи 270 m2, по намени зграда пословних 
услуга, објекат изграђен пре доношења прописа; 

2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), 

површине у основи 64 m2, помоћна зграда, објекат изграђен 
пре доношења прописа; 

3) парцела грађевинског земљишта к.п.бр. 1634 у КО 
Ћуприја (град), укупне површине 537 m2. 

Наведена непокретност је у искључивој јавној својини 

Општине Ћуприја. 
Планирана намена предметне грађевинске парцеле је „Б.2-

Становање средњих густина“- породично и вишепородично 

становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно 
зеленило, спорт и рекреација, а према Плану генералне 

регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 

2/12, 9/18, 23/18-исправка и 46/20).  
Непокретност се продаје као јединствени предмет отуђења, по 

почетној цени која износи 30.848,00 евра, у складу са 

Записником о процени тржишне вредности непокретности 
Пореске управе -Групе за контролу издвојених активности 

малих локација бр. 077-464-08-00010/2022-0000 од 23.3.2022. 

године. 
Исплата купопродајне цене врши се у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 

 

2. НАЧИН ОТУЂЕЊА 

Отуђење непокретности из јавне својине Општине Ћуприја 

која је предмет огласа врши се у поступку прикупљања 
писаних понуда 

 

3. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 

Непокретност која је предмет огласа продаје се у виђеном 

стању без права купаца на накнадне рекламације. 

Разгледање непокретности, као и разгледање документације 
(докази о намиреним комуналним трошковима и др.) могуће је 

до истека рока за подношење пријава, сваког радног дана у 

периоду од 09:00-15:00 сати, уз претходну телефонску најаву. 

Телефон за контакт у вези разгледања непокретности је 

035/8150-618. 

 

4. ВИСИНА И НАЧИН УПЛАТЕ ДЕПОЗИТА 

Ради учествовања у поступку отуђења непокретности, 

подносилац понуде је дужан да уплати депозит за учествовање 
у поступку у висини 20% од утврђене почетне цене, односно 

6.170,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу 

на дан уплате, на депозитни рачун Општине Ћуприја 840-
762804-43, модел 97 са позивом на број 96033, сврха уплате: 

„Депозит за отуђење непокретности на к.п.бр. 1634 у КО 

Ћуприја (град)“. 
Депозит се враћа понуђачима који нису најповољнији 

понуђачи у року од 15 дана од решења о отуђењу. 

Уплаћени депозит се урачунава у цену отуђења 
непокретности. 

Депозит се не враћа лицу које: 

1. уплати депозит, а не поднесе понуду; 
2. чија понуда није изражена у еврима; 

3. повуче поднету понуду пре избора најповољније 

понуде; 
4. чија је понуда проглашена најповољнијом, а у 

року од 15 дана од дана пријема позива за 

закључење уговора не потпише уговор; 
5. потпише уговор а не уплати целокупну 

купопродајну цену у року од 15 дана од дана 

закључења уговора у случају једнократне 

уплате, односно пропусти исплату рате по 

уговореној динамици.  

 

5. ПОДНОШЕЊЕ И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

У поступу отуђења по овом огласу могу учествовати сва лица 

која пошаљу уредну понуду за отуђење. 
Понуде за отуђење непокретности достављају се Комисији за 

спровођење поступка отуђења непокретности на к.п.бр. 

1634 КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја 

прикупљањем писаних понуда предајом на писарници при 

услужном центру Општине Ћуприја, шалтер бр. 2, на адреси 

ул. 13. октобра бр. 7, од 07:30 до 15:30. 
Понуда мора бити у затвореној коверти са видљивом 

назнаком: „за Комисију за спровођење поступка отуђења 

непокретности на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град) -НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Понуда се предаје на обрасцима који се могу преузети на 
интернет адреси Општине Ћуприја http://www.cuprija.rs.  

Понуда обавезно садржи: 

- податке о понуђачу (име и презиме/назив и адреса, ЈМБГ 
за физичка лица и предузетнике, ПИБ и матични број за 

правна лица и предузетнике) 

- износ понуђене цене у еврима, који не сме бити нижи од 
утврђене почетне цене 

- потпис понуђача или његовог заступника, за правна лица 

потпис одговорног лица и печат.  
Уз понуду се обавезно даставља: 

- доказ о уплаћеном депозиту, 

- изјава понуђача да прихвата све услове јавног огласа,  
- оверено овлашћење за заступање (ако постоји), 

- изјаву о условима за враћање депозита, са јасном 

назанаком назива пословне банке и бројем рачуна на који 
се може извршити повраћај депозита, у случају да 

подносила понуде не буде изабран за најповољнијег 

понуђача 
- изјава о губитку права на повраћај депозита. 

Уз понуду је потребно приложити и: 

- за физичка лица: фотокопију личне карте; 
- за предузетнике: фотокопију личне карте, извод из 

регистра АПР, потврда о додељеном ПИБ-у;  

- за правна лица: извод из регистра АПР, потврда о 
додељеном ПИБ-у, картон депонованих потписа. 

 

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде за учешће у поступку отуђења могу се подносити 

најкасније до 18.7.2022. године у 15.30 часова. 

 

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА 

Критеријум за избор најповољније понуде је износ понуђене 
цене. 

 

8. ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Након истека рока за прикупљање писмених понуда, дана 

21.7.2022. године приступиће се јавном отварању понуда у 

Сали за састанке Општине Ћуприја, са почетком у 11:00 
часова. 

Поступку јавног отварања понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. 
Непотпуне и неблаговремене понуде се посебно одвајају и не 

разматрају, што чланови Комисије констатују у записнику. 

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако 
нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно 
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ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци 

дати супротно објављеном огласу, понуде које су поднете у 
отвореној коверти, понуде које нису изражене у еврима и 

понуде које садрже цену која је мања од утврђене. 

Неблаговремене понуде су понуде предате након истека дана 
и часа датих у овом огласу. 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну 

цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти 
износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана 

пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у 

односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија 
отворити и утврдити најповољнијег понуђача. 

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе 

нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду 
са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава 

право да по слободном уверењу и ценећи целисходност 

правног посла, изврши избор најповољнијег понуђача. 
Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је 

приспела најмање једна уредна и благовремена понуда. 

О поступку отварања понуда саставља се записник који 

потписују председник и сви чланови Комисије, као и 

записничар и присутни подносиоци понуда, односно њихови 

овлашћени заступници.  
Пре потписивања записника присутни подносиоци понуда 

односно њихови овлашћени заступници могу захтевати да се у 

записник унесу и њихове евентуалне примедбе на сам 
поступак јавног отварања понуда. 

Комисија записнички констатује у случају да за парцелу није 
приспела ниједна понуда. 

 

9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ 

По окончању поступка јавног отварања понуда и избора 

најповољнијег понуђача, Комисија утврђује предлог 
најповољнијег понуђача. 

Решење о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина 

општине Ћуприја, на предлог Општинског већа и доставља се 
свим учесницима у поступку. 

Решење о избору најповољнијег понуђача је коначно. 

