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 На основу члана 98. Статута општине Ћуприја (Службени гласник општине 

Ћуприја, бр 30/2019) и члана 29. Одлуке о јавним расправама (Службени гласник општине 

Ћуприја, бр 33/2022), дана 26.12.2022. године Одељење за финансије Општинске управе општине 

Ћуприја објављује  

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Одлука о буџету општине један је од најважнијих докумената које израђује и усваја 

локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно 

је да и грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље 

осликавала вољу становника наше општине и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о 

Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину. 

 

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед процеса и предлога грађана 

током јавне расправе о нацрту одлуке о буџету за 2023. годину.  

 

У процесу израде Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину Одељење за 

финансије Општинске управе општине Ћуприја спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке. 

Јавна расправа о нацрту одлуке спроведена је у периоду од 7.12.2022. године до 21.12.2022. 

године. 

Јавни позив за учешће у јавној расправи са програмом јавне расправе и Нацртом одлуке 

објављен је на интернет страници општине Ћуприја, на званичној фејсбук страници општине 

Ћуприја, на инстаграм страници општине Ћуприја, као и у свим локалним медијима. Поред тога, 

позив за учешће у јавној расправи достављен је мејлом и Пословном савету општине Ћуприја.  

Примедбе, предлози и сугестије достављале су се Општинској управи општине Ћуприја – 

Одељењу за финансије у писаном облику на адресу: Општинска управа, Одељење за финансије, 

ул. 13.октобра бр. 7, Ћуприја и у кутији која је била постављена за ту намену у услужном центру 

општине Ћуприја као и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs  

Пристигле предлоге, коментаре и сугестије разматрали су представници Одељења за 

финансије, чланови Општинског већа, председник општине Ћуприја и заменик председника 

општине Ћуприја. 

Програм јавне расправе спроведен је у потпуности. 

У оквиру јавне расправе одржана су 4 јавна скупа. 

 

Први јавни скуп одржан је у Исакову 14.12.2022. године у 11часова у сеоском дому културе. 

 

Овлашћени представници општине Ћуприја на овом скупу били су: 

1. Председник општине Ћуприја 

2. Бркић Дејан – кабинет председника општине 

mailto:javnerasprave@cuprija.rs


3 
 

Поред наведених скупу су присуствовали Франко Трујић, представник месне заједнице Исаково и 

бројни мештани села. 

Скуп је отворио председник општине Ћуприја, након чега је представио Нацрт одлуке о 

буџету општине Ћуприја за 2023. годину и представио стратешке правце и планове за буџет у 

наредној години. Након излагања председник је позвао присутне да изнесу своје предлоге, 

примедбе и сугестије. 

Представник мештана изнео је следеће предлоге: 

1. Сређивање атарских путева 

2. Реконструкција основне школе и вртића 

3. Наставак асфалтирања улица где је прошла траса гасовода 

4. Столарија на Парохијском дому 

Одговор је дао председник општине и то да ће предлози бити размотрени и да ће предлагачи 

добити одговор. 

Дана 15.12.2022. године одржан је јавни скуп у селу Бигреница у сеоском дому културе у 17 

часова. 

Овлашћени представници општине Ћуприја на овом скупу били су: 

1. Председник општине Ћуприја 

2. Бранко Милојевић, помоћник председника општине 

3. Бркић Дејан – кабинет председника општине 

Поред наведених скупу су присуствовали Влајко Вијоровић представник месне заједнице 

Бигреница и бројни мештани села. 

Скуп је отворио председник општине Ћуприја, након чега је представио Нацрт одлуке о 

буџету општине Ћуприја за 2023. годину и представио стратешке правце и планове за буџет у 

наредној години. Након излагања председник је позвао присутне да изнесу своје предлоге, 

примедбе и сугестије. 

Предсавник мештана изнео је следеће предлоге и примедбе: 

1 Решавање проблема са струјом и телефоном, имају слабу струју и лош сигнал како за 

фиксни тако и за мобилни телефон; 

2 Сређивање локалних путева, крпљење рупа и чишћење растиња поред пута; 

3 Насипање атарских путева; 

4 Тражили су да се омогући регистрација пољопривредних машина у Ћуприји, своја возила 

су приморани да региструју у Јагодини и у Параћину; 

5 Решавање водоснабдевања у селу. 

Одговор је дао председник општине и то да ће предлози бити размотрени и да ће предлагачи 

добити одговор. 

 

Дана 16.12.2022. године одржан је јавни скуп у парохијском дому селу Супска у 18 часова. 

