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На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/18) и члана 15. став 1. тачка 8. Статута 

општине Ћуприја ("Сл. гласник општине Ћуприја“, број 

30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана  27. 02. 2023. године,  донела је 
 

ОДЛУКA 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком дефинише се организација и 

функционисање цивилне заштите на територији општине  
Ћуприја, посебно у делу који се односи на начела по којима се 

поступа у систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и 

снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у 

заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од 

катастрофа, плана заштите и спасавања, плана смањења 
ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог 

удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање 

повереника и заменика повереника цивилне заштите у 
насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите 

опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за 
заштиту и спасавање, финансирање и друга питања. 

 

1.1. Основна начела организације и функционисања 

цивилне заштите 

 

Члан 2. 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела 

заштите и спасавања утврђена Законом а посебно:  

 начело приоритета; 

 начело примарне улоге локалних заједница; 

 начело равноправности и заштите људских права; 

 начело партиципативности и солидарности; 

 начело информисања јавности. 

 

1.1.1. Начело приоритета 

Члан 3. 
Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање 

људи и материјалних и културних добара на теритрији 

општине Ћуприја представља најважнији приоритет у односу 

на све друге облике друштвеног и јавног живота. У том 
смислу, сваки грађанин има право на заштиту без обзира на 

пол, националну или било коју другу припадност. 

 

1.1.2. Начело примарне улоге локалних заједница 

Члан 4. 
Органи општине Ћуприја и сви субјекти и снаге смањења 

ризика од катастрофа на простору општине Ћуприја имају 

примарну улогу у управљању ванредном стуацијом и 

одговорни су за правовремен и ефикасан први организовани 
одговор у случају најаве или настанка неке опасности која 

угрожава животе и здравље људи и материјална добра на 

простору општине Ћуприја. 
 

1.1.3. Начело равноправности и заштите људских права 

Члан 5. 
Органи општине Ћуприја, Штаб за ванредне ситуације и 

субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање старају 

се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно 
воде рачуна да ни једна наредба, одлука, радња или мера не 

сме бити на штету женског пола а такође се обезбеђује 

принцип да и жене равноправно учествују у активностима 
превентивне заштите и оперативним активностима заштите и 

спасавања људи и материјалних добара у ванредним 

ситуацијама. Такође, дужни су да воде рачуна о заштити 
људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, 

болесних, деце, трудница и других рањивих група на простору 

општине Ћуприја. 
 

1.1.4. Начело партиципативности и солидарности 

Члан 6. 
Сви грађани на простору општине Ћуприја који буду 

угрожени неком катастрофом имају обавезу међусобне 
солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само 

у спасавању живота и здравља већ и у обезбеђивању основних 

услова за живот и имају приоритет у услугама које пружају 

хуманитарне организације које делују на простору општине 

Ћуприја. 

 

1.1.5. Начело информисања јавности 

Члан 7. 
Председник општине и Штаб за ванредне ситуације 

имају обавезу да правовремено и истинито обавештавају 
јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и 

поступцима које треба да предузму односно о последицама 

опасности која је задесила простор општине Ћуприја. 
Информисање се врши на редовним и ванредним 

саопштењима и на конференцијама за медије.  

 

II СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

2.1. Систем смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама 
Члан 8. 

Систем смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама је део система националне 
безбедности и представља интегрисани облик управљања 

и организовања субјеката овог система на спровођењу 

превентивних и оперативних мера и извршавању задатака 
заштите и спасавања људи и добара од последица 

катастрофа, укључујући и мере опоравка од тих 

последица. 
 

2.2.Субјекти и снаге система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 

 

Члан 9. 

Субјекти система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама у општини Ћуприја су: 

1. Скупштина општине, 
2. Председник општине, 

3. Општинско веће, 

4. општинска управа и други органи, 
5. субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, 

6. образовне установе и друге јавне установе, 
7. јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач 

општина Ћуприја, 

8. привредна друштва, предузетници и друга 
правна лица, 

9. хуманитарне организације и удружења, 

10. образовне институције и друге јавне установе, 
11. удружења грађана и др. 

 

Члан 10. 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама на територији општине 

Ћуприја су: 
1. Општински штаб за ванредне ситуације, 

2. Ситуациони – Кол центар, 

3. повереници и заменици повереника цивилне 
заштите, 

4. јединица цивилне заштите опште намене, 

5. специјализована јединица цивилне заштите за 
узбуњивање, 

6. субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, 
7. привредна друштва, предузетници и друга правна 

лица, 

8. хуманитарне организације и удружења, 
9. образовне институције и друге јавне установе, 

10. грађани и удружења грађана. 

 

2.2.1 Скупштина општине 

Члан 11. 

Скупштина општине у остваривању своје улоге у 
систему смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији општине Ћуприја, у 

складу са одредбама Закона и Статута, врши следеће послове: 
1. доноси одлуку о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Ћуприја, на 

предлог Штаба и обезбеђује њено спровођење; 
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2. образује Општински штаб за ванредне ситуације; 

3. разматра извештаје Председника општине о 
битним питањима из области смањења ризика од 

катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и 

отклањања последица ванредних ситуација; 
4. доноси Оперативни план за одбарну од поплава за 

воде 2. реда на територији општине; 

5. доноси план и програм развоја система смањења 
ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама на територији општине; 

6. планира и утврђује изворе финансирања 
намењене за смањење ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама; 

7. усваја годишњи план рада и годишњи извештај о 
раду Штаба; 

8. обавља и друге послове у складу са законом и 

другим прописима. 
 

2.2.2. Председник општине 

Члан 12. 

Председник општине у систему смањења ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама на 

територији општине, у складу са законом обавља следеће 
послове: 

1. стара се о спровођењу закона и других прописа из 

области смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама;  

2. врши функцију команданта Штаба за ванредне 
ситуације општине Ћуприја и руководи његовим радом;  

3. у сарадњи са замеником и начелником Штаба 

предлаже постављење осталих чланова Штаба за ванредне 
ситуације;  

4. доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне 

ситуације на територији општине Ћуприја на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације;  

5. врши активирање субјеката од посебног значаја 

односно, доноси наредбу о активирању субјеката и снага на 
својој територији; 

6. доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне 

заштите на својој територији; 
7. руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 

утврђене законом и другим прописима;  

8. усмерава и усклађује рад општинских органа и 
правних лица, чији је оснивач Општина, у спровођењу мера 

заштите и спасавања; 

9. остварује сарадњу са начелником Поморавског 
управног округа и Окружним штабом за ванредне ситуације 

као и са штабовима за ванредне ситуације суседних јединица 

локалне самоуправе, у циљу јединственог и усклађеног 
деловања у ванредним ситуацијама;  

10. стара се о организацији и спровођењу мобилизације 

грађана, правних лица и материјалних добара у циљу 
укључења истих у активности заштите и спасавања;  

11. одлучује о увођењу дежурстава у општинској 

управи, посебним организацијама и службама Општине у 
ванредним ситуацијама; 

12. планира и преко Скупштине општине и Општинског 

већа обезбеђује буџетска средства намењена за смањење 

ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и 

отклањању последица ванредних ситуација; 

13. на захтев или по сопственој процени извештава 
Скупштину општине о стању на територији и о предузетим 

активностима у ванредној ситуацији; 

14. разматра и одлучује о другим питањима из области 
заштите и спасавања из своје надлежности. 

 

2.2.3. Општинско веће 

Члан 13. 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 
територији Општине Ћуприја применом одредаба Закона, 

Статута и других прописа, Општинско веће општине Ћуприја 

врши следеће послове: 

1. разматра предлог Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине 
Ћуприја на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља 

Скупштини на усвајање; 

2. усваја (доноси) Процену ризика од катастрофа за 
територију општине Ћуприја након добијања сагласности од 

МУП-а - Сектора за ванредне ситуације; 

3. усваја (доноси) План заштите и спасавања општине 
Ћуприја након добијања сагласности од МУП-а - Сектора за 

ванредне ситуације; 

4. усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа 
за територију општине Ћуприја на основу Процене ризика од 

катастрофа; 

5. усваја (доноси) Екстерни план заштите од великог 
удеса након добијене сагласности од МУП-а - Сектора за 

ванредне ситуације; 

6. доноси акт о одређивању субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање за територију општине 

Ћуприја на предлог надлежног штаба; 

7. доноси акт о формирању јединица цивилне заштите 

опште намене и јединице за узбуњивање; 

8. разматра висину насталих штета од елементарних 

непогода и доставља захтев за помоћ Влади Републике Србије; 
9. образује Комисију за процену штете настале од 

елементарних непогода; 

10. одлучује о накнади штете настале од елементарних 
непогода и других несрећа; 

11. одлучује о додели помоћи грађанима који су 
претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу са 

расположивим финансијским средствима; 

12. успоставља ситуациони центар у складу са актом о 
организацији и функционисању цивилне заштите, а у 

зависности од техничких и материјалних могућности; 

13. предлаже акта која доноси Скупштина општине 
Ћуприја; 

14. предузима хитне и превентивне мере у циљу 

смањења ризика од катастрофа; 
15. обавља и друге послове утврђене Законом, 

Статутом и другим прописима. 