На основу наведеног решења, председник општине Ћуприја и 
лице коме се отуђује непокретност у јавној својини закључују 

уговор о отуђењу у року од 15 дана од дана доношења решења 

о отуђењу. 
У року од 15 дана од дана закључења Уговора купац је дужан 

исплатити купопродајну цену, умањену за износ уплаћеног 

депозита. 
Општина Ћуприја и најповољнији понуђач-купац могу 

уговором одредити да се купопродајна цена уплати у више 

рата, у ком случају се износ купопродајне цене, умањен за 
износ депозита, може исплатити у највише 5 једнаких 

месечних рата, при чему се прва рата исплаћује даном 

закључења уговора, а преостале рате од 1. до 5. у месецу. 
 

Овај оглас постоји и на сајту Општине Ћуприја 

http://www.cuprija.rs.  
Све информације у вези са овим огласом могу се добити у 

просторијама Општини Ћуприја – Комисија за отуђење 

непокретности на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), сваког 

радног дана од 07:30 до 15:30 часова или на телефон 035/8150-

618. 

 

На основу члана 27. став 10. и став 11. и чл. 28. став 

2 у вези члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 

108/2016 и 113/2017 и 95/2018), у вези члана 99. Зaкoна o 

плaнирaњу и изгрaдњи („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 

132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон и 
9/2020), члана 3. став 1 тачка 3. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 

и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник ОЋ“ бр. 16/18) чл. 15. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини 
Општине Ћуприја и члана 40. став 1. тачка 43. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

30/2019) Скупштина општине Ћуприја, донела је дана  20. 06. 
2022. године 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања непокретности 

у јавну својину Општине Ћуприја путем размене 

 

Члан 1. 
ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности 

непосредном погодбом у јавну својину Општине Ћуприја 

путем размене, тако што се: 
- к.п.бр. 870/1, потес Браник, површине 1333 m2, по 

култури њива 3. класе и   

- к.п.бр. 870/3, потес Браник, површине 1187 m2, по 
култури њива 2. класе, обе уписане у ЛН 6379 за КО Супска; 

прибављају у јавну својину Општине Ћуприја 

од Црквене општине Супска у замену за  

- грађевинско земљиште на к.п.бр. 2200/2, потес 

Село, укупне површине 1241 m2, од тога земљиште под 

зградом површине 210 m2, земљиште под зградом површине 
29 m2, земљиште под делом зграде површине 11 m2 и воћњак 3. 

класе површине 991 m2 , уписанa у ЛН 149 за КО Супска.   

 
Члан 2. 

Прибављање непокретности из члана 1. Одлуке 
врши се непосредном погодбом путем размене из разлога што 

је на парцелама 870/1 и 870/3 у КО Супска, Планом генералне 

регулације за насеље Супска („Сл. гласник ОЋ“ бр. 36/2014 и 
46/2021) предвиђена јавна намена-комуналне површине и 

објекти-гробље, те је прибављање истих у интересу Општине 

Ћуприја, у смислу Законом о јавној својини и подзаконских 
аката који се односе на размену непокретности у јавној 

својини. 

Парцеле 870/1 и 870/3 у КО Супска представљају 
грађевинско земљиште, са јавном наменом површина, 

комуналне површине и објекти-гробље, сходно Обавештењу 

Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту 
животне средине ОУ Општине Ћуприја од 9.6.2022. године, на 

основу члана 82. важећег Закона о планирању и изградњи.  

 
Члан 3. 

У поступку прибављања непокретности из члана 

1. Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017 и 

95/2018), Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини 
општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021). 

 

Члан 4. 

Непокретности из члана 1. ове Одлуке прибављају 

се по цени не већој од тржишне, сагласно одредбама 

наведених Закона и Уредбе. 
Члан 5. 

Поступак прибављања непокретости путем 

размене спровешће комисија која ће бити образована од 
стране Скупштине Општине Ћуприја посебним решењем, по 

доношењу ове Одлуке. 

Члан 6. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику“ 

Општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-109-8/2022-02  од 20. 06.  2022. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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На основу члана 27. став 10. и чл. 33. став 2. Закона о јавној 

својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

чл. 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 16. став 3. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у својини 

општине Ћуприја (“Сл. гласник општине Ћуприја” 19/2021), 
члана 40. Статута Општине Ћупријa („Сл. гласник ОЋ“ 

30/2019), и Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину Општине Ћуприја путем 
размене бр. 06-109-8/2022-02, Скупштина општине Ћуприја, 

дана  20. 06. 2022. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење  

прибављања непокретности у јавну својину  

Општине Ћуприја путем размене 

 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија за спровођење поступка 
прибављања непокретности у јавну својину Општине Ћуприја 

путем размене, у саставу: 

1. Светлана Костић, председник Комисије, 
2. Младен Младеновић, члан Комисије, 

3. Драгица Радоњић, члан Комисије 
 

II. ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ: 

- утврђивање тржишне вредности непокретности у 
складу са одредбама Закона о јавној својини и подзаконским 

актима, за парцеле 870/1, 870/3 и 2200/2 у КО Супска; 

- спровођење поступка прибављања путем размене са 
власником непокретности на к.п.бр. 870/1 и 870/3 

- сачињавање записника о спроведеном поступку и 

достављање истог Општинском већу. 
 

III. Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-109-9/2022-02 од 20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 99. став 19. и 20. Зaкoна o плaнирaњу и 
изгрaдњи („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 

50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон и 9/2020), члана 

27. став 10. и став 11. и чл. 28. став 2 у вези члана 29. став 2 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017 

и 95/2018), члана 3. став 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 5. став 1 и члана 7. 

Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 
ствари у својини општине Ћуприја (“Сл. гласник општине 

Ћуприја” 19/2021) и члана 40. став 1. тачка 43. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 
30/2019), Скупштина општине Ћуприја донела је дана 20. 06. 

2022. године 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања к.п.бр. 2645/9 у КО 

Ћуприја (ван града) 

у јавну својину Општине Ћуприја непосредном погодбом 

 

I. ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности 

непосредном погодбом у јавну својину Општине Ћуприја и то 
грађевинског земљишта означеног као к.п.бр. 2645/9 уписана у 

ЛН 5563 у КО Ћуприја (ван град), површине 1 m2, земљиште у 

грађевинском подручју, по култури остало вештачки створено 

неплодно земљиште власника "SМР АUТОМОТIVЕ 
INТЕRIОR МОDULЕS"ДОО, ради уређења саобраћајнице. 

II. Прибављање непокретности из тачке I врши се 

непосредном погодбом. 
III. У поступку прибављања непокретности из тачке I 

Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017 и 

95/2018) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/2018) Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у својини општине Ћуприја 

(“Сл. гласник општине Ћуприја” 19/2021).  
IV. Непокретности из тачке I ове Одлуке прибавља се 

по цени не већој од тржишне, сагласно одредбама наведених 

Закона и Уредбе. 

V.  Поступак непосредне погодбе спровешће комисија 

која ће бити образована од стране Скупштине Општине 

Ћуприја посебним решењем, по доношењу ове Одлуке. 

