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ПРЕДЛОЗИ ПРИСТИГЛИ У ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Редни број Подносилац  Начин 

подношења 

Опис предлога Статус – 

прихваћен, 

делимично 

прихваћен, није 

прихваћен 

Образложење 

1 ПредставникМЗ 

Исаково 

Франко Трујић 

Јавни скуп Сређивање 

атарских путева у 

Исакову 

 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

2 Представник МЗ 

Исаково 

Франко Трујић 

Јавни скуп Реконструкција 

основне школе и 

вртића у Исакову 

 

Није прихваћен Реконструкцији 

објеката претходи 

израда пројектно 

техничке 

документације 

која за наведене 

објекте не постоји 

3 Представник МЗ 

Исаково 

Франко Трујић 

Јавни скуп Наставак 

асфалтирања 

улица где је 

прошла траса 

гасовода 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 

4 Представник МЗ 

Исаково 

Франко Трујић 

Јавни скуп Столарија на 

парохијском дому 

у Исакову 

 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 

5 Представник МЗ 

Бигреница 

Јавни скуп Решавање 

проблема са 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 
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Влајко Вијоровић струјом и 

телефоном, имају 

слабу струју и 

лош сигнал како 

за фиксни тако и 

за мобилни 

телефон 

 

6 Представник МЗ 

Бигреница 

Влајко Вијоровић 

Јавни скуп Сређивање 

локалних путева, 

крпљење рупа и 

чишћење растиња 

поред пута 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

7 Представник МЗ 

Бигреница 

Влајко Вијоровић 

Јавни скуп Насипање 

атарских путева 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

8 Представник МЗ 

Бигреница 

Влајко Вијоровић 

Јавни скуп Потребно је  

омогућити 

регистрацију 

пољопривредних 

машина у 

Ћуприји, јер су 

своја возила 

приморани да 

региструју у 

Јагодини и у 

Параћину 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 

9 Представник МЗ 

Бигреница 

Влајко Вијоровић 

Јавни скуп Решавање 

водоснабдевања у 

селу 

Делимично 

прихваћен 

Обезбеђена су 

средства за израду 

пројектно-

техничке 

документације 
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10 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

 

Јавни скуп Санација Дома 

културе у Супској 

 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

11 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

 

Јавни скуп Отварање сеоске 

амбуланте 

 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

12 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

 

Јавни скуп Реконструкција 

,,Ђурђевог 

потока“ 

Делимично 

прихваћен 

У току је израда 

пројектно -

техничке 

документације 

13 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

 

Јавни скуп Асфалтирање 

улице  Цара 

Душана, Краља 

Милана и Вука 

Караџића у 

Супској 

 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

14 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

Јавни скуп Решавање 

водоснабдевања 

 

Делимично 

прихваћен 

Обезбеђена су 

средста за израду 

пројектно-

техничке 

документације 

15 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

Јавни скуп Решавање 

проблема уличне 

расвете  

 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 

16 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

Јавни скуп Тражили су 

просторију за 

ловачку секцију 

Није прихваћен Није у 

надлежности ЈЛС 
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17 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

Јавни скуп Уређење гробља 

(парцелација и 

будуће 

одржавање) 

 

Прихваћен  Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

18 Представник МЗ 

Супска 

Николић Зоран 

Јавни скуп Санација атарских 

путева 

 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

19 Марко Ђурић Јавни скуп Повећати 

социјална давања, 

средства за 

подстицај рађања 

деце и предвидети 

једнократну помоћ  

за свако 

новорођено дете 

Одбијен Неопходно је 

израдити детаљну 

анализу 

потребних 

средстава, 

одрживост одлуке 

у наредним 

годинама и у 

складу са тим, 

донети неопходна 

акта. Средства за 

подстицај рађања 

није неопходно 

повећати зато што 

је држава решила 

проблем тиме што 

је релаксирала 

услове и спустила 

критеријуме за 

парове који су 

кандидати за 

вантелесну 

оплодњу. 
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Родитељи већ 

добијају средства 

из буџета РС за 

свако новорођено 

дете  

20 Марко Ђурић Јавни скуп Уместо нове 

зграде Општинске 

управе, 

обезбедити 

бесплатан вртић за 

сву децу 

Одбијен Радови на 

реконструкцији 

зграде која ће 

бити намењена 

Општинској 

управи општине 

Ћуприја су већ у 

току и није могуће 

преусмерити 

средства која су за 

ту намену 

опредељена. 

