
 

 

На основу члана 146. став 1. 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, 145/14,  83/18 31/2019, 37/19-

др. закон и 9/20), самосталног  члана 60. Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 

73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. 

закон, 113/17 - др. закон, 41/18 и 95/18 - др. закон), члана 52. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014, - др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) 

и члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник 
општине Ћуприја", бр. 30/2019) Скупштина општине 

Ћуприја, на седници,  одржаној  29. 08. 2022.  године,  донела 

је 
 

ОДЛУКУ  

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА 

ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА 

НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

OПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
 Члан 1.  

Овом одлуком се уређује и обезбеђује постављање и 

уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних 
агрегата на водном земљишту на територији општине 

Ћуприја (у даљем тексту: објекти), доношење  плана, места за 

постављање и уклањање објеката (у даљем тексту: План), 
утврђивање испуњености услова из Плана ради постављања 

објеката, као и вршење надзора над применом одредаба ове 

одлуке. 
 

 II. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ МОГУ 

ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И 
СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА  

 

 Члан 2.  
Места/локација  на којима се могу постављати објекти 

одређују се планом. Детаљан опис локација, катастарске 

парцеле, опремљеност, ограничења, услови коришћења и тип 
депонија такође се одређује Планом. 

 

Члан 3.  
План припрема Одељење за урбанизам, имовинско правне 

послове и заштиту животне средине Општинске управе  

општине Ћуприја.  
План доноси Скупштина општине Ћуприја за период од 10 

година, по претходно прибављеној сагласности надлежних 

органа, а у складу са законима који регулишу ову област. 
 

 Члан 4.  
План дефинише општа и посебна правила за зону и локацију 

за депоновање и сепарацију  речних  агрегата на  водном 

земљишту на територији општине Ћуприја  који су у складу 
са важећем просторним планом  општине Ћуприја. 

 План се објављује у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 
 

 

 

 Члан 5.  

Измене  и допуне  Плана доносе се по претходно 

прибављеној сагласности надлежних органа у складу са 

Законима који регулишу ову област. 

Измене и допуне плана важе до истека рока важења Плана 
који се мења. 

 

 III УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ПЛАНА 
РАДИ ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И 

СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА  

 
 Члан 6.  

Захтев за утврђивање испуњености услова из Плана ради 

постављања објекта, може поднети правно лице или 
предузетник,  које је регистровано за обављање одговарајуће 

делатности. 

Захтев из става 1. подноси се Одељењеу за урбанизам, 
имовинско правне послове и заштиту животне средине 

Општинске управе  општине Ћуприја (у даљем тексту 

надлежно Одељење) и садржи: 
- опште податке о подносиоцу захтева (назив, 

адреса, ПИБ и матични број правног лица, односно 

предузетника);  
- локацију за коју се подноси захтев у складу са 

планом; 

- доказ да је регистрован за обављање одговарајуће 
делатности 

- копију плана катастарских парцела на којима се 

планира постављање објекта; 
- технички опис објекта са ситуационим планом; 

- доказ о уплати административне таксе. 

Податке  односно доказе из става 2. овог члана о којима се 
води службена евиденција надлежно Одељење прибавља  по 

службеној дужности у складу са законом којим се уређује 

општи управни поступак. 
 

Члан 7.  

Надлежно Одељење  по захтеву из члана 6. ове одлуке, 
одлучује решењем, у складу са одредбама Закона којим се 

регулише управни поступак након утврђивања да ли је 

локација за коју је поднет захтев у складу са планом.  
 

Члан 8. 

Решење о испуњености услова за постављање објекта за 
депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту из члана 7. ове одлуке може се издати подносиоцу 

захтева који је, поред доказа из члана 6. ст. 2., приложио и: 
- одобрење за обављање лучке делатности које издаје 

Агенција за управљање лукама; 

- уговор о закупу водног земљишта у јавној својини закључен 
са ЈВП „Србијаводе“ Београд, сходно Закону о водама, 

односно доказ о праву својине на земљишту; 
- водну дозволу издату од ЈВП „Србијаводе“ Ниш, сходно 

Закону о водама. 