VI. Одлуку објавити у „Службеном гласнику“ Општине 

Ћуприја 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06 -109-10 /2022-02  од  20.  06.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 27. став 10. и чл. 33. став 2. Закона 

о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), чл. 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 16. став 3. Одлуке о 

прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у 

својини општине Ћуприја (“Сл. гласник општине Ћуприја” 
19/2021), члана 40. Статута Општине Ћупријa („Сл. гласник 

ОЋ“ 30/2019), и Одлуке о покретању поступка прибављања 

к.п.бр. 2645/9 у КО Ћуприја (ван град) у јавну својину 
Општине Ћуприја непосредном погодбом, Скупштина 

општине Ћуприја, дана  20. 06. 2022. године,  доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за спровођење  

поступка прибављања к.п.бр. 2645/9 у КО Ћуприја (ван 

града) у јавну својину Општине Ћуприја непосредном 

погодбом 

 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија за спровођење поступка 

прибављања непокретности- грађевинског земљишта к.п.бр. 

2645/9 у КО Ћуприја (ван града) у јавну својину Општине 

Ћуприја непосредном погодбом, у саставу: 

4. Светлана Костћ, председник Комисије, 

5. Младен Младеновић, члан Комисије, 
6. Драгица Радоњић, члан Комисије 

 

II    ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ: 
- утврђивање тржишне вредности непокретности у 

складу са одредбама Закона о јавној својини и подзаконским 
актима; 

- спровођење поступка непосредне погодбе са 

власником непокретности на к.п.бр. 2645/9 у КО Ћуприја (ван 
град); 

- сачињавање записника о спроведеном поступку 

непосредне погодбе и достављање истог Општинском већу. 
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III  Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06 -109-11 /2022-02  од  20.  06.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 27. Закона о јавној својини ( 
„Сл.гласник РС“,бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 

108/16, 113/17 и 95/18) , члана 19. Закона о безбедности 

саобраћајана путевима(„Сл.гласник РС“,број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 

9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 

23/2019 и 128/2020-др.закон), члана 46. Закона  о  локалној  
самоуправи  („Сл.гласник  РС’’,бр.129/2007,83/2014.др.-закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.),  члана   64.   Статута   

општине   Ћуприја(„Сл.гласник  општине  

Ћуприја’’,бр.30/19),члана 42. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и кришћењу ствари у јавној својини 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.19/2021) 
и Програма за рад Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине Ћуприја за 2022. 

годину, бр.06-42-8/2022-01-1 од 25.02.2022. године Општинско 
веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

16.06.2022.године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОПРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОЈ 

СТАНИЦИ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1.  

Овом одлуком врши се техничко опремање Министарства 
унутрашњих послова, Полицијске управе Јагодина, 

Полицијске станице Ћуприја за потребе контроле и 

регулисања саобраћаја на путевима. 
Члан 2. 

Техничко опремање Министарства унутрашњих 

послова, Полицијске управе Јагодина, Полицијске станице 

Ћуприја врши се у складу са Програмом Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Ћуприја, бр.06-42-8/2022-01-1 од 
25.02.2022. године и достављеној спецификацији на коју је 

Министарство унутрашњих послова РС-Дирекција полиције 

дала сагласност ,бр. 404-6076/2022 дана 19.04.2022. године. 
Члан 3. 

Полицијској станици Ћуприја додељује се без 

накнадеопрема која одговара домаћим и међународним 
стандардима ( нова-некоришћена опрема) алкометар Alco True 

са комплетном опремом за саобраћајну полицију и NIKON  

D5600 фото апарат са пратећом опремом за увиђаје 
саобраћајних незгода NIKON Dig D5600 сет(са објективом  18-

140mm VR), добављача/продавца „MRG EXPORT-IMPORT“ 

DOO Београд. 
Члан 4.  

Министарство унутрашњих послова, Полицијске 

управе Јагодина, Полицијска станица Ћуприја преузима 
опрему из члана 3. ове Одлуке у виђеном стању, без икаквог 

права на приговор или функционалност. 

Министарство унутрашњих послова, Полицијска 
управе Јагодина, Полицијска станица Ћуприја, преузима 

опрему на слободно и несметано коришћење. 

Члан 5. 
Министарство унутрашњих послова, Полицијска 

управа Јагодина, Полицијска станица Ћуприја сноси трошкове 

одржавања опреме из члана 3. ове Одлуке. 
Члан 6. 

 Одлуку објавити у„Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-106-8/2022-01-1 ОД   16.06.2022. ГОД. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

У складу са чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС, број 
129/2007…47/2018),  чланом 69. и 70. Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије  („Сл.гласник 

РС“,број 40/21), чланом 15. Правилника о суфинансирању 
енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе („Службени гласник општине  Ћуприја“ број 40/21),  
Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину 

(„Службени гласник општине  Ћуприја“ број 46/21, 2/22, 5/22 

и 9/22), Општинско веће општине Ћуприја, на седници 
одржаној  дана  16. 06 2022. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије на породичним кућама на територији 
општина Ћуприја за 2022. годину 

 

I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни позив  за суфинансирање 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије 

на породичним кућама на територији општина Ћуприја за 

2022. годину. 
II  Суфинансирање уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије на породичним кућама, у 

општини Ћуприја,  у 2022. години, обезбеђено је у износу од 
10.000.000,00 динара, од чега је 5.000.000,00  динара 

определила општина Ћуприја, а 5.000.000,00  динара 
Министарство рударства и енергетике, Управа за подстицање 

и унапређење енергетске ефикасности.  

 Средства општине Ћуприја за суфинансирање 
пројеката грађана обезбеђена су  Одлуком о буџету општине 

Ћуприја за 2022. годину („Службени гласник општине  

Ћуприја“ број 46/21, 2/22, 5/22 и 9/22),   у оквиру Програма 17 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори  енергије, 

Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, 

функција 620 – развој заједнице, економска класификација 454 
– субвенција приватним предузећима.  

Укупна средства за  суфинансирање мера енергетске 

санације износе 10.000.000,00 динара (десет милиона  динара), 
што износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

за финансирање појединачних пројеката грађана. 

III  Јавни позив ће бити објављен на званичној 
презентацији општине Ћуприја, на огласној табли Општинске 

управе општина Ћуприја и најављен у локалним медијима. 

IV Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине Ћуприја и 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-106-14/2022-01-1 ОД  16.06.2022. ГОДИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

На основу чл. 18. став 6 и чл. 27. став 10 и став 11. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018, одлука УС-81/2020), чл. 33. став 1 Одлуке 
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању ствари 

у својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), и 

чл. 60. ст. 1. тачка 18. Статута општине Ћуприја (Сл. гласник 
ОЋ“ 30/19), председник Општине Ћуприја дана 06.06.2022. 

године донео је: 

ОДЛУКУ 

о преносу на коришћење градског стадиона Установи СЦ 

„АДА“ Ћуприја 

 

Члан 1. 

Предмет ове одлуке је пренос на коришћење градског 

стадиона са помоћним објектима на к.п.бр. 1089/1 у ЛН 5354 у 
КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја 

Установи за спорт СЦ „Ада“ (даље: Установа). 

Пренос на коришћење обухвата све објекте на к.п.бр. 1089/1 у 
КО Ћуприја (град) који су у јавној својини Општине Ћуприја. 
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Главни објекат градског стадиона је у поступку прибављања 

употребне дозволе. 
Члан 2. 

Право коришћења на непокретности из чл. 1. Општинa 

преноси Установи као оснивач, ради обављања основне 
делатности Установе, без накнаде. 

