
 
               На основу чл. 10. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08, 28/08 и 13/11), 

чл. 5. Одлуке о додељивању признања и награда општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.5/02 и 5/05) и члана 
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 
  

                                                О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2013.ГОДИНУ 

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ 13.ОКТОБРА 

 

Члан 1. 

 Поводом Дана општине 13.Октобра, Скупштина 

општине Ћуприја, додељује 

 

СПОМЕН ПЛАКЕТЕ 

1.  Драгославу Михаиловићу, књижевнику рођеном у нашем 

граду, редовном члану Српске академије наука и уметности, 
добитнику многих књижевних награда и признања 

2.  Милораду Митровићу, професору ликовне уметности, који 

је својим ликовним делима овековечио Ћуприју и дао пун 
допринос на афирмацији свога града 

 

З А Х В А Л Н И Ц Е 

1. Соњи Стојадиновић, наставници хармонике, која је са 

својим ученицима на републичком и међународним 

такмичењима освојила многа признања, а у 2012.  и 2013.години 
остварила десет првих и једну другу награду 

2. Илији Белошевићу, српском кошаркашком судији, 

председнику Удружења кошаркашких судија Србије, судио је 
Олимпијске игре у Лондону 2012.године, Светско првенство у 

кошарци 2010.године, Олимпијске игре у Пекингу 2008.године, 

Европска првенства 2007., 2009. и 2011.године, као и финале 
Европског првенства у Словенији 2013.године 

3. Аники Ристић, председнику Удружења пензионера у 

Ћуприји, за доследност у бризи о пензионерима, организовању 
многих културних и спортских активности, и здравствене 

заштите за пензионере 

4.  Борисаву Благојевићу, дугогодишњем председнику 
књижевног клуба ''Душан Матић''  у Ћуприји и члану Удружења 

књижевника Србије,  добитнику многих књижевних награда и 

признања за књижевно стваралаштво 
5.  др Владану Јончићу, професору Правног факултета у 

Београду, за допринос на афирмацији Ћуприје кроз 

дугогодишњи друштвено политички рад   
          

Члан 2. 

          Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''.  

                                                                                             

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-3/2013-02 од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 
 

 

 
 

 

На основу члана 59.став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр 129/07) и члана 76. Став 1 

Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр 

14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 09.10.2013.године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр 25/2012 и бр 

5/2013) 

 

Члан 1.  

Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
„У општинској управи образују се следећа одељења: 

1. Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове,  
2. Одељење за финансије; 

3. Одељење за друштвене делатности, привреду и 

пољопривреду; 
4. Одељење за урбанизам и имовинско правне послове; 

5. Одељење за инспекцијски надзор; 

6. Одељење за локалну пореску администрацију; 
7. Одељење за пројектовање и развој; 

8. Одељење за заштиту животне средине;“. 

 
Члан 2.  

У члану 10. Одлуке, у Одељењу за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове код Службе за правне и 
управно правне послове брише се „Одсек за архиву“.  

У члану 10. Одлуке, брише се „Канцеларија за младе“.  

У члану 10. Одлуке брише се „Одељење за 

финансије, друштвене делатности, привреду и 

пољопривреду“ са свим Службама. Уместо тога додаје се нови 

текст који гласи: 
„У Одељењу за финансије: 

- Служба за трезор,  

- Служба за рачуноводство,  
- Служба за буџет.  

У Одељењу за друштвене делатности, привреду и 

пољопривреду 

- Служба за друштвене делатности,  

- Служба за пољопривреду 

- Служба за привреду.“ 
У члану 10. Одлуке у Одељењу за инспекцијски 

надзор бришу се: 

„-  Служба за инспекцијски надзор,  
- Служба за комуналну инспекцију.  “ 

 

У члану 10. Одлуке брише се: „Служба правне помоћи“.  
Остали део текста чл. 10 Одлуке остаје непромењен.  

 

Члан 3.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-4/2013-02 дана 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу члана 43. ст.2. Статута општине Ћуприја 

(''Сл. гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл. 

гласник општине Ћуприја'', бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА НАУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ  

 

Члан. 1. 

                  Овом Одлуком образује се Савет за науку и 
образовање, (у даљем тексту: Савет), као стално радно тело 

Скупштине општине Ћуприја. 

 

Члан. 2. 

                     Савет за науку и образовање разматра и даје 

предлоге одлука и питања из области науке,образовања и 
васпитања, координира и учествује у изради појединих планова 

развоја из ових области која су од великог значаја за 

грађане,ученике,просветне раднике као и за развој општине у 
циљу спровођења и стварања што бољег развоја образовања 

младих и деце, и образовно-васпитног утицаја кроз 

научна,културна и образовна дешавања. Савет припрема и 
подноси Скупштини предлоге за подстицање и остваривање 

међуопштинске сарадње која се односи на образовно-васпитна и 

научна дешавања. 

Члан. 3. 

                 Савет има председника и шест чланова. Председника и 

чланове Савета бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група. 

              Председник савета бира се из редова одборника а 
чланови поред одборника могу бити и стручњаци из области 

наведених у члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан. 3. 

                На организацију и начин рада Савета примењиваће се 

одредбе Одлуке о образовању радних тела Скупштине општине 
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 16/2012). 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-5/2013-02  од  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  („ Сл. 

гласник РС“ број 129/2007), члана 55. Закона о јавним 

агенцијама ( „ Сл. гласник  РС“ број 18/2005 и 81/2005), члана 

46. Закона о ветеринарству ( Сл. гласник РС. број 91/2005, 
30/2010 и 93/12 ) члана 38. тачка 9. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број  14/08, 22/08 и 28/08) 

Скупштина општине Ћуприја  на седници одржаној дана 
09.10.2013. године доноси  

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗООХИГИЈЕНУ 

 

Члан1. 

Овом Одлуком оснива се Јавна агенција за 

зоохигијену ради обављања развојних и стручних послова од 
општег интереса у области зоохигијене.  

 

Члан 2 

Назив агенције из члана 1. ове Одлуке је: Јавна 

агенција за зоохигијену општине Ћуприја. 

Седиште Јавне агенције за зоохигијену (у даљем 

тексту Јавна агенција) је у Ћуприји у улици Цара Лазара број 

107. 

Члан 3. 

У погледу законитости, стручности, политичке 

неутралности, непристрасности, употребе службеног језика и 

писма, стручне спреме и оспособљености запослених који раде 
на повереним пословима државне управе и у погледу 

канцеларијског пословања, на рад јавне агенције примењују се 

прописи везани за државну управу. 
На права, обавезе, одговорности и зараде директора и 

запослених у јавној агенцији примењују се општи прописи о 

раду, ако овом Одлуком или Законом није другачије одређено.  
  

 

Члан 4. 