 
Решење из става 1. овог члана издаје се са роком важења од 

три године и може се продужити најдуже за још три године, 

уз прилагање , поред доказа из члана 6. ст. 2. и: 
- одобрење за обављање лучке делатности које издаје 

Агенција за управљање лукама; 
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- уговор о закупу водног земљишта у јавној својини закључен 

са ЈВП „ Србијаводе“ Београд, сходно Закону о водама, 
односно доказа о праву својине на земљишту; 

- водне дозволе издату од ЈВП „ Србијаводе“ Ниш, сходно 

Закону о водама. 
Против решења из става 1. овог члана, може се поднети 

жалба Општинском већу општине Ћуприја,  у року од 15 дана 

од дана пријема решења. 
Надлежно Одељење је дужно да води  евиденцију о донетим 

решењима. 

 
Члан 9.  

Надлежно Одељењe дужно је да по један примерак донетог 

решења достави надлежном ЈВП „Србијаводе“, Агенцији за 
управљање лукама и Одељењу за инспекцијски надзор 

Општинске управе општине Ћуприја. 

 
Члан 10.  

Уколико се ради о објекту за који се   издаје  привремена  

грађевинска дозвола (сепарација  агрегата) у смислу закона 

којим се уређује изградња објеката, подносилац захтева се 

обраћа надлежној управи (надлежном органу), у поступку 

утврђеном прописима који регулишу спровођење обједињене 
процедуре електронским путем. 

 

Члан 11.  
За прикључење на постојећу инфраструктуру, као и за 

укрштање приступног пута постављеним објектима за 
депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту са насипом, правно лице или предузетник коме је 

издато решење о испуњености услова у складу са овом 
одлуком, прибавља водне услове од ЈВП „Србијаводе“ Ниш, 

у поступку обједињене процедуре  коју спроводи надлежни 

орган у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња. 

За формирану депонију и постављену сепарацију речних 

агрегата на водном земљишту, као и за изграђене прикључке 
на постојећу инфраструктуру и изграђен приступни пут, 

правно лице или предузетник коме је издато решење о 

испуњености услова у складу са овом одлуком, прибавља  
водну дозволу од ЈВП „Србијаводе“ Ниш, сходно Закону о 

водама.  

 
 IV КОРИШЋЕЊЕ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА 

ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНОГ АГРЕГАТА 

НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ   
 

 Члан 12.  

Лице коме је донето решење из члана 8. ове одлуке, о 
испуњености услова за постављање објекта за депоновање и 

сепарацију речних агрегата на водном земљишту, као 

корисник места (у даљем тексту: корисник), дужан је да:  
1. објекат постави и користи у складу са издатим 

решењем; 

2. објекат одржава у уредном стању; 
3. да при постављању објекта и у току његовог 

коришћења не оштећује и не прља површину коју 

користи као и околно земљиште, а по уклањању 

објекта површину врати у уредно и чисто стање; 

 

 V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И 
СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНОГ АГРЕГАТА НА ВОДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ  

 
Члан 13. 

Објекат за депоновање и сепарацију речног агрегата на 

водном земљишту на територији општине Ћуприја се уклања: 
1. уколико је постављен на водном земљишту на 

месту које није одређено као место за постављање 

ових објеката планом из члана 2. ове одлуке,  
2. уколико објекат нема решење о испуњености 

услова из члана 8. ове одлуке или се користи 

супротно решењу,  

3. уколико се промене општа и посебна правила у 

плану из члана 2. ове одлуке, а корисник места, у 
остављеном року, који одређује надлежно Одељење, 

не уподоби обављање делатности депоновања и 

сепарације речних агрегата променама у општим или 
посебним правилима измењеног плана. 

За доношење решења о уклањању објекта за депоновање и 

сепарацију речног агрегата на водном земљишту на 
територији општине Ћуприја надлежано је Одељење за 

инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове-

комунални инспектор. 
У случају из става 1. тачка 3. овог члана, надлежно Одељење 

писменим путем обавештава Одељење за инспекцијски 

надзор. 
О доношењу решења о уклањању објекта за депоновање и 

сепарацију речних агрегата на водном земљишту, комунални 

инспектор обавештава  надлежно Одељење које у случају из 
става 1. тачка 3. овог члана утврђује престанак важења 

решења о испуњености услова. 

 

 VI НАДЗОР  

 Члан 14.  

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши надлежно 
Одељење за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту 

животне средине Општинске управе општине Ћуприја .  