 

2.2.4. Општинска управа 

Члан 14. 

Општинска управа у чијој су надлежности послови 
везани за ванредне ситуације и планирање одбране, у систему 

смањења ризика од катастрофа, преко своје стручне службе, 

обавља следеће послове и задатке: 
1. обезбеђује успостављање и функционисање 

ситуационог центра, уз сагласност председника општине 

Ћуприја, у складу са техничким и материјалним могућностима 
општине Ћуприја; 

2. носилац је активности на изради Процене ризика од 

катастрофа на територији општине Ћуприја; 
3. носилац је активности на изради Плана смањења 

ризика од катастрофа;  

4. носилац је активности на изради Плана заштите и 
спасавања;  

5. учествује у припремама, организацији и извођењу 

привременог померања или евакуације угроженог 

становништва;  

6. учествује у припремама и спровођењу збрињавања 

настрадалог становништва;  
7. стара се о обезбеђивању неопходних средстава за 

рад Штаба за ванредне ситуације општине Ћуприја; 

8. стара се о планирању и имплементацији 
урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који се 

односи на израду и усвајању просторних планова општине 

Ћуприја;  
9. набавља и одржава средства за узбуњивање у 

оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, 

учествују у изради студије покривености система јавног 
узбуњивања за територију општине Ћуприја; 

10. стара се о обезбеђењу телекомуникационе и 

информационе подршке за потребе заштите и спасавања;  
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11. организује, развија и води личну и узајамну заштиту 

у свим органима општине Ћуприја;  
12. учествује у организацији, формирању, опремању и 

обучавању јединица цивилне заштите опште намене и 

јединице за узбуњивање;  
13. остварује сарадњу са организационим јединицима 

Сектора за ванредне ситуације - Одељењем за ванредне 

ситуације у Јагодини;  
14. обавља и друге послове заштите и спасавања у 

складу са законом и другим прописима. 

 

2.2.5. Општинска управа и други органи Општине 

Члан 15. 

Општинска управа и њене организационе јединице, као и 
други органи Општине и њихове стручне службе, у оквиру 

својих надлежности у систему смањења ризика од катастрофа, 

обављају следеће послове и задатке: 
1. учествују у припремама, организацији и извођењу 

делимичне или потпуне евакуације угроженог становништва; 

2. учествују у припреми и спровођењу збрињавања 

настрадалог становништва; 

3. старају се о планирању и имплементацији 

урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који се 
односи на израду и усвајање просторних планова општине 

Ћуприја; 

4. организују, развијају и спроводе личну, узајамну и 
колективну заштиту у свим органима општине; 

5. обављају и друге послове заштите и спасавања у 
складу са законом и другим прописима. 

 

2.2.6. Општински штаб за ванредне ситуације 

 

А Састав Општинског штаба за ванредне ситуације 

Члан 16. 
За руковођење и координацију рада субјеката и снага 

система за смањење ризика од катастрофа на територији 

општине Ћуприја, Скупштина општине формира Општински 
штаб за ванредне ситуације на територији општине Ћуприја (у 

даљем тексту: Штаб) у чији састав улазе командант, заменик 

команданта, начелник и чланови Штаба. 
Командант Штаба је председник општине. 

Заменик команданта Штаба је заменик 

председника општине. 
Начелник Штаба  

Чланови Штаба су: 

1) представници органа Општине у чијем 
делокругу су послови из области: одбране, 

информисања, инспекције, комуналних делатности, 

стамбени послови, здравства, пољопривреде, 
водопривреде, шумарства, рада, социјалне 

политике, заштите животне средине, образовања, 

урбанизма, грађевинарства, саобраћаја, енергетике 
и други, у складу са предлогом општинске управе и 

надлежних служби; 

2) руководиоци јавних предузећа, привредних 
друштава, представници Министарства 

унутрашњих послова, Војске Србије, Црвеног 

крста, удружења грађана, других правних лица и 

установа и други, у складу са предлогом општинске 

управе и надлежне службе. 

 

Б Надлежности Општинског штаба за ванредне ситуације 

Члан 17. 
Штаб обавља следеће послове: 

1. руководи и координира рад субјеката система 

смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
2. руководи и координира спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

3. разматра процене ризика, планове заштите и 
спасавања и друга планска документа и даје препоруке за 

њихово унапређење;  

4. прати стање и организацију система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и 
предлаже мере за њихово побољшање; 

5. наређује употребу снага система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава 
помоћи и других средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама; 

6. стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим 

мерама; 

7. процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање 

ванредне ситуације; 

8. наређује приправност субјеката и снага система 
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама; 

9. сарађује са другим штабовима за ванредне 
ситуације; 

10. учествује у организацији и спровођењу мера и 

задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући 

у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

11. израђује предлог годишњег плана рада и предлог 

годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на 
усвајање; 

12. образује стручно-оперативне тимове за извршавање 

специфичних задатака из области заштите и спасавања; 
13. именује поверенике и заменике повереника цивилне 

заштите; 
14. предлаже субјекте од посебног значаја за Општину; 

15. ставља у приправност и ангажује субјекте од 

посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне 
самоуправе; 

16. и друго по процени Штаба за ванредне ситуације.  

Члан Штаба је дужан да се одазове и учествује 
у обуци. 

 

В Стручно-оперативнитимови Штаба 

Члан 18. 
Штаб формира стручно-оперативне тимове 

као своја помоћна стручна саветодавна и 
оперативна тела, за следеће опасности и мере 

цивилне заштите: 

1. Стручно-оперативан тим за заштиту и спасавање од 
поплава, клизишта и ерозија; 

2. Стручно-оперативан тим за заштиту и спасавање од 

земљотреса; 
3. Стручно-оперативан тим за заштиту и спасавање од 

пожара и техничко-технолошких несрећа; 

4. Стручно-оперативан тим за заштиту и спасавање од 
епидемија и пандемија; 

5. Стручно-оперативан тим за животињске и биљне 

болести; 
6. Стручно-оперативан тим за евакуацију; 

7. Стручно-оперативан тим за склањање и 

збрињавање; 
8. Стручно-оперативан тим за прву и медицинску 

помоћ; 

9. Стручно-оперативан тим за асанацију терена; 

10. друге стручно-оперативне тимове у зависности од 

идентификованих опасности. 

 
У састав стручно-оперативних тимова улазе стручна лица из 

састава: органа или институција надлежних и компетентних 

за одређену опасност; надлежне службе МУП-а; органа 
Општине; представници здравствених, образовних и научних 

установа; посебних организација, привредних друштава и 

других правних лица у чијем делокругу су, поред осталих, и 
послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама. 

Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац 
којег именује Штаб.  

Стручно-оперативан тим одговара начелнику Штаба. 

 

2.2.7. Ситуациони – КОЛ центар 
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Члан 19. 
Ситуациони - КОЛ центар се образује у оквиру одељења 

општинске управе надлежног за послове заштите и спасавања 

и успоставља непрекидан рад са циљем правовременог 
информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима 

које грађани треба да предузимају у одређеној опасности. 

Поред наведеног, Ситуациони - КОЛ центар обавља и следеће 
послове: пријем наредби, закључака и препорука од Штаба и 

њихово преношење надлежним органима и службама 

Општине, месним заједницама и снагама заштите и спасавања; 
прикупља податке и информације о угроженом становништву 

и доставља их Штабу, као и податке о интервенцијама снага 

заштите и спасавања на терену. 