 

Послови и делатност Јавне агенције су: 

1. хватање и збрињавање напуштених животиња у 
прихватилишта за животиње,  

2. нешкодљиво уклањање животињских лешева са јавних 

површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет животиња, 

3. транспорт  или организовање транспорта лешева 

животиња и споредних производа животињског порекла са 
јавних површина и објеката из тачке 2 овог члана до објекта за 

сакупљање лешева на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину и остале послове из 

области зоохигијене. 

4. консултантске услуге у области здравствене заштите 
животиња и зоохигијене, 

5. сарадња са невладиним удружењима, ловачким  и 

кинолошким и другим сличним организацијама. 
6. едукација становништва из области законске регулативе 

која се бави зоохигијеном у урбаној средини и области 

управљања отпадом анималног порекла. 

7. формирање и управљање карантином за унутрашњи 

промет животиња. 

Јавна агенција  обављаће и послове дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације, када се укаже потреба за 

обављањем истих. 

Јавна агенција  може своје услуге да пружа и другим 
општинама  уз одговарајућу надокнаду. 

Поред наведених делатности Јавна агенција може да 

обавља и друге послове везане за обављање ових  делатности 
које јој повери Скупштина општине Ћуприја у складу са 

Законом.    
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Члан 5. 

Средства за оснивање, пословни простор, опрему и 
друга средства  потребна за почетак рада Јавне агенције као и 

оснивачки улог обезбеђује општина Ћуприја.  

Јавна агенција на пословном простору и опреми коју 

обезбеди оснивач  не стиче право власништва већ само право 

коришћења. 

Члан 6 

Јавна агенција стиче својство правног лица уписом у 

судски регистар. 

Скупштина општине Ћуприја после усвајања Одлуке 
о оснивању Јавне агенције именоваће вршиоца дужности 

директора који ће извршити неопходне припреме за почетак 

рада Јавне агенције.  
За упис у судски регистар вршилац дужности 

директора уз пријаву за упис у судски регистар доставиће и 

Одлуку о оснивању Јавне агенције и акт о свом именовању. 
Вршилац дужности директора обављаће дужност до 

именовања директора по спроведеном Јавном конкурсу. 

 

Члан 7 

Органи Јавне агенције су управни одбор и директор. 

Органе јавне агенције именује оснивач. 
 

Члан 8 

Управни одбор има три члана. Чланови  управног 
одбора именују се на пет година и могу бити поново именовани. 

У управни одбор може бити именовано лице које 

испуњава услове за пријем у радни однос у државни орган, које 
је стручњак у једној или више  области из делокруга јавне 

агенције, које има високу стручну спрему, које није запослено у 
јавној агенцији, које именовањем не би изазвало сукоб јавног и 

приватног интереса.   

Члан 9 

Управни одбор има председника кога именује оснивач 

међу члановима управног одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова свих 
присутних чланова. Управни одбор доноси пословник о свом 

раду.  

Чланови управног одбора обавезни су да чувају 
пословну тајну јавне агенције. 

Председник и чланови управног одбора примају 

накнаду за рад.  Висину накнаде одређује оснивач посебним 
актом на основу степена реализације програма пословања јавне 

агенције. 

Члан 10 

 

Управни одбор: 

- усваја годишњи програм рада, финансијски план јавне 
агенције и извештаје које јавна агенција подноси оснивачу, 

- доноси прописе и друге опште акте јавне агенције изузев 

правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у јавној агенцији, 

- усмерава рад директора и издаје му упутства за рад, 

- надзире пословање јавне агенције и 
- врши  друге послове у складу са законом. 

 

 Управни одбор или лице које он овласти увек може да 
прегледа пословне књиге и другу документацију јавне агенције. 

 

Члан 11 

Директора јавне агенције именује оснивач после 

спроведеног јавног конкурса. 

Јавни конкурс спроводи управни одбор у складу са 
Законом о јавним агенција ( „Сл. гласник РС“ број 18/2005 и 

81/2005). 

 Директор се именује на пет година и може бити поново 
именован.  

Члан 12 

За директора може бити именовано лице које испуњава 
услове за пријем у радни однос у државни орган, које има 

високу стручну спрему, које има најмање три године радног 

искуства у једној или више области из делокруга јавне агенције 
и које не би именовањем изазвало сукоб јавног и приватног 

интереса.     

 
 

 

 
 

Члан 13 

Директор: 
- заступа и представља јавну агенцију, 

- руководи радом и пословањем јавне агенције, 

- доноси појединачне акте јавне агенције, 

- одлучује о правима, обавезама и одговорностима 

запослених у јавној агенцији, 

- припрема и спроводи одлуке управног одбора и 
-  врши друге послове одређене законом.  

 Директор доноси правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у јавној агенцији. 
 

Члан 14 

Директор је одговоран за законитост рада јавне 
агенције. 

Директор је дужан да на захтев управног одбора 

поднесе извештај о свом раду. 
Директор је обавезан да чува пословну тајну јавне 

агенције. 

Члан 15 

Члану управног одбора и директору престаје дужност 

пре истека времена на које је именован подношењем оставке или 

разрешењем. 
Оставка се подноси оснивачу и производи дејство кад је 

оснивач прими. 

По пријему оставке оснивач доноси решење којим 
утврђује престанак дужности члана управног одбора или 

директора. 

Члан 16. 

Члан управног одбора или директор разрешава се: 

- ако више не испуњава услове за именовање, 
- ако не испуњава обавезе предвиђене законом или овом 

Одлуком, 

- ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана управног одбора 

односно директора. 
Директор се разрешава и ако несавесним или 

неправилним радом проузрокује већу штету јавној агенцији или 

ако занемарује или несавесно извршава своје обавезе. 
О томе да ли постоје разлози за разрешење члана 

управног одбора и директора одлучује оснивач. 

 

Члан 17 

Поступак у коме се утврђује постојање разлога за 

разрешење члана управног одбора односно директора покреће и 

води , по службеној дужности или на захтев оснивача, надлежни 

орган Општинске управе у чијем  делокругу је претежни део 

послова јавне агенције. 
Надлежни орган Општинске управе је дужан да на 

захтев управног одбора покрене и води поступак за разрешење 

директора. 
Пошто члану управног одбора, односно директору 

пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење 

и утврди потребне чињенице, надлежни орган Општинске 
управе доставља оснивачу све списе и предлаже му доношење 

одговарајућег решења. 

Против решења о разрешењу жалба није допуштена али 
се може водити управни спор. 

Члан18 

Ако директору дужност престане пре времена на које је 
именован, оснивач без јавног конкурса именује вршиоца 

дужности директора на предлог управног одбора, најдуже на 

шест месеци. 

Члан 19 

Оснивач може по сопственој иницијативи или на 

предлог надлежног органа Општинске управе који води 
поступак  удаљити са дужности директора против кога је 

покренут поступак за разрешење, до доношења решења о 

разрешењу. 
Овлашћења директора који је удаљен са дужности 

преузима председник управног одбора. 