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 
врши Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја -комунални инспектор. 
Инспекцијски надзор над објектима на водном земљишту за  

које се прибавља привремена грађевинска дозвола врши 

Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 
општине Ћуприја-грађевински инспектор у складу са 

законом којим се уређује изградња објеката. 

 
 VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 Члан 15.  

Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице, ако: 

1. објекат за депоновање и сепарацију речног 

агрегата на водном земљишту постави на месту које 
није одређено планом ( члан 4 );  

2. објекат за депоновање и сепарацију речног 

агрегата на водном земљишту постави и користи без 
решења о испуњености услова ( члан 8 );  

3. поступа супротно члану 11. ове одлуке.  

За прекршаје  из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 75.000 динара предузетник. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 25.000 динара физичко лице. 

Новчане казне из овог члана, изриче комунални инспектор у 
складу са законом. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 Члан 16.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-150-2/2022-02  од 29.08.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.екон.наука 

На основу члана 32. и 90. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/2018 и 

111/2021 - други закон) и члана 7. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/19), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 

08. 2022. године, доноси 
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ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради симбола општине 
Ћуприја. 

Симболи општине Ћуприја су грб и застава. 

Садржина грба и заставе мора одговарати историјским 
и стварним чињеницама везаним за општину Ћуприја у складу 

са чланом 7. Статута општине Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 30/19) . 
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Комисија за 
спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја, која 

ће у складу са овом Одлуком дефинисати услове јавног 

конкурса за израду предлога симбола општине. 
Комисију за спровођење поступка избора симбола 

општине Ћуприја именоваће ће Општинско веће општине 

Ћуприја, након ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Комисија из члана 2. Одлуке ће одредити опште 
карактеристике симбола општине Ћуприја, у складу са 

одредбом из члана 1. став 3. Одлуке. 

Поступак избора симбола општине Ћуприја вршиће се 
на основу позивног јавног конкурса. 

Услове конкурса, преглед приспелих радова и њихову 
усклађеност са конкурсним задатком врши Комисија. 

Аутор чији предлог решења буде изабран има право 

на новчану награду у нето –износу од 100.000,оо (сто хиљада) 
РСД. 

Аутор чији предлог решења буде изабран и награђен 

сагласан је са преносом свих ауторских права и потраживања 
по основу свог рада, осим моралних, на Општину Ћуприја. 

По спроведеном поступку, Комисија из члана 2. 

Одлуке, доставља извештај Општинском већу општине 
Ћуприја, са назнаком који од приспелих радова испуњавају 

услове конкурса и који је изабран.  

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине Ћуприја“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-3/2022-02 од 29. 08. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник РС“, 

бр. 113/2017, , 46/2021 - Одлука УС РС, 51/2021 - Одлука УС 
РС и 53/2021 - Одлука УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 11. 

Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, 

бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/2001), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07 и 83/2014- други закон, 101/2016 - други 

закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и члана 40. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 

08. 2022. године, доноси 

ОДЛУКУ  

о  остваривању права на доделу бесповратних новчаних 

средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника  

за први разред за ученике јавних основних школа  

на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. 

годину 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  утврђују се ближи услови, 
критеријуми, начин и поступак остваривања права на доделу 

бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета 

штампаних уџбеника за први разред (за предмете: математика, 

српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као 
обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на 

територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину.  

 
Члан 2. 

Право на доделу бесповратних новчаних средстава 

имају сви родитељи, односно други законски заступници деце 
уписане у први разред јавних основних школа за школску 

2022/2023 годину на територији општине Ћуприја, осим 

ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.   

 

Члан 3. 
Право на доделу бесповратних средстава се остварује 

подношењем захтева Општинској управи општине Ћуприја, 

Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални 
економски развој до 30.09.2022. године.  

 

Члан 4. 

Износ који добија свако ко поднесе благовремен и 

потпун захтев зависи од основне школе у коју је уписано дете 

подносиоца пријаве за школску 2022/2023 годину тј које је 
Издаваче за штампане уџбенике та школа одабрала за први 

разред за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, 

свет око нас и страни језик као обавезан предмет.  
 

Члан 5. 
Одобрена средства се додељују једнократно и биће 

уплаћена сваком појединачном подносиоцу благовременог и 

потпуног захтева на текући рачун назначен у захтеву 
подносиоца. (Образац 1) 

Члан 6. 