 

Члан 3. 
Установа је дужна да на непокретност из члана 1. ове Одлуке 

врши радове у погледу текућег одржавања, те да по 

прибављању употребне дозволе исту користи у складу са 
наменом објеката. 

 

Члан 4. 
На основу ове одлуке биће закључен уговор о преносу 

непокретности на коришћење са директором Установе, који ће 

ближе одредити услове преноса непокретности на коришћење. 
Примерак уговора доставља се Правобраниоцу општине 

Ћуприја и Одељењу за финансије ОУ Општине Ћуприја у 

року од 3 дана од закључења. 

 

Члан 5. 

Установа се након прибављања употребне дозволе може, на 
основу уговора из чл. 4 одлуке, уписати као носилац права 

коришћења на непокретности из чл. 1 одлуке у складу са 

законом. 
Члан 6. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 464-63 од 06.06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 71. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13,... 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021), ау 

вези члана 118. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-

аутентично тумачење),члана 44. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 51/2022) члана 64. 

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

бр.30/19), Општинско веће општине Ћуприја, доноси:  
 

ПРАВИЛНИК 

О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И 

ОДЛАЗАК СА РАДА 

 

Члан 1. 
Правилником о накнади трошкова за долазак и 

одлазак са рада ( у даљем тексту: Правилник) запослених у 
Општинској управи општине Ћуприја, изабраних, именованих 

и постављених лица  у органима општине Ћуприја, Служби 

буџетске инспекције, Интерне ревизије и Правобранилаштва 
општине Ћуприја, ангажованихлица на привременим и 

повременим пословима, ( у даљем тексту: запослени),  ближе 

се уређују услови и начин остваривања права запослених на 
накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада ( у 

даљем тексту: трошкови превоза) 

 

Члан 2. 

Запослени има право на месечну претплатну карту 

за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник 
омогућава куповину истих. 

Члан 3. 

Послодавац може извршити уплату цене месечне 
карте превознику, тј. извршити куповину претплатне карте, 

уколико је цена карте најнижа на датој релацији, на захтев 

запосленог или  да исплату врши у новцу запосленима у 
висини цене месечне претплатне карте, најниже на датој 

релацији. 

Члан 4. 

Запослени који нема могућност да при доласку и 
одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној 

релацији нема организованог јавног превоза, има право на 

накнаду трошкова у новцу у висини месечне претплатне карте 
у јавном саобраћају за сличну релацију.  

 

Члан 5. 

У случају да не постоји организован јавни превоз на 

релацији место пребивалишта/боравишта-место рада, 

запосленом се врши накнада трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада у висини месечне претплатне карте у јавном 

саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде јавног 

превозника. 

Члан 6. 

Ако на истој релацији превоз обавља више 

превозника при утврђивању стварних трошкова превоза, узима 
се износ цене појединачне карте оног превозника који има 

најнижу цену. 

Члан 7. 

Право на накнаду трошкова превоза не припада 

запосленом у случају када се запослени налази на годишњем 

одмору, неплаћеном одсуству, плаћеном одсуству  и 
боловању, осим у случају ако је послодавац већ извршио 

куповину месечне претплатне карте запосленом. 

 

Члан 8. 

Запослени који је радио краће од пуног месеца има 
право на накнаду трошкова  у новцу у висини месечне 

претплатне карте, сразмерно броју дана долазака на посао. 

 

Члан 9. 

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у 

месецу за претходни месец. 
 

Члан 10. 

Послодавац прибавља важећи ценовник и висину 
месечне претплатне карте у јавном саобраћају најниже на 

релацијима пребивалишта/боравишта запослених а у случају 

да је не може прибавити запослени подноси писану изјаву која 
садржи податке битне за обрачун стварног трошка превоза и 

то: релација пребивалиште/боравиште-место рада и износ 

потребних средстава на месечном нивоу, према потврди 
(предрачуну) превозника. У случају измене података у вези 

обрачуна трошкова превоза, запослени су дужни да најкасније 

у року од 15 ( петнаест ) дана од дана измене, податке доставе 
Послодавцу. 

Члан 11. 

Давање нетачних података, а у циљу остваривања 
права на увећану накнаду трошкова превоза, тежа је повреда 

дужности из радног односа ( злоупотреба права из радног 

односа). 
Недостављање документације и необавештавање о 

измени података у вези обрачуна трошкова превоза, најкасније 

у року од 15 (петнаест) дана од дана измене података, тежа је 
повреда дужности из радног односа. 

 

Члан 12. 

Правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-106-9/2022-01-1ОД 16.06.2022. ГОД. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), 

члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  

40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), 
члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу 

и коришћење средстава за примену мера енергетске 
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ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења о  

финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне 

самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 

25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање 
и подстицање енергетске ефикасности, којим су општини 

Ћуприја додељена средства у износу од 10.000.00,00 динара, а 

на основу чега ће  1 милион динара определити општина 
Ћуприја, а  1 милион  динара Управа за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности из овог правнлника Општинско веће 
општине Ћуприја  на седници одржаној дана 16.06.2022. 

године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ПО ОСНОВУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП 1/22 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању енергетске 

санације, породичних кућа путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе (у 

даљем тексту Правилник) уређује се: циљ спровођења 
енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се 

суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење 

средстава; учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин 
обезбеђивања финансијских средстава, проценат 

суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни позив  и 

критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и 
услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију 

грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање. 

 

Члан 2. 

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних 

кућа је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном 
сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у 

домаћинствима на територији општине Ћуприја. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним 

субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на 

енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на територији 

општине Ћуприја. 

 

Финансијска средства 

Члан 3. 

Средстава за суфинансирање Програма енергетске 

санације породичних кућа, на основу Јавног позива за доделу 
средстава за финансирање Програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе 

јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22, 
објављеним од стране Управе за финансирање и подстицање 

енергетске ефикасности, опредељују се Одлуком о буџету 

општине. 

Члан 4. 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 

Правилника додељују се на основу јавног позива за 
домаћинстава у највишем износу  до 50% од вредности укупне 

инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је 

максимални износ одобрених средстава по појединачној 
пријави дефинисан у члану 6.  

 

Члан 5. 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси 

Општинско веће општине Ћуприја на предлог Комисије за 

реализацију енергетске санације. 
 

Члан 6. 

Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности: 

1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и 

пратеће инсталације за породичне куће за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене 

електричне енергије, и израде неопходне техничке 
документације и извештаја извођача радова на уградњи 

соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије који су у складу са законом неопходни 
приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене 

снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену 
електричну енергију, а  максимално до 3 kW. 

 

Укупан износ средства подстицаја која се додељују за 
ову меру, представљаће мањи износ од: 

- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а 

максимално  210.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 
- износа који се добија множењем снаге у kW 

соларних панела из достављене профактуре, са  износом од 

70.000 динара са ПДВ-ом 

  

 Укупан износ средстава подстицаја која додељује 

општина за ову меру енергетске ефикасности износи 
2.000.000,00 динара 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним 

позивом за привредне субјекте. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за 

домаћинства и стамбене заједнице  дати су у члану 26. овог 
Правилника 

Прихватљиви трошкови 

Члан 7. 