 

Члан 20 

Поред именовања и разрешења управног одбора и 

директора Скупштина општине Ћуприја врши своја оснивачка 
права и кроз давање сагласности на : 

-годишњи програм рада, 

-финансијски план јавне агенције и 
- на друге акте одређене Законом и овом Одлуком. 



11.10.2013.            број 18 

26 

Члан 21 

Управни одбор јавне агенције усваја и до 15. децембра 
текуће године подноси оснивачу на сагласност програм рада 

јавне агенције за наредну годину и финансијски план јавне 

агенције. 

Годишњим програмом рада се одређују основни 

циљеви јавне агенције за наредну годину и начини њиховог 

остваривања као и могући предлози мера за делотворнији рад и 
економичније коришћење средстава јавне агенције.  

 

Члан 22 

Управни одбор јавне агенције усваја и подноси 

оснивачу годишњи извештај о раду за протеклу годину 

најкасније до 1. марта текуће године.  
Оснивач може захтевати да му управни одбор јавне 

агенције поднесе периодични извештај о раду или извештај о 

извршењу неког посла. 

Члан 23 

Јавна агенција се финансира  из цена које плаћају 

корисници услуга, провизија, донација, прилога и из других 
средстава у складу са законом. 

Вишак прихода над расходима јавне агенције користи 

се за развој јавне агенције или у друге сврхе у складу са законом 
и  уз сагласност оснивача.   

 Законито и наменско коришћење средстава јавне 

агенције и примену прописа којима се уређују јавне финансије и 
финансијско и рачуноводствено пословање надзире орган 

општинске управе надлежан за послове финансија. 

Поклони, прилози покровитеља јавне агенције и други 
прилози дати оснивачу или јавној агенцији приход су јавне 

агенције, воде се на посебном подрачуну јавне агенције и 
користе се за развој јавне агенције.  

 

Члан 24 

Јавна агенција за услуге корисницима, у складу са 

законом, наплаћује накнаду-тарифу. Предлог тарифе сачињава 

управни одбор јавне агенције  и објављује га у најмање једном 
дневном гласилу које излази у општини Ћуприја, уз позив 

могућим корисницима да у року који не може бити краћи од 

осам ни дужи од 30 дана доставе примедбе и предлоге. 
О предлогу тарифе прибавља се и мишљење надлежних 

органа Општинске управе  у чијем делокругу су послови јавне 

агенције и органа Општинске управе надлежног за послове 
финансија. 

Уз подношење тарифе на сагласност оснивачу , управни 

одбор јавне агенције је дужан да у образложењу наведе циљеве 

који се постижу тарифом и разлоге због којих није прихватио 

примедбе могућих корисника и Општинске управе. 

Пошто оснивач да сагласност на тарифу , тарифа се 
објављује у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ и ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања.    

 

Члан 25 

Јавна агенција престаје да ради ако буде укинута или се 

правоснажном судском одлуком утврди ништавост њеног уписа 
у судски регистар. Јавна агенција може бити укинута услед 

престанка сврхе због које је основана или ако неки други 

организациони облик може делотворније, рационалније и 
економичније да задовољи сврху јавне агенције. 

Одлуку о укидању Јавне агенције доноси оснивач. 

 

Члан 26 

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, 

примењиваће се Закон о јавним агенцијама. Обављање 
делатности Јавна агенција вршиће у складу са Законом о 

ветеринарству, Законом о добробити животиња као и са другим 

Законима и Правилницима којима се регулише област 
зоохигијене. 

 

Члан 27 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-163-7-1/2013-02 од 09.10.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

  

На основу  чл.32. став 1. тачка 20)  Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/07), члана 38. Статута 
општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја'' 

бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) у складу са Програмом ванредне 

подршке грађевинској индустрији Србије  у условима светске 

кризе у 2010.години, а у вези са Јавним позивом за кандидовање 

Пројекта за финансирање изградње,реконструкције,односно 

адаптације објекта од јавног значаја расписаним од стране 
Министарства животне средине и просторног планирања и 

закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 

14.03.2013.године,Скупштина општине Ћуприја  на  седници  
одржаној дана  09.10.2013.године  донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

СЕРВИСИРАЊА ДУГА ПО ПРОЈЕКТУ 

 Базени за купање са пратећим садржајем 

 

I 

 По Одлуци о прихватању обавезе сервисирања дуга по 
пројекту - Базени за купање са пратећим садржајем,  

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.5/11 до данас, из средстава 

кредита пословних банака укупно је искоришћено 28.939.126,22 
динара од укупне вредности пројекта. 

           Преостали износ средстава од 7.060.873,78 динара, 

користиће се из кредита пословних банака под следећим 
условима: 

-  каматна стопа: референтна каматна стопа Народне банке 

Србије + 3,5% која се  обрачунава применом конформне методе.  
   - Рок отплате кредита: 5 година,укључујући период почека 

од годину дана,који се рачуна  од дана пуштања прве транше 
кредита у течај. У  периоду почека камата се не плаћа, већ се 

применом конформне  методе, обрачунава тромесечно уназад и 

приписује главном дугу. 
- Отплата кредита по истеку грејс периода, вршиће се 

квартално у 16 (шеснаест) једнаких  тромесечних ануитета 

- Накнада за обраду захтева: 1,0% од износа кредита,што 
представља   укупне трошкове   које ће банка обрачунати и 

наплатити као давалац кредита, и која се плаћа једнократно  

приликом повлачења средстава. 
 

II 

                 Овлашћује се председник општине да закључи све 
правне послове у циљу реализације ове Одлуке. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у ''Сл.гласнику општине Ћуприја''.

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-8/2013-02  од 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

 На основу  чл.32. став 1. тачка 20)  Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/07), члана 38. Статута 
општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја'' 

бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) у складу са Програмом ванредне 
подршке грађевинској индустрији Србије  у условима светске 

кризе у 2010.години, а у вези са Јавним позивом за кандидовање 

Пројекта за финансирање изградње,реконструкције,односно 
адаптације објекта од јавног значаја расписаним од стране 

Министарства животне средине и просторног планирања и 

закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 
14.03.2013.године,Скупштина општине Ћуприја  на  седници  

одржаној дана  09.10.2013.године  донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

СЕРВИСИРАЊА ДУГА ПО ПРОЈЕКТУ 

 Инвестиционо одржавање терена за мали фудбал и 

кошарку и дела дворишта Гимназије у Ћуприји, општина 

Ћуприја 
 

I 

 По Одлуци о прихватању обавезе сервисирања дуга по 
пројекту- Инвестиционо одржавање терена за мали фудбал и 

кошарку и дела дворишта Гимназије у Ћуприји ,општина 

Ћуприја  (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.5/11), до данас, из 
средстава кредита пословних банака укупно је искоришћено 

1.433.114,16 динара од укупне вредности пројекта. 
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           Преостали износ средстава од 90.319,44  динара, 

користиће се из кредита пословних банака под следећим 
условима: 

- каматна стопа: референтна каматна стопа Народне банке 

Србије +3,5% која се обрачунава применом конформне методе. 

- Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период 

почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве 

транше кредита у течај. У периоду почека камата се не плаћа, 
већ се применом конформне методе, обрачунава тромесечно 

уназад и приписује главном дугу. 

- Отплата кредита по истеку грејс периода, вршиће се 
квартално у 16 (шеснаест) једнаких тромесечних ануитета 

- Накнада за обраду захтева: 1,0% од износа кредита, што 

представља укупне трошкове које ће банка обрачунати и 
наплатити као давалац кредита, и која се плаћа једнократно 

приликом повлачења средстава. 

II 
Овлашћује се председник општине да закључи све 

правне послове у циљу реализације ове Одлуке. 

III 
Ову Одлуку објавити у ''Сл.гласнику општине 

Ћуприја''. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-9/2013-02 од  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

 На основу  чл.32. став 1. тачка 20)  Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/07), члана 38. Статута 

општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја'' 

бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) у складу са Програмом ванредне 
подршке грађевинској индустрији Србије  у условима светске 

кризе у 2010.години, а у вези са Јавним позивом за кандидовање 

Пројекта за финансирање изградње,реконструкције,односно 
адаптације објекта од јавног значаја расписаним од стране 

Министарства животне средине и просторног планирања 

општине Ћуприја и закључка Владе Републике Србије 05 број: 
401-2201/2013 од 14.03.2013.године,Скупштина општине 

Ћуприја  на  седници  одржаној дана  09.10.2013.године  донела 

је  

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА ПО 

ПРОЈЕКТУ 

Реконструкција основне школе ''13.октобар'' у селу 

Супска,општина Ћуприја 

 

I 

 По Одлуци о прихватању обавезе сервисирања дуга по 

пројекту- Реконструкција основне школе ''13.октобар'' у селу 
Супска,општина Ћуприја  (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

5/11), до данас, из средстава кредита пословних банака укупно је 

искоришћено 7.194.352,38 динара од укупне вредности пројекта. 
           Преостали износ средстава од 786.139,62 динара, 

користиће се из кредита пословних банака под следећим 

условима: 
-  каматна стопа: референтна каматна стопа Народне банке 

Србије + 3,5% која се  обрачунава применом конформне методе.  
  - Рок отплате кредита: 5 година,укључујући период почека од 

годину  дана,који се рачуна од дана пуштања прве транше 

кредита у течај. У периоду почека камата се не плаћа, већ  се 
применом конформне методе,обрачунава тромесечно уназад и 

приписује главном дугу. 

-  Отплата кредита по истеку грејс периода, вршиће се квартално 
у 16   (шеснаест) једнаких  тромесечних ануитета 

-  Накнада за обраду захтева: 1,0% од износа кредита,што 

представља   укупне трошкове које ће банка обрачунати и 

наплатити као давалац  кредита, и која се плаћа једнократно 

приликом повлачења средстава. 

II 
                 Овлашћује се председник општине да закључи све 

правне послове у циљу реализације ове Одлуке. 

III 
Ову Одлуку објавити у ''Сл.гласнику општине 

Ћуприја''.      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-10/2013-02 од  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

 

 На основу  чл.32. став 1. тачка 20)  Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/07), члана 38. Статута 
општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја'' 

бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) у складу са Програмом ванредне 

подршке грађевинској индустрији Србије  у условима светске 

кризе у 2010.години, а у вези са Јавним позивом за кандидовање 

Пројекта за финансирање изградње,реконструкције,односно 

адаптације објекта од јавног значаја расписаним од стране 
Министарства животне средине и просторног планирања и 

закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 

14.03.2013.године,Скупштина општине Ћуприја  на  седници  
одржаној дана  09.10.2013.године  донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

СЕРВИСИРАЊА ДУГА ПО ПРОЈЕКТУ 

 Адаптација и санација Дома културе у Крушару, 

општина Ћуприја 

 

I 
 По Одлуци о прихватању обавезе сервисирања дуга по 

пројекту- Адаптација и санација Дома културе у Крушару 

,општина Ћуприја  (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 6/11), до 
данас, из средстава кредита пословних банака укупно је 

искоришћено 10.038.182,66 динара од укупне вредности 

пројекта. 
           Преостали износ средстава од 4.401.819,74 динара, 

користиће се из кредита пословних банака под следећим 

условима: 
-  каматна стопа: референтна каматна стопа Народне банке 

Србије + 3,5% која се  обрачунава применом конформне методе.  
-  Рок отплате кредита: 5 година,укључујући период почека од 

годину дана, који се рачуна  од дана пуштања прве транше 

кредита у течај. У периоду почека камата се не плаћа,већ се 
применом конформне методе, обрачунава тромесечно уназад и 

приписује главном дугу. 

- Отплата кредита по истеку грејс периода, вршиће се 
квартално у 16 (шеснаест) једнаких  тромесечних ануитета 

- Накнада за обраду захтева: 1,0% од износа кредита,што 

представља укупне трошкове  које ће банка обрачунати и 
наплатити као давалац  кредита, и која се плаћа једнократно 

приликом повлачења средстава. 

 
II 

                 Овлашћује се председник општине да закључи све 

правне послове у циљу    реализације ове Одлуке. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у ''Сл.гласнику општине 
Ћуприја''.      

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-11/2013-02  од  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

                       На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08,  22/08 и  28/08) и члана 23. 

став 1.  Оснивачког акта Јавног предузећа  „Водовод и 

канализација“  Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ 
бр. 4/2013), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана 09.10.2013.године донела је: 

 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ  ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ 

ОПШТИНЕ  ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА 

КОРЕКЦИЈУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

(„Службени гласник општине Ћуприја“ број  22/08) 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

давању овлашћења Председнику општине  за давање 
сагласности на корекцију цена комуналних услуга  („Службени 

гласник општине Ћуприја“ бр. 22/08). 
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Члан 2. 

                          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се  у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-12/2013-02 ОД 09.10.2013.ГОД. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

На основу члана 25.,28., 29. и 34. Закона о јавним 

предузећима ( „Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32. 

Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“. бр. 129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 

и 28/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 
дана 09.10. 2013. године доноси  

 

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СПОРТСКИ  ЦЕНТАР „АДА“ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће 

процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа 
Спортски центар  „АДА“ Ћуприја. 

Члан 2. 

Директор јавног предузећа обавља послове: 

1) Представља и заступа јавно предузеће, 

2) Организује и руководи процесом рада, 

3) Води пословање јавног предузећа, 

4) Одговара за законитост рада јавног предузећа, 

5) Предлаже годишњи програм пословања и предузима 

мере за његово спровођење, 

6) Предлаже финансијске извештаје, 

7) Извршава одлуке Надзорног одбора, 

8) Обавља и друге послове одређене Законом, 

Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа. 