Уз захтев се прилаже документација:  
1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. 

законског заступника, односно фотокопија личне карте 

родитеља тј. законског заступника уколико није чипована  
2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно 

законског заступника  

3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне 
школе и да у школској 2022/23. години похађа први разред, 

као и да није добио бесплатне уџбенике по програму 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
школску 2022/23. годину (Образац 2) 

4. Изјава о обради података о личности (Образац  3) 

 
Члан 7. 

Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој 
ће Решењем одлучити о праву на доделу бесповратних 

новчаних средстава у складу са Закона о општем управном 

поступку („Сл. глaсник РС“, бр. 18/2016 и Аутентично 
тумачење - 95/2018).  

Против решења из претходног става подносиоци 

захтева имају право жалбе Општинском већу општине 
Ћуприја.  

Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за 

финансије вршиће исплату одобрених средстава на основу 

Решења из става 1. овог члана.  

 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-150-4/2020-02 од 29. 08. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр.екон.наука 

На основу члана члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 10. и 38. Закона о 

планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 
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бр. 30/18), члана 12. Закона о младима („Службени гласник 

РС“, бр. 50/11) и члана 15. став 1. Статута Oпштине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19.) Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022. 

године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2023 - 2027. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Стратегије за унапређење 

положаја младих општине Ћуприја за период од 2023 до 
2027.године. 

Члан 2.  

Под Стратегијом за унапређење положаја младих 
општине Ћуприја за период од 2023. до 2027.године (у даљем 

тексту: Стратегија) у смислу ове Одлуке, подразумева се 

документ јавних политика за унапређење положаја младих на 

територији општине Ћуприја. 

 

Члан 3. 
Циљ Стратегије је процена постојећег стања, 

дефинисање визије,  утврђивање општег и посебних циљева, 

дефинисање мера за постизање наведених циљева, одређивање 
институционалног оквира, израда акционог плана, као и 

осталих елемената потребних за унапређење положаја младих, 
укључујући приоритете активног учешћа младих у 

активностима заједнице, образовање и запошљавање и 

здравље, благостање и безбедност младих. 
 

Члан 4. 

Предлог Стратегије за унапређење положаја младих 
општине Ћуприја, израдиће Радна група за израду Стратегије 

Решењем председника општине о именовању радне групе за 

израду Стратегије, док ће aдминистративно – техничку 
подршку за рад Радне групе, обезбедити Одељење за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој. 

 
Члан 5. 

Рок за израду Стратегије је 7 (седам) месеци од дана 

доношења Решења о именовању радне групе за израду 
Стратегије.  

Члан 6. 

О  Нацрту стратегије за унапређење положаја 
младих општине Ћуприја за период од 2023 до 2027. године 

биће спроведен консултативни процес у складу са важећим 

прописима и одржана јавна расправа.   
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја”. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-5 /2022 - 02  од  29. 08.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.екон.наука 

 На основу члана 77. став 2. Закона о приватизацији 
(„Сл. глaсник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - 

aутeнтичнo тумaчeњe), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други 
закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други 

закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 30/19) и Закључка Владе Републике 
Србије број 023-7837/2017 од 17.08.2017. године, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022. 

године, доноси 

ОДЛУКУ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања 
Општине Ћуприја према Холдинг Индустрији каблова 

Јагодина а.д. Јагодина, по основу изворних прихода јединице 

локалне самоуправе, са стањем на дан 31. август 2016. године, 

са каматом  обрачунатом до дана 11.03.2019. године у износу 
од 12.218.604,58 РСД, конвертују у удео Општине Ћуприја у 

капитал Холдинг Индустрије каблова Јагодина а.д. Јагодина. 

