
 

 

На основу чланова 170.-183. Зaкoна о зaпoслeнимa у 

aутoнoмним пoкрajинaмa и  jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-I - други закон, 

95/18  и 114/21), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број  129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други 
закон, 47/18 и 111/21), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 11.01.2023. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању престанка мандата 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да:  

1. Гордани Илић, дипл. правници, престаје мандат 
председника Жалбене комисије  

2. Душану Катићу  дипл. правнику, престаје мандат члана  

Жалбене комисије 
3. Дарку Милановићу дипл. правнику, престаје мандат 

члана  Жалбене комисије 

због протока времена на које су именовани. 

 

II  Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији 
општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-1/5/1/2023-01-1 ОД 11.01.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу чланова 170.-183. Зaкoна о зaпoслeнимa у 
aутoнoмним пoкрajинaмa и  jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-I - други закон, 

95/18  и 114/21), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ број  129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други 

закон, 47/18 и 111/21), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 11.01.2023. 

године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Ћуприја 

која у другом степену одлучује о жалбама службеника 
запосленим у Општинској управи општине Ћуприја. 

 

II У Жалбену комисију, на период од пет година, 
именују се: 

1. Ивана Величковић, дипл. правник, председник 

комисије 
2. Душан Катић, дипл. правник, члан комисије 

3. Душан Ђокић, дипл. правник, члан комисије. 

 
III Жалбена комисија је дужна да донесе Пословник о 

раду. 

IV Задатак Жалбене комисије је да у другом степену 
одлучује о жалбама службеника на решења којима је одлучено 

о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника 

интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија има сва овлашћења другостепеног 

органа и  примењује закон којим се уређује општи управни 

поступак. 

V Жалбена комисија најмање једном годишње 

подноси извештај о свом раду Општинском већу општине 
Ћуприја. 

VI Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду 

за рад у износу од 3.200,оо РСД по присуству седници. 
VII Стручно – техничке и административне послове 

за Жалбену комисију врши Одсек за општинско веће и 

председника општине, Општинске управе  општине Ћуприја. 
VIII Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији 

општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-1/5/2023-01-1 ОД 11.01.2023. 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 

11.01.2023. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2023. 

годину Основне школе „Вук Караџић“ Ћуприја  број 1490 од 

29.12.2022. године, коју је донео Школски одбор ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-156/2022-01-1 ОД 11.01.2023. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18), 
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 



12.01.2023.            број 01 
 

 

2 
 

 

Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 11.01.2023. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2023. 

годину  Гимназије у Ћуприји број 01-1 од 04.01.2023. године 
који је донео Школски одбор Гимназије. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-1/2023-01-1 ОД 11.01.2023. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18), 

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 11.01.2023. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2023. 

годину  Медицинске школе у Ћуприји број 01-10 од 
05.01.2023. године који је донео Школски одбор Медицинске 

школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-2/2023-01-1 ОД 11.01.2023. ГОДИНЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

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) и  44. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник Општине Ћуприја“ бр. 19/2021), чл. 60. 
став 1. тачка 5. и тачка 19. Статута Општине Ћуприја („Сл. 

гласник Општине Ћуприја“ 30/2019) и Одлуке председника 

Општине Ћуприја бр. 404-565/2022-01 од 1.12.2022. године и 
Записника Комисије за спровођење поступка бр. 06-270/2022-

01 од 23.12.2022. године,  председник Општине Ћуприја дана 

11.01.2023. године доноси: 
 

О Д Л У К А 

о отуђењу покретних ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја 

 

Члан 1. 

Предмет ове одлуке је отуђење покретних ствари у 
јавној својини Општине Ћуприја, започет Одлуком 

председника Општине Ћуприја бр. 404-565/2022-01 од 

1.12.2022. године и то: 
1. Канцеларијски сто-8 комада; 

2. Дрвени ормарићи и сталаже- 6 комада; 
3. Столице-15 комада; 

4. Судопера-1 комад; 

5. Монитори-14 комада; 
6. Рачунарско кућиште-11 комада; 

7. Тастатуре-7 комада; 

8. Факс апарати-2 комада; 

9. Штампачи-3 комада; 

10. Копир машине-2 комада; 
11. Електронске касе-3 комада; 

12. Усисивач-1 комад; 

13. Телефони-4 комада; 
14. Фрижидер-1 комад. 

Наведене ствари представљају отписани 

канцеларијски намештај и опрему у Дому културе у Јовцу и 
отуђују се као секундарне сировине-отпад, каталошке ознаке 

20 03 07 (ставкe бр. 1 – бр. 4) односно 20 01 35* (ставке бр. 5 - 

бр. 14), према Правилнику о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада („Сл. гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 

и 39/2021) 

Покретне ствари по  ставкама 1-4 отуђују се купцу 
„Метал Павловић“ ДОО из Ћуприје, док се ствари по ставкама 

5-14 отуђују купцу „Е-рециклажа“ ДОО, као најповољнијим 

понуђачима 

Члан 2. 

Отуђење из члана 1. ове Одлуке врши се по цени од 

10,00 динара по килограму за ствари по ставкама 1-4 и по цени 

од 5,00 динара по килограму за ствари по ставкама  5-14, које 

купци имају уплатити на рачун Буџета Општине Ћуприја број 

840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број 96-033. 
Укупан износ купопродајне цене биће утврђен 

мерењем масе ствари приликом преузимања истих, које ће 

извршити купци ствари у присуству представника Општине,о 
чему ће бити сачињен записник. 

Цена из овог члана обрачуната је без ПДВ-а, на 
основу члана 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на додатну 

вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. 
изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. 

изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - 

усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 
30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - 

усклађени дин. изн. и 153/2020). 
 

Члан 3. 

Председник Општине Ћуприја и купци из члана 1. 

одлуке закључују уговор о отуђењу покретних ствари којим се 

ближе уређују услови исплате и преузимања ствари, у року од 

15 дана од дана објављивања ове Одлуке.  
 

Члан 4. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине 

Ћуприја“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 404-1/2023-01 од 11.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

САДРЖАЈ   

Решење о утврђивању престанка мандата 1 

Решење  о образовању жалбене комисије 

општине Ћуприја 
1 

Решење (Фин.план ОШ Вук Караџић) 1 

Решење (Фин.план Гимназија) 1 

Решење (Фин.план Медицинска школа) 2 

Одлука о отуђењу покретних ствари у јавној 

својини Општине Ћуприја 
2 

 

 