Овлашћени представници општине Ћуприја на овом скупу били су: 
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1. Председник општине Ћуприја 

2. Бранко Милојевић, помоћник председника општине 

3. Бркић Дејан – кабинет председника општине 

4. Дејан Ристић, директор ЈКП Равно 2014 

Поред наведених скупу су присуствовали Зоран Николић представник месне заједнице 

Супска и бројни мештани села. 

Скуп је отворио председник општине Ћуприја, након чега је представио Нацрт одлуке о 

буџету општине Ћуприја за 2023. годину и представио стратешке правце и планове за буџет у 

наредној години. Након излагања председник је позвао присутне да изнесу своје предлоге, 

примедбе и сугестије. 

Предсавник мештана изнео је следеће предлоге и примедбе: 

1. Санација Дома културе 

2. Отварање сеоске амбуланте 

3. Реконструкција ,,Ђурђевог потока“ 

4. Асфалтирање улице  Цара Душана, Краља Милана и Вука Караџића 

5. Решавање водоснабдевања 

6. Решавање проблема уличне расвете  

7. Тражили су просторију за ловачку секцију 

8. Уређење гробља (парцелација и будуће одржавање) 

9. Санација атарских путева 

Одговор је дао председник општине и то да ће предлози бити размотрени и да ће предлагачи 

добити одговор. 

 

У оквиру јавне расправе одржан је јавни скуп дана 21.12.2022. године, са почетком у 12 

часова, у сали Фонда ПИО у Ћуприји. Овлашћени представници општине Ћуприја на овом скупу 

били су: 

1. Председник општине Ћуприја 

2. Начелница Општинске управе општине Ћуприја 

3. Начелник Одељења за финансије  

 

Поред наведених скупу су присуствовали и заменик председника општине, чланови 

општинског већа, помоћници председника општине као и представници следећих субјеката: ЈКП 

Равно 2014, директор Музеја Хореум Марги, директорка Библиотеке Душан Матић, директорка 

Туристичке организације општине Ћуприја, директорка ОШ Вук Караџић, директорка Центра за 

социјални рад и 45 грађана. 

 

Скуп је отворио начелник одељења за финансије. Затим је председник општине Јовица Антић 

представио Нацрт одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину и стратешке правце и 

планове за буџет у наредној години. Председник је нагласио да су реални приходи остварени у 

2022. години као и они који се очекују у 2023. години већи него икад раније.     
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Након уводних излагања кренула је дискусија током које су представници општине Ћуприја 

појаснили поједине позиције у буџету. 

Конкретне предлоге изнео је је Марко Ђурић  и то: 

1. Повећати социјална давања, повећати средства за подстицај рађања деце  и предвидети 

средства за свако рођено дете 

2. Уместо нове зграде Општинске управе, обезбедити бесплатан вртић за сву децу 

3. Следити пример Београда и обезбедити бесплатне уџбенике за основце 

4. Направити приступне рампе за особе са инвалидитетом на објектима јавне намене  

5. Помоћ за превоз болесних особа до места лечења 

6. Повећати средства за народну кухињу 

7. Направити фонд за лечење болесне деце 

8. Смањити средства за финансирање телевизије Поморавље и локалних медија уопште 

9. Повећати средства за безбедност у саобраћају 

Одговор је дао председник општине и то да ће сви предлози бити размотрени и да ће 

предлагач добити коначне одговоре. Председник је додао да велики број изнетих предлога 

захтева поступак израде и усвајања одређених аката, па је из тог разлога неопходно сачекати са 

њиховим прихватањем и реализацијом. 

Председник је објаснио да ће бесплатан вртић за сву децу бити омогућен када се анализом 

утврди да ће тенденција раста прихода, која тренутно постоји, бити константна и у наредном 

периоду зато што оваква одлука мора бити дугорочно одржива и адекватна. 

Председник је нагласио да је повећање средстава за потребе Народна кухиње оправдано јер су  

цене намерница повећане.  

Председник је нагласио да је примедба да се медијима додељују превелика средства и да их је 

потребно смањити, неоснована зато што се средства опредељена за ту намену годинама нису 

увећавала. Постојање локалних медија представља јавни интерес. Како локални медији тешко 

долазе до средстава неопходних за њихово функционисање држава је Законом о јавном 

информисању и медијима уредила да се одређена средства додељују медијима из буџета ЈЛС а по 

спроведеном конкурсу. Циљ овог законског решења је поштовање права на слободу изражавања 

и информисање грађана путем медија, као и подстицање развоја јавног информисања. Колико 

који медији добија средстава из буџета општине Ћуприја одлучује комисија након спроведеног 

конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Конкурс се спроводи на основу 

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног 

информисања, Решења Савета Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00045/2022-01/6 

од 11.02.2022. године, чл. 5. ст. 1. и 2. и чл. 8. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Марко Ђурић је затражио појашњење увези са средствима намењеним за јавну расвету. 
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Председник општине је одговорио да је планирана замена дотрајалих сијалица које су велики 

потрошачи, лед расветом која ће у наредном периоду допринети знатном смањењу потрошња 

електричне енергије.  