Члан 3. 

Право да учествују на конкурсу имају сва 
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 

Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и 

прописују им се исти услови и рокови. 
 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који 
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног 

предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду 

и Статута Jавног предузећа СЦ „АДА“. 
Оглас се доставља за објављивање  „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и  дневним новинама  „ Данас“ које 

се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року 
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке 

o спровођењу јавног конкурса. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет 
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас 

објављен у „Службеном гласнику РС“. 
 

Члан 5. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15  дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Пријаве се подносе на адресу Општинска управа 
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби 

писарнице Општинске управе.   

Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба 

за привреду је задужена  за пријем и техничку обраду података. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс спроводи  Комисија за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја. 

Комисију  именује Скупштина општине Ћуприја. Комисија има 
председника и четири члана. Један члан комисије је именован на 

предлог Сталне конференције градова и општина. Члан комисије 

је и један од чланова Надзорног одбора  Јавног предузећа СЦ 
„АДА“. 

Комисија је независна и самостална у раду.    

Председник  и чланови комисије не могу бити 

одборници  Скупштине општине Ћуприја, као ни именована 
лица у органима општине Ћуприја. 

 

Члан 7. 

Јавни конкурс поред општих и посебних услова 

одређених Законом о раду и Статутом Јавног предузећа 

СЦ„АДА“ садржи и мерила за избор директора јавног 
предузећа, као што су:  

стручне, организационе, и друге способности за успешно 

организовање и обављање функције директора. 
 Комисија  за именовање директора јавног предузећа у 

изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим 

разговором  провера и утврђује способности из става 1. овог 
члана.     

Члан 8 . 

Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак  
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи 

изборни поступак. 

Изборни поступак спроводи се на основу Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на 

основу ове Одлуке. По спроведеном изборном поступку 

комисија саставља  листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата. Листу за именовање  и записник о 

изборном поступку доставља Општинској управи општине 

Ћуприја. 
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог 

акта о именовању директора и доставља Скупштини општине 

Ћуприја заједно са листом за именовање  кандидата. 
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању 

доношењем решења о именовању предложеног кандидата или 
неког другог кандидата са листе. 

 

Члан 9. 

Решење о именовању  доставља се лицу које је 

именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и  у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
Решење о именовању са образложењем објављује се  на 

интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању 

директора коначно је.  
По примерак решења о именовању са образложењем 

доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку 

јавног конкурса. 
На захтев кандидата који је учествовао у изборном 

поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема 

захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под 

надзором комисије.  

Члан 10. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од 
осам дана од дана објављивања решења о именовању  у „ 

Службеном гласнику РС“. 

Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја 
може  продужити из оправданих разлога за још осам дана. 

Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је 

одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког 
другог кандидата са листе кандидата. 

          Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на 

рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја 
одлучиће о даљем току поступка. 

Директор jавног предузећа заснива радни однос на 

одређено време. 

Члан 11. 

Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди 

да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не 
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине 

Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог 

кандидата са ранг листе  спроводи се нови јавни конкурс.  
 

Члан 12 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-17/2013-02 од 09.10.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. прав. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕЋУПРИЈА 

Број: 06-163-17/2013-02 

Датум:09.10.2013. године 

На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и  члана 32. 

Статута јавног предузећа СЦ  „АДА“ („Службени гласник 
општине Ћуприја“, број 7/2013,15/2013) ,Скупштина општине 

Ћуприја, оглашава: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА“ 

ЋУПРИЈА 

 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

Јавно предузеће СЦ „АДА“  са претежном делатношћу 9311,  

делатност спортских објеката. Пословно седиште јавног 
предузећа је у Ћуприји у улици  Булевар ВЈ бр. 1.  

2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР: 

Директор јавног предузећа СЦ „АДА“.     

3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА СЛЕДЕЋЕ 

ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће, организује и 

руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, 

одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже 

годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке 

надзорног одбора, обавља и друге послове одређене Законом, 

Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа. 

4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ: 

Да је учесник конкурса пунолетан,  пословно способан,  да има  

високо образовање стечено на основним студијима у трајању од 

најмање 3 године, да има 5 година радног искуства на 

руководећим пословима, да поседује стручне, организационе  и 

друге способности неопходне за успешно организовање и 

обављање функције директора. Учесници конкурса уз пријаву 

подносе Програм који намеравају да остваре у циљу развоја и 

повећања добити СЦ „АДА“. 

5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА 

Директор се именује на период од 4 године. Радни однос заснива 

се на одређено  време.  Место рада је у Ћуприји. 

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 

КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 15  дана од дана  објављивања 

јавног конкурса   у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 

о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и 

податке о посебним областима знања. Пријаве се подносе у 

затвореним ковертама. 
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором са 

учесником конкурса  утврдити поседовање стручних, 
организационих  и других способности неопходних за успешно 

организовање и обављање функције директора.   

7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 

-извод из матичне књиге рођених, 

-диплома о стручној спреми, 
-документи  којима се доказује радно искуство на руководећим 

пословима ( потврде, решења и други акти из којих се види на 

којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство) 

-оверена фотокопија радне књижице, 

-лекарско уверење. 
-програм развоја предузећа 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

8.    АДРЕСА ЗА  ПРИЈЕМ ПРИЈАВА 

Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7  са 

назнаком „За јавни конкурс-именовање директора јавног 

предузећа СЦ „АДА“ Ћуприја. 

9.    ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О 

ЈАВНОМ КОНКУРСУ:  

Татјана Божиловић, 035/8470-447, локал 228 

 

 

Напомена: 

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 

оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

           На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08, 28/08 и 13/11), и чл.51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја  (''Сл. гласник  
општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 09.10.2013.године донела је 

  

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању радних тела Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 16/2012)  у 

чл. 12. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 

             '' Председник Савета се обавезује и овлашћује да,поред 
своје функције уради и следеће: 

- припреми и изради стратегију пољопривредне 

производње општине Ћуприја 
- координира комисијама за израду годишњег програма и 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

- координира и сарађује са Министарством пољопривреде 
- координира у поступцима конверзије земљишта и 

пренамене за индустријску зону Добричево –Батинац 

- и све остале радње у оквиру пољопривредне 
производње 

         За свој рад, председник Савета за пољопривреду подноси 

извештај председнику општине, председнику Скупштине 
општине и Скупштини општине Ћуприја'' 

 

Члан 2. 

         Ова одлука ступа на снагу данoм доношења. 

         Одлуку објавити  у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-163-19-1/2013-02  ОД 09.10.2013.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

           На основу чл. 32 став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) чл 38. Статута општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр: 14/08,22/08,28/08 и 

13/11) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја '' бр:14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана  09.10.2013.године 

донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 

РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

Члан 1. 