 Прихватљиви инвестиционитрошкови су трошкови 

са урачунатим ПДВ-ом. 

Члан 8. 

Не прихватају се трошкови радова, набавка 

материјала и опрема који настану пре првог обиласка 

Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити 

финансирани јавним позивом  из буџета општине Ћуприја су: 
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 

царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем 

кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, 

трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и 

извршене услуге (плаћене или испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 

бесповратна средства сам производи или за услуге које  

подносилац захтева сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са 

енергетском санацијом. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 9. 

Директни корисници средстава за реализацију 

енергетске санације су привредни субјекти. 

Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и 

изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним 

роковима. 

Члан 10. 

Крајњи корисници бесповратних средстава су 

домаћинства. 

 

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

Члан 11. 

Општинско веће  општине Ћуприја доноси Решење о 

образовању комисије за реализацију енергетске санације (у 

даљем тексту Комисија). 
Јавни позиви  за суфинансирање енергетске санације 

у име општине Ћуприја спроводи Комисија, коју Општинско 
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веће општине Ћуприја формира Решењем о образовању 

комисије. 
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број 

чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије 

(име и презиме, назив радног места),основни задаци и друга 
питања од значаја за рад Комисије.  

 

Члан 12. 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго 
). 

Оглашавање јавних позива и пратеће документације  

на огласној табли и званичној интернет страници општине 
Ћуприја; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 
привредних субјеката и домаћинстава; 

Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и 

званичној интернет страници општине Ћуприја, разматрање 

приговора на прелиминарну листу изабраних привредних 

субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 

обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 

корисника којима је признато право на бесповратна средства; 
Израда предлога Уговора о спровођењу мера 

енергетске санације и Решења о коначној листи директних и 

крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а 
које се финансирају из буџета општине Ћуприја. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 

да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 
Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање 

два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 
почетног стања објекта и веродостојности података из поднете 

пријаве, као  и оправданост  предложених мера енергетске 

санације;  
- након спроведених радова ради утврђивања 

чињеничног стања по пријави завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу 
места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 

при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 
задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 

стању објекта/ након реализованих мера. 
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 

постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу 

уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама 
уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу 

њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата: 
- Обавезу директног/крајњег корисника средстава 

да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 

одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у 

релевантну документацију насталу у току реализације 

активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег 

корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

 

Члан 13. 

Рокови за реализацију 

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 
средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не 
може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је 

најмање 21 дан; 
- евалуација пријава крајњих корисника и доношење 

прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити 

дужe од  15  дана; 
- доношење коначне ранг листе директних / крајњих 

корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења 

последњег приговора. 
 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 14. 

Средства Буџета општине Ћуприја за суфинансирање 

енергетске санације, породичних кућа додељују се у складу са 

одредбама овог Правилника.  
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата 

расписивање јавног позива за привредне субјекте, 

прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу 
формалне исправности и комплетности пријава, испуњености 

услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивање 

листе директних корисника и доношење акта о избору 

директних корисника, као и, расписивање јавног позива за 

грађане, прикупљање и комплетирање пријава, контролу 

формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање 
ради утврђивања листе крајњих корисника на основу 

критеријума из јавног позива, доношење акта о избору 

крајњих корисника, реализацију и извештавање. 

 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

Члан 15. 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 

директних корисника доноси Општинско веће општине 
Ћуприја.   

Јавни позив за избор директних корисника спроводи 

Комисија.  
Пријава подразумева подношење документације у 

року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на интернет страници општине, а најава јавног 

позива и у локалним медијима.  

 

Члан 16. 

 Услови за учешће привредних субјекти који 

врше набавку и радове на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације на јавном позиву: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су 

као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци 

од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или 

поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе 

- да имају запосленог или на неки други начин 

ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу 

у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који 

ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију 

соларних панела за производњу електричне енергије  

- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 

година и на соларне колекторе од минимално 10 година. 

 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне 

субјекте) 

Члан 17. 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 

енергетске санације  на територији  општине,  
3) намену средстава,  

4) услове за учешће на јавном позиву,  

5) документацију коју подносилац мора поднети уз 
пријавни образац, 

6) испуњеност услова из јавног позива,  

7) начин и рок подношења пријаве,  
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8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних 

субјеката у суфинансирању енергетске санацијепо јавном 
позиву, 

 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне 

субјекте) 

Члан 18. 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни 
субјект садржи пријавни образац са приложеном 

документацијом. 

Пријавни образац за привредне субјекте који 

врше набавку и радове на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације се налази у прилогу јавног позива и 

садржи нарочито: 
1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за 
соларну електрану капацитета 3 kW инсталисане снаге 

соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације 

за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног 

мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне 

енергије, цену израде техничке документације која обухвата 

предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних 
панела и уградњи мерног места који је у складу са законом 

неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему 
предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система 

ОДС-а; 
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима 

спецификацију радова и обавезу израде извештаје  о уградњи 

соларних панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије и уградње,  

 

 Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) 

Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних корисника 

који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру 

за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле 

4) други критеријуми ближе дефинисани јавним 
позивом. 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова 

по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 

критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим 

критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини 

Програм не може прећи 100. 

 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних 

корисника и уговарање 

Члан 20. 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава 

привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 

19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима 

Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних 
корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија 

објављује на огласној табли општине и званичној интернет 
страници општине. 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете 

пријаве и приложену документацију по утврђивању 
прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана 

од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници јавног позива имају право приговора Комисији у 

року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на 
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  

Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 

15 дана од дана његовог пријема.  
О спроведеном поступку Комисија води записник и 

сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних 

корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте 
доставља Општинском већу на усвајање. 

Општинско веће општине Ћуприја доноси Одлуку о 

избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације.  

 Одлука Општинског већа општине Ћуприја о избору 

директних корисника у спровођењу мера енергетске санације 
објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној 

интернет страници општине  Ћуприја. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске санације 
потписује се након доношења Решења о коначној листи 

крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне кориснике за 
одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни 

један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се 

неће налазити у јавном позиву за домаћинства. 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима(домаћинствима) 

Члан 21. 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију 
породичних кућа доноси Општинско веће општине  Ћуприја. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
грађанима спроводи Комисија.  

Грађани - учесници јавног позива подносе пријаву 

Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне 
документације у року који је утврђен јавним позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 

објављује на огласној табли Општинске управе и званичној 
интернет страници општине, а најава јавног позива и у свим 

локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних докумената 

 

Члан 22. 

  Право учешћа на јавном позиву имају грађани који 

испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 
- власник објекта, или    

- ако подносилац пријаве није власник, онда да 

подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за 
који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети 

писану сагласност власника објекта 
2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити 

копију рачуна за електричну енергију где се види да је 

потрошња електричне енергије  у објекту  у претходном 
месецу минимално 30 kWh.  