Следећа је предлог изнела Мирјана Недељковић, испред групе станара улице Светозара 

Милетића и то: 

1. Станари овог дела града немају обезбеђен паркинг и адекватан прилаз зградама 

 

Председник општине је одговорио да је  у току поступак експропријације  и да ће проблем 

бити решен. Средства су обезбеђена Нацртом одлуке. 

Следећи предлог изнели су Петар Николић и Милутин Џелатовић испред станара Ловћенске 

улице и то: 

1. Неопходно је да се уведе канализација и да се обезбеди паркинг 

Одговор је дао председник општине и то да ће сви предлози бити размотрени и да ће 

предлагач добити одговор. Председник је додао да је упознат са проблемом и да га сматра 

приоритетним и алармантним, да је пројекат завршен али се чека сагласност ЈВП Србијаводе јер 

је улица уз саму обалу реке. Председник је додао да улицу треба проширити јер је постала 

прометна, тако да решавање проблема канализације треба сагледати у контексту целокупне 

реконструкције Ловћенске улице. 

Грађани су тражили да им одговор у вези са овим предлогом да и директор ЈКП Равно 

2014 који је одговорио да је у питању инвестиционо улагање а ЈКП је надлежно за одржавање. 

Упознат је са проблемом и сматра да улицу треба санирати, и додао да је направљен прикључак 

на мрежу за ову улицу кад је реконструисана Змај Јовина улица, тако да ће проблем бити решен. 

Председник је додао да очекује решавање проблема на лето. 

Следећи предлог изнела је Марија Илић испред станара Доситејеве улице: 

1. Реконструкција пијаце, повећање броја контејнера, изградња санитарног чвора и повећање 

броја тезги како би се растеретила улица 

Одговор је дао председник општине и то да ће предлог бити размотрен и да ће предлагач добити 

одговор. У питању су мања средства која се могу обезбедити из  средстава за текуће одржавање. 

Следећу примедбу изнео је Стефан Мегић и то: 

1. Неопходно је решити водоснабдевање у граду 

Председник је дао одговор да је наведени проблем приоритет који ће се решити у наредном 

периоду. Предвиђена су средства за суфинансирање унапређења  заједничког водовода са 

општином Параћин, планирана су средства за израду пројектно – техничке  документације за 

изградњу нових бунара и њихово повезивање на водоводну мрежу. Очекују се средства од 

Министарства за јавна улагања  за  комплетну реконструкцију водоводне мреже у граду.   
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Следећи предлог изнео је Драган Ђукановић и то: 

1. Потребно је повећати средства за одржавање стамбених зграда  

Одговор је дао председник општине и то да ће предлог бити размотрен и да ће предлагач добити 

одговор. 

Следећи предлог изнео је Илић Саша и то: 

1. Потребно је решити кишну канализацију 

2. Увећати средства за екологију 

Председник општине је објаснио да су већ уложена велика средства у пречишћавање 

отпадних вода и да је свестан чињенице да још доста тога треба урадити. Што се тиче проблема 

кишне канализације тренутно се чека одобрење и  прилив средстава у оквиру пројекта „Чиста 

Србија“ чији је општина Ћуприја део, а за чије је спровођење је надлежно Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Општина Ћуприја је у оквиру 

овог пројекта имала обавезу да припреми пројектну документацију, што је и учињено. 

Скуп је завршен закључком да ће прихваћени предлози бити укључени у Нацрт одлуке о 

буџету општине Ћуприја за 2023. годину и прослеђени на даље усвајање. Председник општине 

Ћуприја се захвалио учесницима и затворио скуп. 

АНАЛИЗА СВИХ ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА 

У прилогу број 1. налази се табела у којој су набројани сви пристигли предлози разврстани по 

следећим категоријама: подносилац, начин подношења, детаљан опис предлога, статус 

(прихваћен, делимично прихваћен, неприхваћен), образложење разлога статуса. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

За све додатне информације у вези са овим извештајем о јавној расправи можете се обратити 

начелнику одељења за финансије Марку Марковићу мејлом javnerasprave@cuprija.rs или 

телефоном на број 035/8140916. 

Извештај и текст Нацрта одлуке о буџету после јавне расправе биће објављени на интернет 

страници општине Ћуприја. 

У прилогу број 2. налази се Нацрт одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину 

 

Одељење за финансије Општинске 

управе општине Ћуприја 
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