 

2.2.8.Повереници цивилне заштите 

Члан 20. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и 

покретање почетних активности у случају појаве или најаве 

опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за 

ванредне ситуације, именује поверенике и заменике 

повереника цивилне заштите у следећим насељеним местима: 

 

Редни 

број 

Насеље-Месна 

заједница 

Повереници 
ЦЗ 

Заменици 

повереника 

ЦЗ 

број број 

1. МЗ „Батинац“ 2 2 

2. МЗ „Бигреница“ 2 2 

3. МЗ „Старо Село“ 1 1 

4. МЗ „Вирине“ 2 2 

5. МЗ „Влашка“ 1 1 

6. МЗ „Добричево“ 1 1 

7. МЗ „Исаково“ 1 1 

8. МЗ „Јовац-
Дворица“ 

3 3 

9. МЗ „Кованица“ 1 1 

10. МЗ „Крушар“ 3 3 

11. МЗ „Мијатовац“ 4 4 

12. МЗ „Остриковац“ 1 1 

13. МЗ „Паљане-

Иванковац“ 

2 2 

14. МЗ „Супска“ 3 3 

15. МЗ „Сење“ 3 3 

Градске МЗ 

16. I  МЗ „Центар“ 10 10 

17. I I  МЗ „Церница“ 10 10 

18. I I I  МЗ 

„Жировница“ 

10 10 

 
Повереници и заменици повереника у насељима предузимају 

непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и 

задатака цивилне заштите и личне и узајамне заштите. 
Најважније мере које предузимају повереници и заменици 

повереника цивилне заштите у насељеним местима су: 

1. обавештавање Штаба за ванредне ситуације о 

насталој опасности у зони своје одговорности; 

2. активирање и ангажовање становништва и 
координирање њиховим активностима на спасавању живота 

угрожених и имовине на угроженом подручју; 

3. упознавање грађане са знацима за узбуњивање и о 
поступцима грађана на знак опасности; 

4. организовање личне и узајамне заштите у зони своје 

одговорности; 
5. учешће у активностима организације и вршења 

евакуације угроженог становништва са угроженог  подручја; 

6. учешће у активностима организације и спровођења 
збрињавања угроженог становништва; 

7. информисање Општинског штаба о броју 

порушених објеката, повређених и угрожених грађана којима 

је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова 

на електро, водоводној и гасној мрежи, поплављеним 
подручјима и другим подацима који се односе на заштиту и 

спасавање грађана и њихове имовине. 

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
општине Ћуприја, општинска управа, привредна друштва и 

друга правна лица на простору општине Ћуприја одредиће 

своје поверенике у складу са чланом 77. Закона. 
Именовање повереника и заменика повереника у насељеним 

местима извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у 

року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника 

урадиће стручна служба општинске управе у чијој су 

надлежности послови везани за ванредне ситуације и 
планирање одбране, у систему смањења ризика од катастрофа.  

Повереници се именују у складу са критеријумима из 

Правилника о раду повереника и заменика повереника 
цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање 

(„Службени гласник РС“, бр. 102/2020). 

 

2.2.9.Јединице цивилне заштите 

Члан 21. 
За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и 
спасавања људи и материјалних добара на простору Општине 

формирају се јединице цивилне заштите опште намене и 

специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање. 
Начин формирања јединица цивилне заштите опште намене и 

специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, 
попуна, ангажовање, задаци, обавезе, опремање, обучавање и 

начин финансирања, биће уређено посебном одлуком 

Општинског већа. 
 

2.2.10. Субјекти од посебног значаја 

Члан 22. 
Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва и 

друга правна лица која егзистирају на територији општине 

Ћуприја, а која у свом саставу располажу људским и 
материјалним ресурсима који се могу искористити у заштити 

и спасавању људи, материјалних и културних добара, 

одредиће Општинско веће својим актом који ће обухватити: 
1. јавна комунална предузећа на територији Општине; 

2. здравствене установе; 

3. ветеринарске установе; 
4. електродистрибутивну мрежу; 

5. саобраћајна предузећа; 

6. грађевинска предузећа; 
7. хуманитарне организације и др. 

 

Веће ће истим актом одредити и области у оквиру које ће се 
обављати конкретни задаци у заштити и спасавању за свако од 

наведених правних лица. Конкретне задатке у ванредној 

ситуацији одређује Штаб. 
Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање падају на терет 

буџета општине Ћуприја. 
Одсек за председника општине, општинско веће и 

скупштинске послове у оквиру општинске управе у чијој су 

надлежности и послови везани за ванредне ситуације и 

планирање одбране, у систему смањења ризика од катастрофа, 

припрема уговоре којима се уређују права и обавезе које 

произилазе из статуса и ангажовања субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање, а потписује их председник 

Општине. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање имају 
обавезу планирања и припремања ефикасног и правовременог 

ангажовања и извршења задатака постављених од стране 

Штаба. 
 

2.2.11. Привредна друштва, предузетници и друга правна 

лица 

Члан 23. 
Сва привредна друштва, предузетници и друга правна лица на 

територији општине Ћуприја су у обавези да учествују у 
заштити и спасавању на основу наредби, закључака и 
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препорука Штаба, а у складу са својом делатношћу, људским 

и материјалним ресурсима. 
Трошкови настали учешћем привредних друштава, 

предузетника и других правних лица при спровођењу мера 

заштите и спасавања, надокнађују се из буџета општине 
Ћуприја. 

 

 

2.2.12. Хуманитарне организације и удружења грађана 

Члан 24. 
Организација Црвеног крста и друге хуманитарне 

организације и удружења, која своју делатност обављају на 

територији општине Ћуприја учествују у планирању, 

припреми и спровођењу задатака заштите и спасавања и 
пружања помоћи становништву погођеном последицама 

катастрофа. 

Ангажовање хуманитарних организација и 
удружења грађана врши Штаб. 

 

2.2.13. Образовне институције 

 

Члан 25. 
Под образовним институцијама подразумевају се 

високошколске установе и научно-истраживачке организације 

(универзитети, институти, заводи и др.). 

Образовне институције се ангажују у спровођењу 
задатака заштите и спасавања и смањења ризика од 

катастрофа кроз учешће у штабу и стручно - оперативним 
тимовима. 

 

2.2.14. Грађани 

 

Члан 26. 
У извршавању задатака заштите и спасавањa дужни 

су да учествују сви способни грађани од 18 до 60 година 

старости на простору општине Ћуприја укључујући и стране 

држављане, изузев: 
- трудница и мајки са децом до 10 година старости; 

- самохраних родитеља, односно старатеља са децом до 15 

година старости; 
- особа са инвалидитетом, као и лица која брину о особама са 

инвалидитетом; 

- лица која се старају и живе у истом домаћинству са старијим 
особама која нису способна да брину о себи. 

За потребе заштите и спасавања, грађани су дужни 

да поштују све наредбе и друге мере које доноси Штаб, затим 
да омогуће извођење неопходних радова за заштиту и 

спасавање на својим непокретностима, као и да дају на 

коришћење непокретне ствари, возила, машине, опрему, 
материјално - техничка и друга материјална средства (вода, 

храна, одећа, обућа, грађевински и др. производи).  

За ствари и материјална средства дата на 
коришћење, као и за штету насталу извођењем радова на 

непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани 

имају право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама 
из буџетских средстава општине Ћуприја. 

 

III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

3.1. Лична и узајамна заштита 

Члан 27. 
Лична и узајамна заштита је облик организовања 

грађана за спровођење личне заштите и самопомоћи и 

пружања помоћи другим особама којима је та помоћ 

неопходна. 
Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик 

припремања и организовања учешћа грађана у заштити и 

спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне 
заштите и спасавања у пословним и стамбеним зградама и 

другим објектима где живе и раде. 

 

3.2. Мере цивилне заштите 

Члан 28. 
За потребе заштите и спасавања становништва на 

простору општине Ћуприја, сви субјекти смањења ризика од 

катастрофа, а посебно Општинско веће, Штаб, општинска 

управа Општине и субјекти од посебног значаја, планирају, 
организују и предузимају мере цивилне заштите, поштујући 

специфичност њиховог садржаја и њихову примену кроз мере 

и активности по појединим опасностима, планским 
документима разрађују мере заједничке за све опасности које 

угрожавају територију и то: 

 
1. узбуњивање; 

2. евакуација; 

3. склањање; 
4. збрињавање угрожених и настрадалих; 

5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 

6. заштита о техничко-технолошких несрећа; 
7. заштита и спасавање из рушевина; 

8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и 

под водом; 
9. заштита и спасавање на неприступачним теренима; 

10. заштита и спасавање од пожара и експлозија; 

11. заштита од eксплозивних остатака рата; 

12. прва и медицинска помоћ; 

13. асанација терена. 

 

IV МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА 

Члан 29. 
Општина Ћуприја ће успоставити сарадњу са 

суседним јединицама локалне самоуправе у припремама, 

планирању, организацији и спровођењу система смањења 
ризика од катастрофа. У том смислу биће потребно ускладити 

„Процену ризика од катастрофа“ и поједина планска решења у 

Плану заштите и спасавања. Посебну сарадњу ће остварити са 
суседним јединицама локалне самоуправе по питањима израде 

Плана смањења ризика од катaстрофа за све заједничке 

ризике. 
 

V ФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

СТАНОВНИШТВА 

Члан 30. 
За потребе заштите и спасавања становништва и 

материјалних добара од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и опасности, из буџета Општине, 

финансирају се следеће активности: 

1. организовање, опремање и обучавање Општинског 
штаба за ванредне ситуације; 

2. организовање, опремање и обучавање јединица 

цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице за 
узбуњивање; 

3. опремање и обучавање повереника и заменика 

повереника цивилне заштите; 
4. изградња система јавног узбуњивање на територији 

општине Ћуприја; 

5. одржавање, смештај и чување посебне опреме за 
јединицу цивилне заштите опште намене; 

6. организација и спровођење мера и задатака цивилне 

заштите; 
7. санирање штете настале природном и другом 

незгодом; 

8. и друге послове у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Активности из става 1. овог члана се, поред средстава из 
буџета Општине, могу реализовати и путем донација, поклона 

и других видова помоћи, у складу са законом, као и наменски 

пренетим средствима из буџета Републике Србије. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31. 
Планска и друга документа из области смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 
територији Општине, донеће се у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 32. 
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука  о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Ћуприја број: 06-80/2012-02 од 

19.09.2012. године (Сл.гласник општине Ћуприја“ број: 

17/2012) 

Члан 33. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гланику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-23-3/2023-02 од 27. 02. 2023. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

На основу члана 11. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17 - др. 

закон), члана 1. Став 1.тачка 2), члана 2, члана 4, 5 и 9 став 2., 

Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др. закон, 63/06 испр. др. 

закон, 116/08-др. закон, 92/11-др. закон, 99/11-др.закон, 10/13, 

55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон), члана 5.  Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица запослених у државним органима („Сл. 

гласник РС“, бр. 44/08-пречишћен текст, 2/12 и 23/18), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18  и 

111/21 - други закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/19), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 02. 2023. 

године, доноси 

ОДЛУКУ 

о изменама Одлуке о платама изабраних и постављених 

лица у органима општине Ћуприја 

Члан 1. 

У Одлуци о платама изабраних и постављених лица у 

органима општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, 
бр. 9/15, 14/16, 20/17, 13/18 и 45/20) 

 члан 8. став 1.  алинеја девета мења се и гласи:  

„- 12,87 за помоћника председника општине “ 
члан 8. став 1.  алинеја десета мења се и гласи:  

„- 14,85 за правобраниоца општине Ћуприја “ 

члан 8. став 1.  алинеја једанаеста мења се и гласи:  
„- 9,90 за заменика правобраниоца општине Ћуприја “ 

 

Члан 2. 

У Одлуци о платама изабраних и постављених лица у 

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

9/15, 14/16, 20/17, 13/18 и 45/20) 
члан 9. став 1. тачка 5. мења се и гласи:  

„5. помоћнику председника општине - 30% што 

укупно износи 28,43 “ 
члан 9. став 1. тачка 6. мења се и гласи:  

„6. правобраниоцу општине Ћуприја - 30% што 
укупно износи 31“ 

члан 9. став 1. тачка 7. мења се и гласи:  

„7. заменику правобраниоца општине Ћуприја - 30% 
што укупно износи 24,57 “ 

 

Члан 3. 

У осталим одредбама Одлука о платама изабраних и 

постављених лица („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 

9/15, 14/16, 20/17, 13/18 и 45/20) остаје непромењена.  

 

Члан 4 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА – 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-4/2023-02 од 27. 02. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту 

(«Службени гласник РС», број 10/2016), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-

др.закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја“ број 30/2019), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 02. 2023. године,  

доноси 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене у члану 24. Одлуке о 
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 

општини Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.9/2018) 

– у даљем тексту: Одлука  који сада гласи: 
„Надзор над реализацијом годишњих и посебних 

програма у области спорта врши Спортски савез Ћуприје и 

Комисија за анализу и проверу извештаја о коришћењу 

средстава буџета општине  Ћуприја коју образује Општинско 

веће општине Ћуприја.“ 

Члан 2. 

У члану 25. Одлуке мења се став 2. који сада гласи: 

„Периодични извештај са потребном комплетном 

документацијом о остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета општине Ћуприја подноси се  у 

року од 7 дана по истеку сваког квартала у току реализације 
програма Спортском савезу Ћуприје и Комисији за анализу и 

проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине  

Ћуприја.“. 
У члану 25. Одлуке мења се став 3. који сада гласи: 

„Председник општине, на предлог Спортског савеза 

Ћуприје или Комисије за анализу и проверу извештаја о 
коришћењу средстава буџета општине Ћуприја, може 

обуставити даље финансирање програма, односно једнострано 

раскинути Уговор о реализовању програма, са носиоцем 
програма који не достави периодични извештај из става 1. 

овог члана.  

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-5 /2023-02 од 27. 02. 2023.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр ек.наука 

На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 18/2010, 101/2017, 113/2017-други закон, 

95/2018-др.закон, 10/2019, 86//2019-др.закон, 157/2020-

др.закон, 123/2021-др.закон и 129/2021 ),  члана 2. и  3. 
Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно 

већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 44/2011) и члана 
40.став 1. тачка 6.  Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја, број 30/2019), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана  27. 02. 2023.године, 
доноси  

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ МАЊЕГ, ОДНОСНО ВЕЋЕГ БРОЈА 

ДЕЦЕ ОД БРОЈА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ У ВАСПИТНУ 

ГРУПУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧЈА 

РАДОСТ“ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се да васпитне групе у 

Предшколској установи „Дечја радост“ Ћуприја, могу имати 
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мањи односно већи број деце до 20% од Законом утврђеног 

броја који се уписује у васпитну групу. 
 

Чалн 2. 

Већи број деце од законом утврђеног броја 
утврђује се у васпитним групама целодневног боравка зато 

што утврђеном мрежом објеката и изграђеним капацитетима у 

целодневном боравку не могу бити обухваћена сва деца према 
исказаним потребама родитеља, и то: 

 

Узрасна група 

Број деце 
према 

законом 

утврђеном 
нормативу 

 

Број деце 

који се 

може 
уписати 

Млађа  јаслена група од 10 

месеци до 2 године 
12 14 

Мешовита јаслена група од 

10 месеци до 3 године 
12 14 

Старија  јаслена група од 2 до 

3 године 
16 19 

Мешовита група од 2 године 
до поласка у школу 

15 18 

Мешовита васпитна група од 

3 године до поласка у школу 
20 24 

Млађа  васпитна група од 3 

до 4 године 
20 24 

Средња васпитна група од 4 

до 5 године 
24 28 

Старија  васпитна група од 

4,5 до 5,5 године 
24 28 

Предшколска група на 

целодневном боравку од 5,5 

година до поласка у школу 

26 31 

 

     Члан 3. 

Мањи број деце од законом утврђеног броја 
утврђује се у васпитним групама полудневног боравка које се 

формирају ради похађања припремног предшколског 

програма ако постоји најмање петоро деце стасале за 
похађање припремног предшколског програма и ако не 

постоји друга могућност њиховог обухвата и то: 

Узрасна група 

Број деце 

према 
законом 

утврђеном 

нормативу 
 

Број деце 
који се 

може 

уписати 

Предшколска група на 

полудневном боравку од 5,5 
до поласка у школу 

26 5 

 

      Члан 4. 

Мањи број деце од законом утврђеног броја 
утврђује се у мешовитим васпитним групама због 

немогућности да се према исказаним потребама родитеља 

организује рад у васпитно-образовним групама у складу са 
нормативом о броју деце утврђеним Законом и то: 

Узрасна група 

Број деце 

према 
законом 

утврђеном 

нормативу 
 

Број деце 
који се 

може 

уписати 

Мешовита  група од 2 године 

до поласка у школу 
15 12 

Мешовита васпитна група од 
3 године до поласка у школу 

20 16 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 
објављивања у  листу „Службени гласник општине Ћупприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-6/2023-02 од  27. 02. 2023.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр ек.наука 

       На основу члана 64. Упутства о вођењу матичних књига и 

обрасцима матичних књига у вези члана 63. Закона о 
матичним књигама (“Сл. гласник РС” број 

20/2009 и 145/2014 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 

Ћуприја (“Сл. гласник општине Ћуприја”, бр. 30/19), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 27. 

02. 2023.  године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

     ОДРЕЂУЈУ СЕ  др Предраг Божић спец патологије, 

Јелена Петковић, спец патологије и  др Горан Цветковић 

спец. ургентне медицине да  пружају услуге стручног 
утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе и издавати потврде о смрти за лица која су умрла ван 

здравствене установе. 

 

Члан 2. 
     ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Ћуприја да са 
лекарима из члана 1. ове Одлуке закључи  Уговоре о пружању 

услуга за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица 

умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о 
смрти. 

Члан 3. 

Вредност посла из члана 1. ове Одлуке износи 1.000,оо 
динара по издатој потврди о смрти у нето износу без пореза и 

доприноса. 

Плаћање се врши месечно од 5. до 15. у месецу.                                                                                      

 

Члан 4. 

Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке 
послове - Одсек за управно правне послове достављаће 

Одељењу за финансије до 5. ог у месецу број издатих потврда 

о смрти ради обрачуна исплате накнаде из члана 3 ове Одлуке.  
 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
број: 02-4/2020 од 22.02.2020. године објевљена у „Службеном 

гласнику општине Ћуприја“ број 02/2020. 

 

Члан 6. 

    Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-23-7/2023-02 ОД 27. 02. 2023. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр.екон 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 54. 

Закона о добробити животиња (“Сл.гл РС “ бр. 41/09) и члана 

40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 
Ћуприја ''  бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 27. 02. 2023. године,  доноси: 
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ПРОГРАМ  КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ                                                          

ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

са Акционим планом за период 2023-2025 

 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Реализацијом активности из Програма контроле и смањења 

популације напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2019.год. и период 2020-2022.год, 
значајно је смањен број напуштених животиња на територији 

општине Ћуприја, као и број нанетих озледа и материјалне 

штете проузроковане нападом или угризом од стране 
напуштених паса. То је пре свега резултат пописа и едукације, 

али и упознавања грађанства са правима и обавезама држања 

паса и казненим одредбама које важе у случајевима да им се 
пас нађе на улици или га не обележе и вакцинишу у складу са 

законом. Све то утиче на смањење броја напуштених 

животиња, а самим тим и на смањење штета и озледа нанетих 

од стране напуштених животиња-паса. Такође рађењем 

стерилизације и враћањем на станиште, животиње живе али 

без могућности размножавања, те угину природном смрћу или 
услед страдања у саобраћају. 

     Оно што је уочено у наведеном периоду рада на 

реализацији активности из Програма контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2019.године и Програмом 2020-
2022.године, су пси које друге локалне самоуправе или друге 

службе зоохиогијена уз пут „истоваре“ на територију општине 

Ћуприја, почевши од самог центра града (мост на Раваници 
код касарне), па  до ободних делова града (правац ка Параћину 

и излаз према Јагодини), ободних делова села на територији 

општине Ћуприја, што се све опажа по пријави грађана и по 
изгледу и броју групе паса (уплашене животиње, држе се 

заједно). 

      Овој појави као и системском решавању извора 
напуштених животиња, може се стати на пут само појачаним 

контролама и праћењем кретања паса од момента хватања до 

момента враћања на територију са које су узети, наравно после 
третмана, обележавања и вакцинацијом.      

      Статистика од укупног броја паса који гравитирају као 

напуштене животиње на територији јединице локалне 
самоуправе 60-75% су напуштене животиње (статистика УН). 

Остатак тј. 25%  до 40%   су  власнички пси или пси које чува 

нека заједница (станари зграда), што је и циљ рада на 
Програму контроле и смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Ћуприја како за период 

2017-2019 тако и за период 2020-2022 године. Програмом за 
период 2023-2025.године, највећа пажња ће се посветити томе 

да се направи што већи број власничких паса и стерилизација 

свих паса који нису већ стерилисани. У периоду 2020-2022 
стерилисан је велики број власничких паса (преко средстава 

ЈП Зоохигијене) и напуштених паса (преко фондова удружења 

за заштиту животиња).  
       Пример: ако у граду имамо 20 женских јединки паса, које 

се коте 2 пута годишње и доносе на свет 4-6 штенади, а под 

претпоставком да преживи 50% окота то је за годину дана 

нових 20-30 нових напуштених животиња по једној женки 

односно укупно на годишњем нивоу 400-600 и зато је 

потребан континуиран рад  на едукацији, обележавању и 
казненим одредбама како би достигли Европске стандарде са 

95-98% обележених власничких паса. 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

      Циљ општине Ћуприја јесте квалитетна брига према 

напуштеним  и изгубљеним животињама, обележавање 
микрочипом и вакцинацију против заразне болести беснила 

власничких паса, контролисано парење и продукција штенади 

(највећи извор напуштених животиња) и уклањање лешева 
животиња са јавних површина општине Ћуприја. Програм 

хуманог решавања проблема напуштених животиња  

подразумева учешће свих чланова друштва, тј. владиног и 
невладиног сектора. 

      Програм контроле и смањења популације напуштених 

животиња мора бити у складу са Законом о добробити 
животиња, Законом о ветерини и Законом о комуналним 

делатностима. 

           

ОСНОВНИ РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

1.ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА 

 

   Закон о добробити животиња (у даљем тексту:ЗОДЖ), Закон 

о ветерини (у даљем тексту:ЗОВ), Закон о комуналним 
делатностима, Закон о локалној самоуправи су кровни закони 

и један од разлога доношења овог програма. 

       

2. СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ РАЗЛОЗИ  
 

    Смањење напада на грађане као и нарушавање јавног реда и 
мира. 

 

3. ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 

  

    У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од стране 

напуштених паса који помоћ траже у ординацијама или 
болницама. Трошкови пословања прихватилишта и ЈП 

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја (у даљем тексту: ЈП 

Зоохигијена) временом би се вишеструко исплатили – наспрам 
трошкова које би локална самоуправа морала да плати у 

случају одштетних захтева грађана. 
 

4.ЗДРАВСТВЕНИ РАЗЛОЗИ 

  
   Спречава се ширење и преношење заразних болести као и 

болести које су заједничке људима и животињама (зоонозе).  

   Према препорукама Светске здравствене организације 
(WHО) и ЕУ Савета Европе, посебан значај се придаје 

сузбијању следећих зооноза: rabies (бесноћа, беснило) и 

еchinococcus. 
 

5. ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ РАЗЛОЗИ  

  
    Спречава се растурање чврстог отпада и смећа из 

контејнера, канти и депонија, избегава се прљање улица, 

јавних површина и дечијих игралишта. 
 

6. ЕСТЕТСКИ РАЗЛОЗИ  
 
    Лепши изглед насељених места општине, како за грађане 

тако и за туристе. 

 

7.ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

  

   Хумано поступање са животињама је мера у интересу људи 
као и право животиња по Закону о добробити животиња. 

 

8.ЕДУКАТИВНИ РАЗЛОЗИ  
 

   Општина Ћуприја добија нови простор за разне едукативне 

програме намењене подизању укупне свести грађана, 

нарочито деце о проблему напуштених животиња (нпр. 

примењивање програма “ Плави пас”). 

 

СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА 

 

Програм контроле и смањења популације напуштених 

животиња на јавним површинама територије општине 

Ћуприја спроводи ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја и 

спроводи  се у пет програмских активности и то : 
 

1. Контрола испуњења обавеза у складу са Законом 

о ветерини и Законом о добробити животиња, а 

на основу обавештења и пописа урађених по 

Програмима контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2022 године 
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Овом активношћу се контролише испуњеност 

обавеза вакцинације против беснила и обележавања 
микрочипом у складу са Законом о ветерини и Одлуком о 

условима и начину држања паса и мачака на територији 

општине Ћуприја (сл.гл.општине Ћуприја бр 8/2011).                          
После завршене прве активности обавештавања и 

упознавања са обавезама вакцинације и обележавања 

микрочипом, која је завршена Програмом контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2019 године, у периоду 2020-2022.год. 

извршена је контрола испуњености обавеза по обавештавању 
из предходне активности. Програмом за период 2023-2025.год. 

власницима паса који нису испунили своју законску обавезу 

обележавање микрочипом и вакцинације против заразне 
болести беснила, без остављања додатних рокова (како је било 

рађено по Програму контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији општине Ћуприја за 
период 2017-2022 године) предлагаће се санкције у складу са 

законом т.ј. слаће се у облику спискова Одељењу за 

инспекцијски надзор општине Ћуприја на даље поступање. 

Акценат ће бити стављен на претварање што већег броја 

невласничких у власничке псе, уз помоћ надлежних 

инспекција. 
 

2. Контрола домаћинстава која у предходном 

периоду нису имала пса и нису ни пријавила ЈП 

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја набавку пса 

            Потребно је урадити контролу домаћинстава која су у 
периоду 2017-2022 године, пријавила да немају псе а да се 

нису у међувремену јавили ЈП Зоохигијени да су набавили 

пса, а такође и оних који су имали испуњену обавезу у складу 
са позитивном законском регулативом. Ова контрола ће се 

радити сходно предходно урађеном пописима. 

 

3. Едукација становништва о стерилизацији 

власничких паса како би се смањила 

неконтролисана репродукција 

Један од највећих генератора напуштених 

животиња,паса,су сеоске средине у којима се врши 

неконтролисано парење паса а штенад се раније,пре доношења 
Закона о добробити животиња,бацала и остављала да угину. 