                 У  Одлуци о накнадама   одборника у Скупштини 

општине Ћуприја,радно правном статусу и платама изабраних, 
именованих и постављених лица (''Сл.гласник општине Ћуприја'' 

бр. 16/08, 16/12,17/12 ,5/13 и 11/13), у члану 7.после става 1. 

додаје се став 2. који гласи:  
           '' Председнику сталног радног тела Скупштине општине 

Ћуприја - Савета за пољопривреду за обављање послова 

утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о образовању 
радних тела Скупштине општине Ћуприја, припада накнада у 

износу од 50.000,оо динара месечно.'' 

Члан 2. 

                Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-19-2/2013-02  од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'',бр.72/09) и члана 4. Одлуке о постављању и 
уклањању монтажних објеката и објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.3/11), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

ДОПУНУ ПРОГРАМА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2013.ГОДИНУ 

 

I. У програму за постављање привремених објеката на 

територији општине Ћуприја број 06-53/2013-02 од 
18.04.2013.године, у тачки 2. локације и објекти додаје се нови 

став Д који гласи: 

 

''Д. локације за постављање билборда 

1.Локација број 1 Карађорђева – Цара Лазара код споменика – 

једностран /на локацији постоје два  метална ступа где је био 
монтиран предходни билборд/ 

2.Локација бр. 2. Карађорђева код моста на Морави – 

једнострани /на локациј постоје два  постојећа бетонска темеља 
где је био монтиран предходни билборд/ 

3.Локација бр. 3 Живке Дамњановић код улаза у Моравски парк 

– обостран /на локацији постоје  два постојећа бетонска темеља 
где је био монтиран предходни билборд/ 

4.Локација бр. 4 Карађорђева – Живке Дамњановић код војних 

зграда – једнострани /на локацији постоје два постојећа бетонска 
темеља где је био монтиран предходни билборд/ 

5.Локација бр. 5. Данила Димитријевића – код скретања за сплав 
''Бела лађа'' – обостран /на локацији постоји метална 

конструкција/ 

6.Локација бр. 6. Микићев мост десна страна код трафо станице 
– обострани 

7.Локација бр. 7 Микићев мост лева страна код парка – обостран 

/на локацији постоје два  постојећа бетонска темеља где је био 
монтиран предходни билборд/ 

8.Локација бр. 8. Славија код бензинске пумпе – обостран /на 

локацији постоји билборд/ 
9.Локација бр. 9. Штампарија – обостран /на локацији постоји 

билборд/ 

10.Локација бр. 10. Цара Лазара код Компоненте – обостран 
11.Локација бр. 11. Цара Лазара код излаза за ауто пут – 

обостран  

12.Локација бр. 12. 11.Октобар код Болнице – обостран /на 

локацији постоји билборд/ 

13.Локација 13. 11.Октобар код надвожњака за Супску – 

обостран 
 

Билборди су површине од 12 до 14,5 м2. Период постављања 

билборда је 5 година''. 
 

II.Ова допуна програма за постављање привремених објеката на 

територији општине Ћуприја за 2013.годину, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-13/2013-02 од 09.10.2013.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

    На основу члана 46. ст. 1. тач. 1) и став 3.  Закона о 

локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 54/2011) и 
чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја  (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на  

седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ВАСИЉЕВИЋ 

ВЛАДИМИРА 

 Одборнику Васиљевић Владимиру из Ћуприје 

престаје мандат одборника у Скупштини општине Ћуприја,по 
основу поднете оставке број: 02-177/2013-02 од 

06.09.2013.године.   

        Одлуку  објавити   у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-2-1/2013-02 од 09.10.2013.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

               На основу чл. 38.Статута општине Ћуприја (''Сл. 

гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и чл. 
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

  

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА 

 

Потврђује се мандат одборника Миљанић Дарка,  

рођеног 11.06.1973.године, из Ћуприје, ул 26.септембар бр. 32, у 
Скупштини  општине Ћуприја изабраног на изборима одржаним 

дана 06.маја 2012.године, са изборне листе ГГ ''Морава град''-

Нинослав Ерић. 
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-2-2/2013-02 од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета I Месне заједнице ''Центар'', именовано Одлуком 
Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 

19.09.2012.године, у саставу: 

  
 1.Милојко Петровић 

 2.Дејан Вукићевић 

 3.Божидар Јовановић 
  

    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-2/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

  

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију Савета I 

Месне заједнице ''Центар'' до избора новог савета месне 
заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 

 
 1.Дејан Вукићевић,председник 

 2.Божидар Јовановић 

 3.Зоран Милановић 
      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-3/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  II Месне заједнице ''Церница'', именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

 

 1.Златановић Новко 
 2.Мијајловић Раде 

 3. Светислав Јончић 

  
       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-4/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета II Месне заједнице ''Церница'' до избора новог савета 

месне заједнице. 
 За чланове радног тела именују се: 

 1.Мирослав Живковић,председник 

 2.Срђан Ђорђевић 
 3.Никола Несторовић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-5/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 
донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  III Месне заједнице ''Жировница'', именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

  

 1.Валентин Трајковић 
 2.Драган Ивановић 

 3. Душан Голубовић 

  

       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-6/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

  

 

 
 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл. 

гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), члана 
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'', бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр. 14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета III  Месне заједнице ''Жировница'' до избора новог савета 

месне заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 
 

 1.Дарко Бојић,председник 

 2.Душан Голубовић 
 3.Зоран Петровић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-7/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 
донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Супска, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

  

 1.Драган Живковић 
 2.Владанка Јовановић 

 3. Радивоје Николић 

  
      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-8/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Супска до избора новог савета месне 

заједнице. 
 За чланове радног тела именују се: 

 

 1.Слободан Стојадиновић,председник 

 2.Горан Ђорђевић 

 3.Радивоје Николић 

 
      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-9/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Крушар, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

  

 1.Миле Станојловић 
 2.Зоран Радосављевић 

 3. Миле Ђукановић 

   
       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-10/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Крушар до избора новог савета месне 

заједнице. 
 За чланове радног тела именују се: 

 

 1.Животије Миловановић,председник 
 2.Горан Милојковић 

 3.Дарко Стојановић 

 
      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-11/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Сење, именовано Одлуком Скупштине 
општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 19.09.2012.године,  у 

саставу: 

  
 1.Небојша Антић 

 2.Миодраг Антић 

 3. Момчило Буљанчевић 

  

    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-12/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

  

 
 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета  Месне заједнице Сење до избора новог савета месне 

заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 
 

 1.Димитрије Митровић,председник 

 2.Стојан Антић 
 3.Оливера Аћимовић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-13/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Јовац-Дворица, именовано Одлуком 
Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 