 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-150-6/2022-02 од 29. 08. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу чл. 13.14. 17. и 19. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени 

гласник РС”, бр. 40/2021), 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) и  члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022.  доноси: 

 

Програм енергетске ефикасности општине Ћуприја 

за период од 2022. до 2024. године 

са Планом енергетске ефикасности за 2022. годину 

 
Прилог број 1. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-7/2022-02 од 29. 08. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( „ 
Службени гласник Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010,  

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013..... 72/2019 и 149/2020), 

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 21. 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 29. 08. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Решење председника  општине 

Ћуприја, број: 401-31/2022-01 од 21. 07. 2022. године којим је 
усвојен Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за 

период од 01. 01. – 30. 06. 2022. године одељења за финасије 

Општинске управе општине Ћуприја.  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-8 /2022-02 од 29.  08. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 20.  став 1. тачка 2.  и  члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС", 
бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), 

члана 47. став. 4. и члана 50. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС " бр. 
88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 15. став 1. тачка 2. и 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), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 29. 08. 2022. године, доноси: 
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РЕШЕЊЕ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ 

АНЕКСА VIII ЈАВНОГ УГОВОРА  О ПОВЕРАВАЊУ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ 

И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на коначни Нацрт Анекса VIII 
јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији 

општине Ћуприја. 
 

2. Ово решење објавити у „ Службеном гласнику 

општине Ћуприја ''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-9 /2022-02  од 29. 08. 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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), 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), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  29. 
08. 2022. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ОШ „ 

ВУК КАРАЏИЋ '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор ОШ „ Вук 
Караџић'' у Ћуприји,  у саставу: 

1. Јасна Милојковић, представник запослених  

2. Иван Кнежевић, представник запослених  
3. Младен Јевремовић, представник запослених  

4. Викторина Михајловић, представник родитеља 

5. Саша Станојевић, представник родитеља  
6. Марко Марковић, представник родитеља  

7. Катарина Милановић, представник локалне 

самоуправе  
8. Милош Живадиновић, представник локалне 

самоуправе  

9. Слађана Јевтић, представник локалне самоуправе 
због истека мандата. 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-10-1 /2022 - 02  од 29.  08.  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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон), 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), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  29.  

08. 2022. године, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I ИМЕНУЈЕ  СЕ  Школски одбор ОШ „ Вук 

Караџић'' у Ћуприји,  у саставу: 
1. Јасна Милојковић, представник запослених;  

2. Јелена Матић, представник запослених;  

3. Младен Јевремовић, представник запослених;  
4. Катарина Миладиновић, представник родитеља; 

5. Викторина Михајловић, представник родитеља;  

6. Слађана Матић, представник родитеља;  
7. Никола Антанасијевић, представник локалне 

самоуправе;  

8. Милош Живадиновић, представник локалне 
самоуправе;  

9. Слађана Јевтић, представник локалне самоуправе 

на период од 4 ( четири ) године. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-61 /2022 - 02  од  29. 08.  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 
116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), 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), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  29. 

08. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА  ОШ „ 13. ОКТОБАР '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор ОШ „ 13. 

октобар'' у Ћуприји,  у саставу: 

1. Небојша Вељковић, представник запослених; 
2. Гордана Алексић, представник запослених;  

3. Марија Јевремовић, представник запослених; 

4. Пеђа Пешић, представник родитеља; 
5. Предраг Станојевић, представник родитеља;  

6. Владан Павловић, представник родитеља;  

7. Јелена Рајић, представник локалне самоуправе;  
8. Александар Костић, представник локалне 

самоуправе;  

9. Ненад Томић, представник локалне самоуправе 
 

 закључно са 04. 09. 2022. године, због истека 

мандата. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-10-2 /2022 - 02  од 29. 08. 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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 
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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  29 . 

08. 2022. године, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 

„ 13.ОКТОБАР '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I ИМЕНУЈЕ  СЕ  Школски одбор ОШ „ 13. 

октобар'' у Ћуприји,  у саставу: 
1. Стојана Аризановић, представник запослених;  

2. Марија Јевремовић, представник запослених;  

3. Гордана Алексић, представник запослених;  
4. Игор Лујанац, представник родитеља; 

5. Крстина Евтов, представник родитеља;  

6. Катарина Ђикић Михајловић, представник 
родитеља;  

7. Јелена Рајић, представник локалне самоуправе;  

8. Милош Бирешев, представник локалне самоуправе;  

9. Марко Јовановић, представник локалне самоуправе 

 

на период од 4 ( четири ) године, почев од 05. 09. 

2022. године. 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-75 /2022 - 02  од  29. 08.  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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), 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), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  29. 