Схвативши да је злостављање животиња кривично дело,после 

доношења Закона о добробити животиња,власници из сеоских 
средина доносе штенад у град и пуштају их поред болница и 

вртића јер тамо има хране,не водећи рачуна о томе да управо у 

тим установама је највећа фреквенција људи а нарочито 
деце(вртићи) што представља потенцијалну опасност да пси 

бранећи своју територију, повреде људе.За реализацију ове 

активности потребно је извршити едукацију становништва да 
свој проблем са нежељеним штенцима могу решити на два 

начина: 

-први је да штенад не пуштају на улицу већ да  
предају ЈП Зоохигијену која ће се бринути о њима и удомити 

их и 

-други је да стерилизацијом својих женских јединки 
спрече генерисање нежељене штенади. 

 

4. Уклањање лешева животиња са јавних 

површина и њихово нешкодљиво              

уништавање 

Ова активност подраумева још један од видова и 
начина на који завршавају напуштене животиње, најчешће 

услед саобраћајних акцидената али и неретко као жртве 

тровања или других облика насиља над животињама. Остаци 
оваквих животиња угрожавају здравље људи и животиња, 

стварају естетски ружну слику и представљају извор смрада 

услед распадања. Прикупљени лешеви са јавних површина се 
сакупљају у хладњачи-замрзивачу ЈП Зоохигијене а затим 

одвозе у ВУ „Напредак“ –Кафилерију на нешкодљиво 

уклањање. 

5. Хумано хватање паса и мачака и смештање у 

прихватилиште за напуштене  животиње 

Ова активност подразумева хватање паса и мачака и 

процедуру у складу са законским обавезама која се над њима 
спроводи. 

После хватања пси и мачке пролазе кроз тријажни 

период где се утврђује постојање или непостојање програма 
мера од стране ветеринарског субјекта  који врши тријажу и 

опсервацију уз помоћ радника ЈП Зоохигијене, а надзор над 

овим процесом има координатор именован од стране локалне 
самоуправе. 

Све ухваћене животиње се чувају до 3 (три) дана у 

прихватитлишту /карантину  у случају да се власници јаве 
(члан 69. ЗОДЖ ) у боксевима који су у сагласности са  

Праивилником за прихватилишта Министарства 

пољопривреде, шумарста и водопривреде. 
             Пси  се у прихватилишту чувају  у различитим 

временским интервалима и то :  

- пси који се еутанизирају  чување од 3 до 5 дана 
(законски основ на основу којих се хумано еутанизирају је 

члан 15 . ЗОДЖ који врши ветеринарски субјект). 

 - пси који се враћају на станиште  или удомљавају                

чување до  30 дана  

 над  којима се спроводи програм мера  прописаним од стране 

Управе за  ветерину као и стерилизација. 
 Једини програм која је дао резултате и који 

представља решавање проблема на “дуге стазе”, је програм 

који се руководи начелом хуманости, без еутаназије, и 
представља ЦНР методу “ухвати- третирај (стерилиши)-

пусти!“. 
             На основу података, власник прихватилишта, локална 

самоуправа преко Одељења за инспекцијски надзор, покреће 

прекршајне поступке према неодговорним власницима и 
наплаћује казне предвиђене казненим одредбама  ЗОДЖ, ЗОВ 

и Одлуком о условима начину држања паса и мачака на 

територији општине Ћуприја. 
После 15 дана имунизације паса и мачака, треба 

обавестити удружења за заштиту права животиња да помогну 

око даљег удомљавања или се пси враћају на станиште одакле 
су доведени у прихватилиште.  

            У случају проглашења опасности од заразне болести 

беснила на територији општине Ћуприја  поступа се по 
Правилнику о сузбијању, искорењавању и спречавању  

ширења  заразне болести  у складу са Решењем Управе за 

ветерину. 
Пси који се ухвате на јавној површини а нису 

регистровани у складу са ЗОВ и ЗОДЖ, и појави се власник 

који тврди да је пас његов /њен, поступак је следећи: 
         - власник потписује изјаву о власништву над животињом 

која није законски регистрована; 

         -  пас је 10 дана на опсервацији при чему се доставља 
извештај на први, пети и десети дан опсервације; 

         -  обележавање микрочипом и вакцинација; 

         -  петнаест дана имунизације; 
         - спроводи се стерилизација осим ако власник не захтева 

супротно и у том случају власник потписује под материјалном 

и кривичном одговорношћу изјаву да ће водити рачуна о 
потомству; 

         - сва документације, везана за ухваћену животињу, 

преводи се на власника.  

            Наведени поступци се спроводе о трошку власника, 

уколио се појави власник  или о трошку општине Ћуприја 

уколико се ради о напуштеној животињи. 
По пријави ЈП Зоохигијене и предаји на даљу 

надлежност и поступање, Одељење за инспекцијски надзор 

подноси прекршајне пријаве против несавесних власника паса 
или мачака приликом првог хватања њиховог пса или мачке на 

јавним површинама. После другог хватања исте животиње, 

несавеном  власнику се животиња одузима. 
            Трошкове настале радњама предвиђеним овим 

Програмом сноси власник прихватилишта ( ЗОДЖ члан 66 и 

67 ). Трошкове збрињавања власничких паса који на 
прихватилишту остану дуже од 5 (пет) дана сноси власник, 

односно држалац животиње.    

 
 



27.02.2023.            број 07 
 

 

45 
 

 

УЧЕСНИЦИ  У  СПРОВОЂЕЊУ  ПРОГРАМА 

 
            У спровођењу програма  учествују следећи субјекти:  

1. ЈП „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА - 

директним радом на реализовању програма, контролом, 
пописом, хватањем и збрињавањем  напуштених животиња у 

прихватилиште (уколико га општина Ћуприја изгради у 

периоду 2023-2025 година или по Уговору са неким од 
регистрованих прихватилишта), и уклањању лешава са јавних 

површина; 

2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА –даље поступање по 
добијеним информацијама од ЈП Зоохигијене и у осталом делу 

својих овлашћења. 

3. ПС Ћуприја -   у делу конфликта са становништвом 
и у сваком другом смислу. Даје помоћ при раду на теренима 

који су неприступачни и/или велики. Такође ЈП Зоохигијена 

асистира ПС Ћуприја у акцијама у којима је неопходно њено 
деловање; 

4. Ветеринарски субјект;  

5. Републичка ветеринарска инспекција  у делу својих 

овлашћења; 

6. Медији у делу информисања али и едукације;  

7. Локална самоуправа финансирањем спровођења 
Програма и контролом над спровођењем Програма ;  

8.  Грађани и НВО сектор за заштиту  и  унапређење 

права животиња . 
9. Здравствене организације и установе (Општа 

болница Ћуприја, Дом здравља Ћуприја и Завод за јавно 
здравље „Поморавље“ Ћуприја) 

 
СМЕТЊЕ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА 

 

1. Неодазивање неког од учесника Програма – разлози 

за ово могу бити недостатак          
образовања, незаинтересованост или политички утицај. 

Прекидање спровођења Програма може имати за последицу  
поновно неконтрилисано размножавање паса. 

            Решење: замена неадекватних кадрова; 

 

2. Недостатак средстава - спровођењем санкционе 

политике према несавесним  

власницима животиња, формираће се фонд новчаних 
средстава којим се може дотирати Програм. 

 

3. Политички утицај - утицај  политичких 
неистомишшљеника или намерно саботирање Програма које 

се дешавало раније у прошлост, требало би превазићи. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

       Средста за реализацију програма биће обезбеђена у 

Буџету општине Ћуприја за период 2023-2025.годину у складу 
са Програмом  контроле и смањења популације напуштених 

животиња на јавним површинама територије општине Ћуприја 

и уклањања лешева животиња са јавних површина општине 
Ћуприја и Акционим планом који доноси скупштина општине 

Ћуприја а саставни је део Програма.                        

 

ПРАЋЕЊЕ  СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

      Праћење и контролу спровођења и извршења Програма, 
такође и у његовом финансијском делу, вршу локална 

самоуправа општине Ћуприја преко свог координатора кога 

именује начелник општинске управе општине Ћуприја. 

 

      Саставни део овог Програма је и Акциони план за 2023-

2025. године (континуирано). 