3) не прихватају се трошкови радова, набавке 

материјала и опреме који настану пре првог обиласка 

Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

4) и други услови у складу са јавним позивом за 

домаћинства 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 

Члан 23. 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 

енергетске санације на територији јединице локалне 
самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  
5) услове за учешће на јавном позиву,  

6) листу директних корисника преко којих се 

реализују радови на енергетској санацији, 
7) документацију коју подносилац мора поднети уз 

пријавни образац, 
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8) начин на који општина Ћуприја пружа додатне 

информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 
подношењу пријаве, 

9) начин и рок подношења пријаве,  

10) поступак одобравања средстава, 
11) начин објављивања одлуке о остваривању права 

на бесповратна средства грађанима за спровођење енергетске 

санације по јавном позиву. 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане) 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац 

пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са 

попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне 

карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће 

за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити 

фотокопије здравствених књижица; 

3) да поседује један од следећих доказа : доказ о 

изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

фотокопују грађевинске дозволе или употребне дозволе, 

фотокопију решења о озакоњењу. 

4) фотокопију решења о утврђивању пореза на 

имовину,којим се доказује да је обвезник пореза на имовину за 

објекат за који конкурише. 

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну 

енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 

последњи месец, ради доказа да се  живи у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња 

не може бити мања од 30 kWh месечно); 

6) предмер и предрачун/профактура за опрему са 

уградњом издата од привредног субјекта са листе директних 

корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавила 

општина; 

7) потписана изјава о сагласности да орган за 

потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 

а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3) 

8) Потврда о редовном измиривању обавеза по 

основу пореза на имовину општине Ћуприја. Прибавља је 

Комисија по службеној дужности од Одељења локалне 

пореске администрације. 

9) и друга документа у складу са Јавним позивом. 

Општина ће обезбедити прибављање информације 
по службеној дужности за извод из листа непокретности 

(обезбеђује општина). 

 

Члан 25. 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-пословног 

објеката који не служе за становање 

- власници стамбених објеката који су у претходне 

две године после достављања Решења о додели бесповратних 

средстава за сличне активности одустали од спровођења 

активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана  (домаћинства) 

Члан 26. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор 

корисника средстава вршиће се на основу листе приоритета 

састављене бодовањем према критеријумима. 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана и 

стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 1. тачка 1) 

 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће 

инсталације за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и израда неопходне техничке документације и 

извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације за производњу електричне енергије који 

је у складу са законом неопходан приликом прикључења на 

дистрибутивни систем (породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова 

макси
мално 

Спољни зидови и кров без термичке 

изолације  

5 

Спољни зидови без а кров са 

термичком изолацијом  

10 

Спољни зидови са а кров без 
термичком изолацијом 

15 

Спољни зидови и кров са термичком 

изолацијом 

25 

 

Постојећи начин грејања на:   

Број 

бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   
5 

Електрична енергија  
10 

Дрво  
15 

Природни гас/пелет  
25 

Постојеће карактеристике спољне столарије  

Број 

бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 

Дрвени,двострукиса размакнутим крилима  10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или 

вакум стаклом 

 15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 

17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 

22,5≤К<25 18 

25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 

К>30 
16 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства 

општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње 

три године   

5 

Средства су коришћена у последње 

три године   

0 

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова 

по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 

критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим 

критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини 

Програм не може прећи 100. 
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Уколико се за грејање користе два или више 

различитих енергената, број бодова се рачуна као аритметичка 
средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се 

налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је 
укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, 

предност имају подносиоци пријавачији је фактор 
искоришћавања површине К мањи.   

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

Члан 27. 

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава 

врши се применом критеријума из  члана 26.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из 

члана 26. утврђује прелиминарну ранг листу крајњих 

корисника за сваку меру енергетске ефикасности из јавног 
позива на основу бодовања према критеријумима из члана 26. 

овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на 

огласној табли општине и званичној интернет страници 

општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из 

става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања 

листе у складу са ставом 3. овог члана. 
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава 

имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу 

општине. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на 
листу из става 2. овог члана као и да донесе  одлуку о 

приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од 

дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија 

врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених 
објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца 

пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за 

субвенционисање.  
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из 

става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао 

неистините податке у пријави Комисија га елиминише из 
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи 

теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 

вршен теренски обилазак.  
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство 

подносиоца захтева комисија сачињава записник у два 

примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један 
задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су 

мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин 

поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 
На основу записника из става 9. овог члана комисија 

сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на 
огласној табли општине и званичној интернет страници 

општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава 

код којих је извршен теренски обилазак, имају право 

приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања 

коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на 
писарницу општине Ћуприја. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из 

става 10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема 
приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини 

коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће општине Ћуприја доноси Одлуку о 
додели бесповратних средстава крајњим корисницима за 

спровођење мера енергетске санације, на основу чега се 

закључују уговори. 

Члан 28. 

Уколико општина током трајања Јавног позива не 

прими довољан број важећих пријава за неку од мера 
предвиђених јавним позивом, Комисија ће повећати број 

корисника средстава за другу меру зависно од броја 

пристиглих пријава. 
 Уколико се не утроше планирана средства за неку 

од меру, средства ће се доделити следећем кориснику који 

испуњава услове према листи корисника за другу меру. 

 

Исплата средстава 

Члан 29. 
Општина ће вршити пренос средстава искључиво 

директним корисницима не крајњим корисницима, након што 

појединачни крајњи корисник изврши уплату директном 
кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка 

реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је 
потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено 

предмером и предрачуном који је грађанин предао када се 

пријавио за меру као и у складу са записником Комисије 
приликом првог изласка. 

Услови да општина пренесе средства субвенције 

привредном субјекту (извођачу радова) су: 

1) Потврда Комисије да су радови изведени како 

је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 

предао када се пријавио на јавни позив.  

2) Да је грађанин потписао уговор о потпуном 

снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.  

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи 

купца-произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у 

регистар купца-произвођача. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију 

(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији. 
Корисник средстава ће вршити пренос средстава 

изабраним привредним субјектима у складу са закљученим 

уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа субвенције 

наведене у члану 6. овог правилника (максималног износа 

учешћа општине). 
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће 

надлежни органи који су задужени за урбанизам односно 

заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 
Уколико Корисник средстава није средства наменски 

утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и 

предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом 
пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним 

позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може 
да реализује набавку од одабраног директног корисника, има 

право да изврши набавку од другог директног корисника са 

листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију 
и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не 

може бити већи од одобреног. 

 

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 

Извештавање 

Члан 30. 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним 

енергетским санацијама и  подноси га Општинском већу.  
Јавност се информише о реализацији енергетских 

санација преко локалних медија и интернет странице општине. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским 
санацијама, који посебно садржи информације о спроведеним 

активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене 
недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, 

податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са 

ефектом стаклене баште, подноси се Општинском већу  и 
објављује на интернет страници.   

Директни корисници средставакоји изводе радове на 

енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком 
моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у 

сву потребну документацију. 
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Објављивање 

Члан 31. 

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној 

интернет страници општине Ћуприја , морају се објавити и на 

огласној табли општине. 

 

Чување документације 

Члан 32. 