08. 2022. године, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ОШ 

„ ЂУРА ЈАКШИЋ '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор ОШ „ Ђура 

Јакшић'' у Ћуприји,  у саставу: 
1. Данијела Живановић, представник запослених;  

2. Биљана Радисављевић, представник запослених;  

3. Биљана Гелев, представник запослених;  
4. Бојан Ђорђевић, представник родитеља; 

5. Ненад Живковић, представник родитеља;  

6. Марина Никодијевић Коњевић, представник 
родитеља;  

7. Дејан Вукићевић, представник локалне самоуправе;  

8. Ирена Станковић, представник локалне самоуправе;  
9. Иван Милосављевић, представник локалне 

самоуправе 

закључно са 04. 09. 2022. године, због истека мандата. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-10-3 /2022 - 02  од  29.  0.  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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон), 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), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  29 .  

08. 2022. године, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 

„ ЂУРА ЈАКШИЋ '' У ЋУПРИЈИ 

 

  I ИМЕНУЈЕ  СЕ  Школски одбор ОШ „ Ђура 

Јакшић'' у Ћуприји,  у саставу: 
1. Александар Радић, представник запослених;  

2. Биљана Гелев, представник запослених;  

3. Предраг Јањић, представник запослених;  

4. Ненад Живковић, представник родитеља; 

5. Марина Никодијевић Коњевић, представник 

родитеља;  
6. Милена Милосављевић, представник родитеља;  

7. Дејан Вукићевић, представник локалне самоуправе;  

8. Ирена Станковић, представник локалне самоуправе;  
9. Иван Милосављевић, представник локалне 

самоуправе 
 

на период од 4 ( четири ) године, почев од 05. 09. 2022. 

године. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-62 /2022 - 02  од  29. 08.  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. 

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 29. 08.  2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Миле Николић са места 

председника Радног тела које врши функцију Савета МЗ 
Крушар. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-10-4-1/2022-02 од 29. 08.  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. 

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 29. 08.  2022. године, доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Горан Милојковић  на место 

председника Радног тела које врши функцију 

Савета МЗ Крушар. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-150-10-4-2/2022-02 од 29. 08.  2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

САДРЖАЈ 

  
 

Одлуку о постављању и уклањању 

објеката за депоновање и сепарацију 

речних агрегата на водном земљишту 

на територији општине Ћуприја; 

1 

Одлуку о изради симбола општине 

Ћуприја; 
3 

Одлуку о остваривању права на доделу 

новчаних средстава у висини основног 

пакета штампаних уџбеника за први 

разред за ученике јавних основних 

школа на територији општине Ћуприја 

за школску 2022/2023 годину; 

3 

Одлуку о изради Стратегије 

унапређења положаја младих општине 

Ћуприја за период од 2023 – 2027. 

године; 

4 

Одлуку о давању сагласности да се 

потраживања општине Ћуприја према 

Холдинг Индустрији каблова Јагодина 

а.д. Јагодина по основу изворних 

прихода јединице локалне самоуправе 

конвертују у удео општине Ћуприја у 

капитал Холдинг Индустрији каблова 

Јагодина а.д. Јагодина; 

4 

Програм енергетске ефикасности 

општине Ћуприја за период од 2022. до 

2024. године са Планом енергетске 

ефикасности за 2022. годину; 

4 

Решење Извештај о извршењу буџета 

општине Ћуприја за период од 01. 01. – 

30. 06. 2022. године;  

4 

Решење о давању сагласности на  

коначни нацрт Анекса VIII Јавног 

уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника  на 

територији општине Ћуприја број 400-

731/2019-01 од 13.11.2019. године; 

4 

Решење – разрешење ШО ОШ Вук 

Караџић; 
5 

Решење – именовање ШО ОШ Вук 

Караџић; 
5 

Решење – разрешење ШО ОШ 13.  

октобар; 
5 

Решење –  именовање ШО ОШ 

13.октобар; 
5 

Решење – разрешење ШО ОШ Ђура 

Јакшић; 
5 

Решење –  именовање ШО ОШ Ђура 

Јакшић; 
5 

Решење – разрешење МЗ Крушар 5 

Решење –  именовање МЗ Крушар 6 

Прилог 1 - Програм енергетске 

ефикасности општине Ћуприја за 

период од 2022. до 2024. године са 

Планом енергетске ефикасности за 

2022. годину; 

 

 

 
 