 

      Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
      Ступањем на снагу Програма  контроле и смањења 

популације напуштених животиња на јавним површинама 
територије општине Ћуприја и Акционог плана 2023-

2025.године, престаје да важи Програм контроле и смањења 

популације напуштених животиња на јавним површинама 
територије општине Ћуприја и Акционог плана 2020-2022 

донети на седници Скупштини општине Ћуприја под бројем 

323-64/2019-02 од 07.10.2019. године („Сл.гл.општине 
Ћуприја“ бр.36/2019). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-8/2023-02  од   27. 02. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

 

Акциони план за годину 2023,2024 и 2025 .годину ( континуирано)  

Приоритети Активности Рокови Очекивани 

резултати 

Индикатори Реализатори Финансијска 

средства за 2023 

Финансијска 

средства за 2024 

Финансијска 

средства за 
 2025 

1.Детељан попис 
паса и мачака на 

територији 

општине 
Ћуприја 

        

 

 
 

 

 
 

 

1.Попис паса 

и мачака  

2023-2025 Извршен 

попис паса и 
мачака  

Број 

пописаних 
паса и мачака  

-ЈП 

Зоохигијена 
Ћуприја 

13.000.000,00 

рсд 
(са ПДВ-ом) 

13.200.000,00 рсд  

(са ПДВ-ом) * 

13.400.000,00  

рсд 
(са ПДВ-ом) * 

 

____________ 
7.900.000,00  

рсд 

(са ПДВ-ом) 
** 

 

9.000.000,00 рсд  
(са ПДВ-ом) ** 
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2.Уклањање 

отпада 
животињског 

порекла (лешева 

и споредних 
производа 

животињског 

порекла) 

        

 

 
 

 

 
 

 

1.уклањање  

лешева 
напуштених 

животиња 

(саобраћај и 
др.) 

       

3.Реконструкциј

а,санација и 

адаптација  

објекта 

прихватилишта 

за напуштене 
животиње “ 

  

Почетак 

родова 

01.04.2023

.године 

Завршетак 
радова 

01.10.2023

.године 

Реконструис

ан објекат 

који 

испуњава се 

услове по 

Закону о 
добробити 

животиња,П

равилник о 
Прухватили

штима  

-Слике  

-Прилог на 

Телевизија 

-Број 

смештених 

животиња 

-Локална 

самоуправа 

 8.900.000,00 

РСД 

по фазама  

  

 1. Упућивање 

РВИ  захтева 

за ветеринско 
-санитарни 

преглед 

објекта  

Октобар 

2020 

-Дозвола за 

пуштање у 

рад или 
корекција до 

испуњеност

и услова  

 Локална 

самоуправа  

-РАТ  

-цена 

подношења 
захтева 

  

Спровођење 

ЦНР 

методе(ухвати-
третирај-

стерилиши-
пусти) 

2023-2025 

1.Хумано 

хватање 

напуштених и 
незбринутих 

животиња 

Континуи

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

-1000 

збринутих 

паса и  200 
збринутих 

мачака 
-слике 

електронске 

евиденциони 
образци  

Локална 

самоуправа 

поверавање
м послова –

ЈП 
Зоохигијена 

Ћуприја   

завршетак 

прихватилишта 

4.200.000,00 5.500.000,00 

 2.Опсервација, 

обележавање и  
вакцинација  

Континуи

рано целе 
године 

Збрињавање 

животиња 

600 

опсервираних 
,обележених и 

вакцинисаних 

паса 
и 200 

опсервираних 

,обележених и 
вакцинисаних 

мачак 

-евиденције о 
притоколима 

-

Ветеринарск
и субјекат у 

оквиру ЈП 

Зоохигијене 
вет.амбулант

а 

  

3.Стерилизаци

ја животиња 

 

Континуи

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

-Број 

стерилисаних 

животиња 

-евиденције о 
притоколима 

Ветеринарск

и субјекат у 

оквиру ЈП 

Зоохигијене 
вет.амбулант

а 

 4.Враћање на 
предходно 

станиште 

Континуи
рано целе 

године 

Збрињавање 
животиња 

Број враћених 
животиња на 

предходно 

станиште 
-слике 

-ЈП 
Зоохигијена 

Ћуприја под 

контролом 
Локалне 

самоуправе  
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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  бр. 401-00-225/2023-02 од 17. 02. 2023. год. Скупштина општине Ћуприја на седници  одржаној дана 27. 02. 2023.  год. доноси 

                                                                                                                                                              

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2023  ГОДИНУ 

 

 

ПРИЛОГ бр.1 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06 –23-9 /2023-02  од  27.  02.  2023. 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 42. 

став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената („Службени 
гласник Републике Србије''  бр. 45/2013 и 25/2019 – 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 27. 02. 2023. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај о раду Савета за 

здравље општине Ћуприја за 2022. годину, број: 06-269/2022-

02 од 27. 12. 2022. године. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-10/2023-02  од   27. 02. 2023. 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 29. 
став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 87/2018), члана 40. став. 1. тачка 57.  
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 27. 02. 2023. године, доноси: 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи Извештај о раду Штаба за 

ванредне ситуације за територију општине Ћуприја за 2022. 
годину, брoj: 82-1-2/2023-03 од 02. 02. 2023. године. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-11 /2023-02  од   27. 02. 2023. 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 29. 

став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 87/2018), члана 40. став. 1. тачка 57.  

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 27. 02. 2023. године, доноси: 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ  План рада  Штаба за ванредне 
ситуације општине Ћуприја за 2023. годину. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-12 /2023-02  од   27. 02. 2023. 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 27. 02. 2023. 

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 Јавног 

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

Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 27. 01. 

2023. године,  Одлуком број: 314  

2.  Решење и Одлуку о измени и допуни  Ценовника 

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

општине Ћуприја''  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38 - 1/2023-02  од  27. 02. 2023. 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 27. 02. 2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа PWW доо Ниш, огранак Ћуприја, број: 2501 

од 02. 11. 2022. године.  

2. Решење и Ценовник из тачке 1. диспозитива овог решења објавити у „ Службеном  гласнику општине Ћуприја''  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38 - 15/2023-02  од  27. 02. 2023. 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 27. 02. 2023. 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 Јавног комуналног 

предузећа  „ Равно 2014 '' Ћуприја, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 06. 10. 2022. године,  Одлуком 

број: 5175  
2.  Решење и Одлуку о измени и допуни  Ценовника Јавног  комуналног предузећа  „Равно 2014 ''   из тачке 1. диспозитива овог 

решења објавити у „ Службеном  гласнику општине Ћуприја''  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38 - 14/2023-02  од  27. 02. 2023. 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 40. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 30/2019),  члана 53. став 4. Одлуке о 
комуналним делатностима  ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 14/2018- пречишћен текст, 40/2019 и 24/2021 ) и 

члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),  

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 

02. 2023. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план одвођења 

атмосферских вода на територији општине Ћуприја за 2023. 

годину, Јавног комуналног предузећа  „Равно 2014 '' Ћуприја, 
брoj: 306 од 27. 01. 2023. године, који је донео Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „ Равно 2014 '' Ћуприја, на 

седници одржаној дана 27. 01. 2023. године. 

 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 352-4/2023-02  од   27. 02. 2023. 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), члана 156. став 2. Одлуке о 
комуналним делатностима  ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2018 - пречишћен текст, 40/2019 и 24/2021 ) и 

члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 

02. 2023. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на   Годишњи план 

одржавања јавног зеленила за 2023. годину  Јавног 

комуналног предузећа  „ Равно 2014 '' Ћуприја, број: 305 од 27. 

01. 2023. године, који је донео  Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа  „Равно 2014 '' Ћуприја, на седници 

одржаној дана 27. 01. 2023. године.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 352-3/2023-02  од   27. 02. 2023. 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 40. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 30/2019),   члана 106. став 4. Одлуке о 
комуналним делатностима  ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2018- пречишћен текст, 40/2019 и 24/2021  ) и  

члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),  

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 

02. 2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план 

обезбеђивања јавног осветљења на територији општине 

Ћуприја за 2023. годину, Јавног комуналног предузећа „Равно 
2014 '' Ћуприја, број: 304 од 27. 01. 2023. године, који је донео  

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ Равно 2014 '' 

Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 01. 2023. године. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 352-2/2023-02  од   27. 02. 2023. 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 12. ст. 2 Закона о путевима  ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон), 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 27. 02. 2023. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план радова 
на изградњи, реконструкцији одржавања и заштити 

општинских путева за период  2023 – 2026. године, Јавног 

комуналног предузећа  „ Равно 2014 '' Ћуприја, број: 307 од 27. 
01. 2023. године, који је донео  Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „ Равно 2014 '' Ћуприја, на седници 

одржаној дана 27. 01. 2023. године.  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-48/2023-02  од  27. 02. 2023. 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), члана 118. став 3. Одлуке о 
комуналним делатностима  ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2018 - пречишћен текст, 40/2019 и 24/2021 )  

и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 

02. 2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план радова на 

изградњи, реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева у 2023. години  Јавног комуналног предузећа  „ Равно 

2014 '' Ћуприја, број 308 од 27. 01. 2023. године, који је донео  
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  „ Равно 2014 '' 

Ћуприја, на седници одржаној дана 27. 01. 2023. године.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-47/2023-02  од   27. 02. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. ст. 1. тачка 19. 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. ст.1. Закона о спорту ( „ Службени 
гласник Републике Србије ''  бр. 10/2016),  члана 40. ст. 1. 

тачка 24.  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 27. 