Општинска управа општине Ћуприја има обавезу да 

чува комплетну документацију насталу у поступку 

суфинансирања енергетске санацијеу складу са важећим 
прописима. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен  у „Службеном гласнику општине  Ћуприја“ . 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-106-10/2022-01-1 од 16.06.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

На основу члана 100. Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 

14/16, 76/18 и 95/18), Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 
општине Ћуприја“ бр. 30/19) и на основу сагласности 

Министарства заштите животне средине, број: 401-00-

00152/2022 од 11.02.2022. године, Скупштина општине 
Ћуприја на седници  одржаној дана  20.  06.  2022. године, 

доноси 

Образац 1 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2022  ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

актив 

ности 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарств а 

заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум и број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

 

Циљ 

активности 

Надлежни за 

спровођење 

Програмске 

активности 

Финансијск 

а средства 

потребна за 

реализациј 

у 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстава 

финансира 

ња 

 

Износ 

одобрени

х 

средстава 

за ову 

активнос

т у       

претходн

ој години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. 

мониторинг 

квалитета 

ваздуха 

 

спровођење 24 
часовног 

мониторинга 

ваздуха  30 дана  
према програму 

унапређење 

квалитета 

животне средине 

-општина 

Ћуприја 
-завод за јавно 

здравље 

900.000 
динара 

Буџет општине 

Ћуприја 

 

1 200 000 
динара 

Управљање отпадом 

2. 

чишћење 
дивљих            

депонија 

 

-чишћење и 

уклањање 
дивљих 

депонија  на 
територији 

општине 

Ћуприја и 
околиних села 

по плану 

-одрживо 

управљање  
осталим врстама 

отпада   

-повећан 
проценат 

очишћених 

дивљих депонија 

-општина 

Ћуприја 
-ЈКП 

-Предузећа  по 

уговору 

1 000 000 

динара 

Буџет општине 

Ћуприја 

500 000 

динара 

3.   
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Контрола и управљање отпадним 

водама 

4. 

контејнерско 

постројење 

за 

пречишћава

ње отпадних 

вода  

 

контејнерско 
постројење за 

пречишћавање 

отпадних вода у 
насељу 

Добричево 
“Добричево 1” 

заштита вода и 

животне средине 
уопште 

- 

-Општина 

Ћуприја 
 

-Предузећа по 
уговору 

 

 

 

  1 000 000 
динара 

 -Буџет             

општине 
Ћуприја 

 
-средства из 

других извора 

 

 
750 000 

динара 
 

/ 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

5. 

контрола 

површински

х вода / 

 

контрола 
квалитета воде 

у начим рекама 

(В.Морава, 
Раваница, 

Миросава) 2 

узорака 4 пута 
годишње по 

реци 

заштита вода и 
животне средине 

уопште 

 

-Општина 

Ћуприја 
 

-Предузећа по 

уговору 
 

400 000 

динара 

Буџет     

општине 

Ћуприја 
 

400 000 
динара 

/ 

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

6.         

Мере адаптације на климатске 

промене 

7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

Контрола и заштита земљишта 

8. 

анализа 
земљишта 

 

 

/ 

 

испитивање 

узорака 
земњишта   на 

одређеним 

местима на 
подручју град 

(градске 

депоније која је 
затворена) 

 

унапређење 

квалитета 
животне средине 

-општина 

Ћуприја 

 
-Предузећа по 

уговор 

300 000 

динара 
 

Буџет     
општине 

Ћуприја 

 

300 000 

динара 

Контрола и заштита од буке 

9. 

Праћење 

нивоа 

буке у 
животној 

средини на 

територији  
општине 

Ћуприја 

 

Праћење ће 

бити 

реализовано у 
складу са 

Програмом  и 

одабиром 
мерних места 

(зонирање) на 

територији  

општине 

Ћуприја 

Праћење стања 

животне средине 
у односу на ниво 

буке и 

предузимање 
адекватних мера 

-општина  

Ћуприја 

 
-Предузећа по 

уговор 

500 000 

динара 
 

Буџет     
општине 

Ћуприја 

 

0 

Контрола и заштита од нејоизујућег 

зрачења 
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Информисање, едукација, промоција   и  популаризација   заштите  животне                                    средине 

11. 

образовне 

активности и 
јачање 

свести о 

здравој жив. 
средине 

 

 
-пропагандни 

материјал 

-едукација деце 
-еколошке 

радионице са 

децом 
-обележавање 

значајних 

еколошких 
датума 

 

 

едукативни рад на 
свим нивоима 

образовних 

институција 

-општина 
Ћуприја 

-еколошка 

удружења 

100 000 

динара 

Буџет     
општине 

Ћуприја 

 

100 000 

динара 

Остало 

12.         

УКУПНО 

 

4 200 000 

динара 
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-109-12 /2022-02 од 20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана. 61. 

став. 3. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), по претходно прибављеном мишљењу Општинске 

управе  - Одељење за друштвене делатности, привреду и 
локални економски развој, Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 20. 06. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Посебан програм за 
коришћење средстава (субвенција) из буџета општине Ћуприја 

за 2022. годину, број: 2476 Јавног комуналног предузећа 

„Равно 2014“ Ћуприја, који је донео Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Равно 2014 “ Ћуприја, на седници 

одржаној дана 01. 06. 2022. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 400-239/2022-02  од  20.  06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана. 32. Закона о локалној самоуправи ( „ 
Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 и 

30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 28. 

став 2. Закона о комуналним делатностима ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 40. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  Пословника 
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно прибављеном мишљењу 

Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 06. 2022. 

године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о измени и допуни  
Ценовника  број: 5275 од 15. 09. 2016. године Јавно 

комуналног предузећа  „ Равно 2014 '' Ћуприја, коју је донео 

Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 01. 06. 
2022. године,  Одлуком број: 2475  

2.  Решење и Одлуку о измени и допуни  Ценовника 

Јавно комуналног предузећа  „ Равно 2014 ''   из тачке 1. 
диспозитива овог решења објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја''  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38 - 8/2022-02  од  20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 
прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 

– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Скупштина општине 
Ћуприја, на седници одржаној дана: 20.  06. 2022. године, 

доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 

извештајем Туристичке организације општине Ћуприја за 

2021. годину, број: 108/2022 од 28. 02. 2022. године, који је 
усвојио Управни одбор Туристичке организације општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 28. 02. 2022. године,  

Одлуком број: 110/2022 
 

 



20.06.2022.            број 16 
 

 

87 
 

 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-18/2022-02  од 20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. 
Закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ број 30/19) и члана 11.  Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, 
станова и стамбених зграда које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну припрему потрошне топле 
воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање 

енергетске ефикасности јп 1/22 („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 15/22), Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 16.06.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  
о образовању комисије за реализацију мера енергетске 

санације 

  

 I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за реализацију мера 

енергетске санације у следећем саставу: 

1. Жељко Џелатовић, председник Комисије 
2. Маја Бешевић, члан Комисије 

3. Никола Антанасијевић, члан Комисије 

4. Ивица Обрадовић, члан комисије 
5. Милош Бирешев, члан Комисије 

6. Ленка Рајић, члан комисије 

7. Слађана Поповић, члан комисије. 
 

II Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства/ стамбене заједнице (јавни позив, 

образац пријаве, и друго ). 
Оглашавање јавних позива и пратеће документације  

на огласној табли и званичној интернет страници општине 

Ћуприја; 
Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 

привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и 

званичној интернет страници општине Ћуприја, разматрање 
приговора на прелиминарну листу изабраних привредних 

субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг 

листа крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 

корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи директних и 

крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а 

које се финансирају из буџета општине Ћуприја. 
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 

да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање 

два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 

почетног стања објекта и веродостојности података из поднете 

пријаве, као  и оправданост  предложених мера енергетске 
санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 

чињеничног стања по пријави завршетка радова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 

врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 

при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 

задржава Комисија.  
Комисија прати реализацију мера и врши контролу 

њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да 

обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 

одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у 

релевантну документацију насталу у току реализације 

активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег 

корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

 

III Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 

средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника (привредни субјекти) средстава и доношење 

прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника (домаћинства и 
стамбене заједнице) на Јавни позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење 

прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити 
дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих 

корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења 
последњег приговора. 

 

IV Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Драгица Радоњић из Одсека за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 
послове.   

  V Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   

Општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-106-15/2022-01-1 ОД 16.06.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој 
и Одељења за финансије Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

16.06.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма 

пословања ЈКП“Равно 2014“Ћуприја за 2022.годину број 2472 
од 01.06.2022.године. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-106-16/2022-01-1 ОД 16.06.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
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Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 
сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

16.06.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину ОШ„Ђура Јакшић“ Ћуприја  број 800 од 

08.06.2022. године, коју је донео Школски одбор ове школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-106-19/2022-01-1 ОД 16.06.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 
школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

16.06.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2022. годину Предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја  

број 700/2022 од 24.05.2022. године, коју је донео Управни 

одбор ове установе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-106-18/2022-01-1 ОД 16.06.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
16.06.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину Техничке школе Ћуприја  број 01-591 од 
13.06.2022. године, коју је донео Школски одбор ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-106-20/2022-01-1 ОД 16.06.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 
''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 40.  став 1. тачка 11. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 
и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 
06. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

1.  Јелени Петровић, дипл. економисти из Ћуприје, 

именованој за директора  Туристичке организације општине 

Ћуприја, Решењем Скупштине општине Ћуприја, број: 06-113-
16-6/2018-02 од 19. 07. 2018. године, престаје мандат 

директора Туристичке организације општине Ћуприја, 

закључно са 19. 07. 2022. године. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-109-17 /2022 - 02  од 20. 06.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 
''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018),  члана 40.  став 1. тачка 11. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 
и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 
06. 2021. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Петровић из Ћуприје, 

дипломирани економиста за  директора Туристичке 

организације општине Ћуприја, на период од 4 ( четири ) 

године, почев од 20. 07. 2022. године. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 112-37 /2022 - 02  од 20. 06.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. 

Закона о спречавању  корупције ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 35/2019, 88/2019 и 11/2021 – 
аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019),  по претходно прибављеном мишљењу Савета за 
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административно -  мандатна и кадровска питања, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 06. 2022. 
године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  позитивно мишљење Ђорђу Нешковићу, 

члану Општинског већа општине Ћуприја на сталном раду у 

општини Ћуприја, за додатни рад на половима забавне и 
рекреативне делатности у V2R GAMING у Ћуприји, власника 

Весне Јевтић из Ћуприје.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  112-34 /2022-02 од  20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 64. 
Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике 

Србије ''  бр. 15/2016  и 88/2019),  члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник Републике Србије'' бр. 30/2019) и 
члана 143. став 2.  Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 

„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 
06. 2022. године, доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. ПРИХВАТА СЕ  Закључак Општинског већа 

општине Ћуприја, брoj: 06-106-11/2022-01-1 од 16. 06. 2021. 

године, којим је усвојена Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и 

других облика организовања на које се примењује Закон о 
јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине 

Ћуприја, за период од 01. 01. 2022. године до 31. 03. 2022. 

године. 
2. Овај  Закључак  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја ''  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-109-16/2022-02 од 20. 06. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

САДРЖАЈ   

Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Ћуприја за 2022. годину; 

1 

Одлуку о стипендирању ученика и студената са 

пребивалиштем на територији општине Ћуприја ; 
36 

Одлуку о поступку давања на коришћење техничке 
документације Општој болници Ћуприја; 

38 

Одлуку о прихватању обавеза; 38 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању 

списка катастарских парцела којима је промењена 
намена доношењем „Плана генералне регулације за 

насеље Мијатовац у општини Ћуприја“ Плана 

генералне регулације за насеље Батинац у општини 
Ћуприја“ „Плана генералне регулације за насеље 

Крушар у општини Ћуприја“ и „Плана генералне 

регулације за насеље Супска у општини Ћуприја“; 

39 

Одлуку о отуђењу непокретности у јавној својини 

општине Ћуприја на кп.бр. 1634 у К.О. Ћуприја ( град 

) и расписивању јавног огласа са текстом јавног 
огласа са текстом јавног огласа; 

39 

Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Ћуприја 
путем размене;  

40 

Решење о образовању Комисије за спровођење 40 

поступка прибављања непокретности у јавну својину 

општине Ћуприја путем размене; 

Одлуку о покретању поступка прибављања кп. бр. 
2645/9 у К.О. Ћуприја ( ван града ) у јавну својину 

општине Ћуприја непосредном погодбом; 

40 

Решење о образовању Комисије за спровођење 
поступка прибављања к.п.бр. 2645/9 у КО Ћуприја 

(ван града) у јавну својину општине Ћуприја 

непосредном погодбом 

41 

Одлуку о додели опреме Полицијској станици 
Ћуприја; 

41 

Одлуку о расписивању јавног позива за 

суфинансирање уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије на породичним 

кућама на територији општине Ћуприја; 

42 

Одлуку о преносу на коришћење градског стадиона 

Установи за спорт СЦ Ада; 
42 

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и 

одлазак са рада; 
42 

Правилник о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе по основу Јавног позива за 

суфинансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова; 

43 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Ћуприја за 2022. 
годину; 

48 

Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину 
Ћуприја за 2022.годину 

53 

Решење о  давању сагласности на Посебан програм 

коришћења средстава (субвенција) из буџета општине 

Ћуприја за 2022. годину, број: 2476 од 01. 06. 2022. 
године,  ЈКП „ Равно 2014 „ Ћуприја; 

86 

Решење о  давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Ценовника  бр. 5275 од 15. 09. 2016. године, 
ЈКП „ Равно 2014 „ Ћуприја, коју је донео Надзорни 

одбор ЈКП „ Равно 2014  “ Ћуприја,  Одлуком број: 

2475 од 01. 06. 2021. године; 

86 

Ценовник 86 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским 

извештајем Туристичке организације општине 

Ћуприја за 2021. годину; 

86 

Решење о  образовању комисије за реализацију мера 
енергетске ефикасности, 

87 

Решење о  давању сагласности на Програм пословања 

ЈКП „ Равно 2014 „ Ћуприја; 
87 

Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана за 2022. год ОШ „ Ђура Јакшић „ 

88 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана ПУ Дечја радост 
88 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана Техничке школе; 
88 

Решење о престанку мандата директора Туристичке 

организације општине Ћуприја; 
88 

Решење о именовању директора Туристичке 

организације општине Ћуприја 
88 

Решење позитивно мишљење Ђорђе Нешковић 89 

Закључак  - Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности  

89 

 