19.09.2012.године, у саставу: 

  
 1.Животије Јовановић 

 2.Марина Милетић 

 3.Животије Аћимовић 
  

   Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-14/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Јовац-Дворица до избора новог савета 
месне заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 

 

 1.Јаворка Мицић,председник 

 2.Заим Сијарић 

 3.Иван Димитријевић 
 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-15/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Вирине, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године и број: 06-88/2012-02 од 10.10.2012.године,  у 

саставу: 

 1.Мирослав Вучковић 
 2.Љубиша Марковић 

 3. Милен Перић 

  
     Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-16/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ  радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Вирине до избора новог савета месне 

заједнице.   
                  За чланове радног тела именују се: 

 

1. Горан Николић,председник 
2. Добрица Ракић 

3. Драган Маринковић 

 
   Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-17/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Батинац, именовано Одлуком 
Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 

19.09.2012.године,  у саставу: 

  
 1.Саша Пиштољевић 

 2.Саша Војиновић 

 3. Негослав Јанковић 

 

    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-18/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 
 

 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета  Месне заједнице Батинац до избора новог савета месне 

заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 
 

 1.Горан Марковић,председник 

 2.Негослав Јанковић 
 3.Југослав Станојевић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-19/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 
донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Исаково, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

  

 1.Томислав Грујић 
 2.Дејан Цуплић 

 3. Новица Станимировић 

 
    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-20/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Исаково до избора новог савета месне 

заједнице. 
 За чланове радног тела именују се: 

 

 1.Франко Трујић,председник 

 2.Титомир Керић 

 3.Ивица Трујић 

 
      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-21/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Бигреница, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године и број: 06-88/2012-02 од 10.10.2012.године,  у 

саставу: 

 1.Лута Јаношевић 
 2.Томислав Марјановић 

 3. Слободан Жикић 

 
    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-22/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

              ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета Месне заједнице Бигреница до избора новог савета месне 
заједнице          

                       За чланове радног тела именују се: 

 
1. Слободан Недељковић, председник 

2. Златко Ђорђевић 

3. Војислав Труцић        
 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-23/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 
Савета  Месне заједнице Oстриковац, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 

19.09.2012.године и број: 06-88/2012-02 од 10.10.2012.године,  у 
саставу: 

  

 1.Радисав Алексић 

 2.Миодраг Милојковић 

 3. Влада Димитријевић 

  
       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-24/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

  

 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

  ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета  Месне заједнице Остриковац до избора новог савета 

месне заједнице  

                 За чланове радног тела именују се: 
1. Милан Милојевић,председник 

2. Драгана Николић 

3. Петар Николић 
 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-25/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 
Савета  Месне заједнице Паљане-Иванковац, именовано 

Одлуком Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 

19.09.2012.године,  у саставу: 
  

 1.Душанка Стојановић 

 2.Илија Илић 
 3. Драгиша Богосављевић 

 

    Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-26/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета  Месне заједнице Иванковац Паљане до избора новог 

савета месне заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 
 

 1.Иван Јефтић,председник 

 2.Жељан Радовановић 

 3.Илија Илић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-27/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 
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На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.10.2013.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 

Савета  Месне заједнице Добричево, именовано Одлуком 

Скупштине општине Ћуприја број 06-80/2012-02 од 
19.09.2012.године,  у саставу: 

  

 1.Радосав Тодосијевић 
 2.Оливера Стојановић 

 3. Мирољуб Славковић 

  
       Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-28/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 

члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 

Савета  Месне заједнице Добричево до избора новог савета 
месне заједнице. 

 За чланове радног тела именују се: 

 
 1.Мирољуб Славковић,председник 

 2.Слађан Миленковић 

 3.Бранкица Симоновић  
 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-29/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију 
савета МЗ Кованица именовано Одлуком Скупштине општине 

Ћуприја број: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.године и број: 06-

88/2012-02 од 10.10.2012.године, у саставу: 

 

1. Првослав Радовановић 

2. Милојко Богосављевић 
3. Мирослав Љубоја 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-30/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11), 
члана 26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

09.10.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију 
Савета  Месне заједнице Кованица до избора новог савета месне 

заједнице. 

  
За чланове радног тела именују се: 

 1.Мирко Живковић,председник 

 2.Славиша Милановић 
 3.Драган Петровић 

 

      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-31/2013-02  ОД  09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на     седници одржаној  дана 09.10.2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на  Програм пословања ЈП 

''Дирекција за изградњу и уређење општине  Ћуприја'' за 

2013.годину (са коригованим финансијским планом и планом 
послова и инвестиција-измене број 4), који је донео Надзорни 

одбор дана 23.09.2013.године, под бројем 1905/01.  

 
 Решење објавити   у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-14/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 38. Статута општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08 и 
13/11) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.10.2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     Даје се сагласност на Програм пословања за 

2013.годину ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја, који је донео 

Надзорни одбор дана 19.09.2013.године заведен под бројем 
1835.  

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-15/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.10.2013. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност на Ценовник ЈП ''Водовод и 

канализација''  Ћуприја за коришћење воде,канализације и 

израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који 
је донео Надзорни одбор дана 19.09.2013.године, заведен  под 

бројем 1836. 

Решење и ценовник из ст.1. овог решења објавити у 
''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-16/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

 
На основу члана 38. Тачке 15 и 16 Статута ЈП 

„Водовод и канализација“, Надзорни одбор донео је дана 

19.09.2013.године  

 

Ц Е Н О В Н И К 
 

за коришћење воде, канализације и израду прикључака на 

водоводну и канализациону мрежу 
 

КОРИСНИЦИ ОД ½“ до ¾“ Динара/м2 

Вода 11,03 

Канализација 8,77 

УКУПНО: 19,80 

 

КОРИСНИЦИ од 1“ ДО 2“ и већи Динара/м2 

Вода 58,05 

Канализација 36,97 

УКУПНО: 95,02 

 

I ПРИКЉУЧАК НА 

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

Динара 

Водоводна мрежа fi 1“ 

Прикључак на водоводну мрежу fi 1“ 
У цену улази следеће: шахта чистог отвора 

1,00x1,00x1,00 м са поклопцем за лак 

саобраћај, пропусни вентил 2 ком, 
неповратни вентил 1 ком, водомер fi 1“, ПВЦ 

црево полуспојке, дупли нипли и друго.   