02. 2023. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност СПОРТСКОМ ФУТСАЛ 

УДРУЖЕЊУ „ КМФ ВИРТУС“ из Супске на употребу 

имена Ћуприја у називу и скраћеном називу удружења. 

 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја''   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-3/2023-02  од   27. 02. 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

На основу члана 32. ст. 1. тачка 19. 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. ст.1. Закона о спорту ( „ Службени 
гласник Републике Србије ''  бр. 10/2016),  члана 40. ст. 1. 

тачка 24.  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 27. 

02. 2023. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност за употребу имена Ћуприја у 
називу Удружења ратних ветерана  Ћуприје. 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-4/2023-02  од   27. 02. 2023. 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 
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Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на  

седници одржаној дана 27. 02.  2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Радног тела које врши 

функцију Савета МЗ Крушар и то: 

- Андрија Вуксановић 
- Радомир Илић 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-23/2023-02 од  27. 02.  2023. 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. и члана 117. став 3. 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 и члана 143. став 2. Пословника Скупштине 

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

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на  седници одржаној 
дана 27. 02. 2023. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Школе за 

музичке таленте у Ћуприји  

Јелена Василијевић -  представник запослених, због 

престанка основа по којем је именована. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-23-23-1 /2023-02 од 27. 02. 2023. 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 27.  

02. 2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ  СЕ члан Школског одбора Школе за 
музичке таленте у Ћуприји  

Ирена Младеновић Милошевић -  представник 

запослених. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-158 /2023-02 од 27. 02. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку ( „ Службени гласник Републике Србије''  бр. 

18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 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), 
поступајући по Захтеву Школе за музичке таленте у Ћуприји, 

број: 02-158/2022-02 од 30. 12. 2022. године, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 27.  02. 2023. 
године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У  Решењу о именовању Школског одбора  Школе 

за музичке таленте у Ћуприји, број: 02-36 /2022 - 02  од 19. 04. 

2022. године, врши се исправка техничке грешке у ставу  I 
тачка 5. тако да гласи: 

„ Рената Цакић Комленић, представник родитеља'' 

2. Ово Решење производи правно дејство од када и 
решење које се њиме исправља. 

3. Решење објавити у  „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02 - 36/2023-02  од  27. 02. 2023. 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 27. 02.  2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ  члан Локалног савета за 

запошљавање 

   Јасмина Ристановић – представник Националне 
службе за запошљавање, на лични захтев. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-23/2023-02 од  27. 02.  2023. 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 27. 02.  2023. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Локалног савета за 

запошљавање 
   Александра Вукићевић – представник Националне 

службе за запошљавање 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-27/2023-02 од  27. 02.  2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 
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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 

24.02.2023. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2023. годину Гимназије Ћуприја број. 01-372 од 

20.02.2023.год, коју је донео Школски одбор ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-12-3/2023-01-1 ОД 24.02.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

 

САДРЖАЈ   

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Ћуприја за 2023. годину;; 

1 

Одлука о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине 
Ћуприја; 

36 

Одлука о изменама Одлуке о платама изабраних 

и постављених лица у органима општине 

Ћуприја; 

41 

Одлука о изменама Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта у 

општини Ћуприја; 

41 

Одлука о утврђивању мањег, односно већег броја 

деце од броја који се уписује у васпитну групу у 

Предшколској установи „ Дечја радост„ Ћуприја; 

41 

Одлука о одређивању лекара за пружање услуге 
стручног утврђивања времена и узрока смрти 

умрлих изван здравствене установе и издавању 

потврде о смрти за лица која су умрла ван 
здравствене установе; 

42 

Програм контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији општине 
Ћуприја са Акционим планом за период 2023-

2025 године; 

43 

Сагласност Министарства животне средине на 

Програм коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Ћуприја за 

2023. годину 

47 

Програм коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Ћуприја за 

2023. годину; 

47 

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду 

Савета за здравље општине Ћуприја за 2022. 
годину; 

48 

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду 

Штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Ћуприја за 2022. годину; 

48 

Решење о усвајању Плана рада  Штаба за 

ванредне ситуације општине Ћуприја за 2023. 
годину; 

48 

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 “ Ћуприја; 

48 

Ценовник 48 

Решење о давању  сагласности на Ценовник 

сакупљања, одвожења и депоновања смећа,  
PWW доо Ниш, огранак Ћуприја, број: 2501 од 

02. 11. 2022. године; 

49 

Ценовник 49 

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 “ Ћуприја,  
Одлуком број: 314 од 27. 01. 2023. године; 

50 

Ценовник 50 

Решење о давању  сагласности на Годишњи план 

одвођења атмосферских вода на територији 
општине Ћуприја за 2023. годину, бр. 306 од 27. 

01. 2023. године ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 

51 

Решење о давању  сагласности на Годишњи план 
одржавања јавног зеленила за 2023. годину, бр. 

305 од 27. 01. 2023. године ЈКП „ Равно 2014 “ 

Ћуприја; 

51 

Решење о давању  сагласности  на Годишњи план 
обезбеђивања јавног осветљења на територији 

општине Ћуприја за 2023. годину, бр. 304 од 27. 

01. 2023. године, ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 

52 

Решење о давању  сагласности  на Средњорочни 

план радова на изградњи, реконструкцији 

одржавања и заштити  општинских путева за 
период 2023-2026 године бр. 307 од 27. 01. 2023. 

године, ЈКП „Равно 2014 “ Ћуприја; 

52 

Решење о давању  сагласности  на Годишњи план 
радова на изградњи, реконструкцији одржавања и 

заштити општинских путева у 2023. години, бр. 

308 од 27. 01. 2023. године, ЈКП „Равно 2014 “ 
Ћуприја; 

52 

Решење о давању сагласности за коришћење 

назива општине Ћуприја, број: 023-3/2023-02 од 

31. 01. 2023. године СПОРТСКОГ ФУТСАЛ 
УДРУЖЕЊА „ КМФ ВИРТУС“ из Супске 

52 

Решење о давању сагласности за коришћење 

назива општине Ћуприја  у називу Удружења 
ратних ветерана Ћуприје 

52 

Решење – именовање МЗ Крушар; 52 

Решење – разрешење Школа за музичке таленте; 53 

Решење – именовање  Школа за музичке таленте; 53 

Решење о исправци техничке грешке 53 

Решење о разрешењу  Јасмина Ристановић 53 

Решење о именовању Александра Вукићевић 53 

Решење – измена финансијског плана Гимназије 54 

Прилог бр 1 - Програм коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Ћуприја за 2023. годину; 

 

 

 



 

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  бр. 

401-00-225/2023-02 од 17. 02. 2023. год. Скупштина општине Ћуприја на седници  одржаној дана 27. 02. 2023.  год. доноси 
                                                                                                                                                              

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2023  ГОДИНУ 

Редни 

број 

актив 

ности 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарств а 

заштите 

животнесреди

не на предлог 

програма 

(датум и број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

 

Циљ 

активности 

Надлежни за 

спровођење 

Програмске 

активности 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстава 

финансира 

ња 

 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову 

активност у       

претходној 

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 

1500.000 

динара 

Буџет 

општине 

Ћуприја 

 

900 000 

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 

2 000 000 

динара 

Буџет 

општине 

Ћуприја 

1 000 000 

динара 



           

Контрола и управљање отпадним водама 
 

3.     

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

         

 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 
 

4. 

Контрола 

површинских вода 

/ 

 

Контрола квалитета 

воде у нашим рекама 

(В.Морава, Раваница, 

Миросава) 2 узорака 

4 пута годишње по 

реци 

Заштита вода и 

животне 

средине уопште 

 

-Општина 

Ћуприја 

 

-Предузећа по 

уговору 

 

800 000 

динара 

Буџет     

општине 

Ћуприја 

 

400 000 

динара 

/ 

 

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 



 

Контрола и заштита земљишта 
 

6. 

Анализа 

земљишта 

 

 

/ 

 

Испитивање узорака 

земљишта   на 

одређеним местима 

на подручју град 

(градске депоније која 

је затворена) 

 

Унапређење 

квалитета 

животне 

средине 

-општина 

Ћуприја 

 

-Предузећа по 

уговор 

600 000 

динара 

 

Буџет     

општине 

Ћуприја 

 

300 000 

динара 

 

Контрола и заштита од буке 
 

7. 

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 

1 000 000 

динара 

 

Буџет     

општине 

Ћуприја 

 

500 000 

динара 

 

Контрола и заштита од нејоизујућег зрачења 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 
 

9. 

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 

200 000 

динара 

Буџет     

општине 

Ћуприја 

 

100 000 

динара 



 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06 –23-9 /2023-02  од  27.  02.  2023. године 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

                                                                          

                                                                                                                                        ________________________________ 

                                                                                                                                                 Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

    Остало      

10.         

  УКУПНО    
6 100 000 

динара 
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