Бесплатан вртић 

за сву децу ће 

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. 
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21 Марко Ђурић Јавни скуп Следити пример 

Београда и 

обезбедити 

бесплатне 

уџбенике за 

основце 

 

Делимично 

прихваћен 

Средства за 

бесплатне 

уџбенике за 

ученике првог 

разреда су 

обезбеђена 

Нацртом одлуке. 

Уколико буде 

повећања прихода 

и постане могуће, 

ребалансом ће у 

току године бити 

предвиђена 

средства и за 

остале ученике 

пре почетка нове 

школске године. 

22 Марко Ђурић Јавни скуп Направити 

приступне рампе 

за особе са 

инвалидитетом на 

објектима јавне 

намене 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

23 Марко Ђурић Јавни скуп Помоћ за превоз 

болесних особа до 

места лечења 

Одбијен Потребно је 

урадити анализу, 

одредити 

потребна средства 

и донети акта 

којима се 

регулише 

трошење 

буџетских 
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средстава у ове 

сврхе 

24 Марко Ђурић Јавни скуп Повећати средства 

за народну 

кухињу 

Прихваћен Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

25 Марко Ђурић Јавни скуп Направити фонд 

за лечење болесне 

деце 

Одбијен Потребно је 

урадити анализу, 

одредити 

потребна средства 

и донети акта 

којима се 

регулише 

трошење 

буџетских 

средстава у ове 

сврхе 

26 Марко Ђурић Јавни скуп Смањити средства 

за финансирање 

телевизије 

Поморавље и 

локалних медија 

уопште 

Одбијен Предлог 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 
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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 
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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 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

9/2022), 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 
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остваривање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17). 

 

Учесник конкурса 

за суфинансирање 

пројеката 

производње 

медијских 

садржаја може  

поднети захтев за 

суфинансирање 

највише: 

1) до 50% 

оправданих 

трошкова пројекта 

производње 

медијских 

садржаја који  

доприносе 

остваривању 

јавног интереса у 

јавном 

информисању за 

телевизију; 

2) до 80% 

оправданих 

трошкова пројекта 

производње 
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медијских 

садржаја 

(штампани,  

радио и интернет) 

који су локалног 

значаја и 

доприносе 

остваривању 

јавног интереса у  

јавном 

информисању. 

27 Марко Ђурић Јавни скуп Повећати средства 

за безбедност у 

саобраћају 

Прихваћен  Средства су 

предвиђена 

Нацртом одлуке 

28 Мирјана 

Недељковић, 

Група станара 

улице Светозара 

Милетића 

Јавни скуп Станари овог дела 

града немају 

обезбеђен паркинг 

и адекватан 

прилаз зградама 

Прихваћен Уређење овог дела 

града је 

предвиђено. У 

току је поступак 

експропријације 

земљишта, након 

чега ће наведени 

проблем бити 

решен 

29 Петар Николић и 

Милутин 

Џелатовић испред 

станара Ловћенске 

улице 

Јавни скуп Неопходно је да се 

уведе 

канализација и да 

се обезбеди 

паркинг 

Прихваћен Пројекат је 

завршен али се 

чека сагласност 

ЈВП Србијаводе 

30 Марија Илић 

испред станара 

Доситејеве улице 

Јавни скуп Реконструкција 

пијаце, повећање 

броја контејнера, 

Делимично 

прихваћен 

Комплетна 

реконструкција 

пијаце није 
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изградња 

санитарног чвора 

и повећање броја 

тезги како би се 

растеретила улица 

приоритет, али ће 

се решити део 

проблема кроз 

текуће одржавање, 

предузећу 

надлежном за 

изношење смећа 

ће се наложити 

повећање броја 

контејнера 

31 Стефан Мегић Јавни скуп Неопходно је 

решити 

водоснабдевање у 

граду 

Прихваћено Наведени проблем 

је 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 
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средства од 

Министарства за 

јавна улагања  за  

комплетну 

реконструкцију 

водоводне мреже 

у граду 

32 Драган Ђукановић Јавни скуп Потребно је 

повећати средства 

за одржавање 

стамбених зграда 

Одбијен Средства су већ 

повећана у односу 

на ранији период 

33 Илић Саша Јавни скуп Потребно је 

решити кишну 

канализацију 

 

Делимично 

прихваћен 

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. 
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34 Илић Саша Јавни скуп Увећати средства 

за екологију 

Одбијен Предвиђена 

средства су 

довољна за 

спровођење 

планираних 

активности 

 