А/1 дужине до 5м 67.850,81 

А/2 дужине до 10м 77.984,14 

А/3 дужине до 15м 84.059,14 

Б) исто као позиција А само без шахте и 

поклопца  

Б/1 дужине до 5м 38.481,66 

Б/2 дужине до 10м 46.585,82 

Б/3 дужине до 15м 58.705,81 

Ц) за предузећа (правна лица), 

предузетнике као и физичка лица у 

стамбеним објектима у колективном 

становању увећава се цена за паушалну 

накнаду по јединици стана или локала 

услед повећаних трошкова, довођења 

потребне количине воде и одржавања тих 

инсталација 14.343,33 

Водоводна мрежа fi 3/4“ 

Прикључак на водоводну мрежу fi 3/4“ 
У цену улази следеће: шахта чистог отвора 

1,00x1,00x1,00 м са поклопцем за лак 
саобраћај, пропусни вентил 2 ком, 

неповратни вентил 1 ком, водомер fi 

3/4“ПВЦ црево полуспојке, дупли нипли и 
друго.  

Д/1 дужине до 5м 59.753,31 

Д/2 дужине до 10м 67.850,81 

Д/3 дужине до 15м 75.954,14 

  

 

Ископ као позиција Д само без шахте и 

поклопца 

Е/1 дужине до 5м 31.389,99 

Е/2 дужине до 10м 38.481,66 

Е/3 дужине до 15м 47.599,15 

Ф) за предузећа (правна лица), 

предузетнике као и физичка лица у 

стамбеним објектима у колективном 

становању увећава се цена за паушалну 

накнаду по јединици стана или локала 

услед повећаних трошкова, довођења 

потребне количине воде и одржавања тих 

инсталација 14.343,33 

 

II ПРИКЉУЧАК НА ФЕКАЛНУ 

КАНАЛИЗАЦИЈУ  
Прикључак на канализацију fi 125 

У цену улази: цев, песак, израда шахте у 
дворишту корисника са поклопцем за лак 

саобраћај  

А/1 дужине до 5м 44.564,15 

А/2 дужине до 10м 52.667,48 

А/3 дужине до 15м 60.758,31 

Прикључак на канализацију fi 150 

У цену улази: цев, песак, израда шахте у 

дворишту корисника са поклопцем за лак 
саобраћај  

Б/1 дужине до 5м 48.609,99 

Б/2 дужине до 10м 56.712,48 

Б/3 дужине до 15м 64.816,65 

Ц) за предузећа (правна лица), 

предузетнике као и физичка лица у 

стамбеним објектима у колективном 

становању увећава се цена за паушалну 

накнаду по јединици стана или локала 

услед повећаних трошкова одвођења 

потребне количине воде и одржавања тих 

инсталација 9.281,67 

  

За веће пречнике формираће се цена према цени материјала и 
услова рада.  

Цене су без ПДВ-а.  

Цене ће се примењивати од дана добијања сагласности 

оснивача.  

 

Председник надзорног одбора 

Небојша Миковић, дипл. правник 

 
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 и 13/11) и 

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.10.2013. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на Правилник о систематизацији и 

унутрашњој организацији радних места у ЈП ''Водовод и 

канализација'' Ћуприја, број: 1927/1 од 02.10.2013.године. 
   Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-22/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја  на   седници одржаној  дана 09.10.2013. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне плана и 

програма пословања  КЈП ''Услуга'' Ћуприја за 2013.годину, које 

је донео Надзорни одбор дана 16.08.2013.године заведене под 
бројем: 3017/1.   

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-23/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 51. Пословника  Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), 
Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 

09.10.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ Годишњи извештај за радну 
2012/2013.годину   Предшколске установе ''Дечја радост'', који је 

донео Управни одбор дана 25.09.2013.године, заведен под 

бројем: 901-1/2013. 
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-24-1/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник. 

 На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.10.2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

        ДАЈЕ  СЕ сагласност на Годишњи   план рада за радну 

2013/2014.годину Предшколске установе  ''Дечја радост'' 

Ћуприја, који је донео Управни одбор дана 25.09.2013.године, 
заведен под бројем 902-1/2013. 

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприј. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-24-2/2013-02 ОД 09.10.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) члана 60.чл.7.Статута општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 
22/08,28/08,13/11), чл. 56. и 57. Пословника Општинског већа 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 24/08), 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
08.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
1.РАЗРЕШАВА СЕ Љиљана Илић, дипломирани 

правник из Ћуприје дужности Начелника Општинске управе 

општине Ћуприја, на лични захтев, закључно са 08.10.2013. 
године. 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-167/2013-01-1 ОД 08.10.2013. год 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ецц 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) члана 60.чл.7. Статута општине 
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 

13/11), чл. 56. и 57. Пословника Општинског већа општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 24/08), Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.10.2013 

године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 

ПОСТАВЉА СЕ Драгица Пејчић-Ранђеловић, 
дипломирани правник из Ћуприје за Начелника Општинске 

управе општине Ћуприја на период од 5 година. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-167/2013-01-1 ОД 08.10.2013. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ецц 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС.“ број 129/2007)  и члана 38. Статута општине 

Ћуприја („ Сл. гласник општине Ћуприја“ број  14/08, 22/08,  

22/08) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 
09.10.2013. године доноси   

 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ 

ЗА ЗООХИГИЈЕНУ 

 
Именује се Петра Савић  из  Ћуприје, ЈМБГ 

1601975727812 за вршиоца дужности директора Јавне агенције 

за зоохигијену општине Ћуприја.  
Задужује се именовани да обави све неопходне 

припреме за упис и почетак рада Јавне агенције за зоохигијену. 

Вршилац дужности директора обављаће дужност до 
именовања директора Јавне агенције за зоохигијену по 

спроведеном јавном конкурсу.  

 Решење о именовању објавити у Службеном гласнику 
општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-163-7-2/2013-02 од 09.10.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Сл.гласник РС'',бр.111/09), а у складу са чланом 10. Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

(''Сл.гласник РС'',бр.98/2010) и члана 3. Одлуке о формирању 
Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.17/2012, 23/2012 и 

5/2013), Скупштина општине Ћуприја  на седници  одржаној 
дана  09.10.2013.године, донела је 

 

ДОПУНУ  РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

 У решењу о именовању чланова штаба за ванредне 

ситуације бр: 06-118-10/2013-02 од 09.08.2013.године 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 15 од 14.08.2013.године), 

врши се допуна тако што се после тачке 19. додаје тачка 20. која 

гласи:  

''20. Јадранка Матић- шеф Одељења за инспекцијски надзор – 
члан Штаба'' 

  Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-1/2013-02 од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја  (''Сл. 

гласник општине Ћуприја''. бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја  на седници  одржаној дана  09.10.2013.године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ 

ОБРАЗОВНЕ,ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ 

 

 У решењу о именовању Комисије за процену потреба 

за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 
подршке детету/ученику (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 

2/11 , 2/12, 5/13 и 15/13), под I врши се следећа измена: 

уместо:       ''Младеновић Сузана,дипл.дефектолог'' 
уписује се:  '' Дијана Вујичић, дипл.социолог'' 

Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-32/2013-02 од 09.10.2013.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07)  и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'', бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници 
одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  

ЋУПРИЈИ 

 

 У решењу о именовању Управног одбора Народне 

библиотеке ''Душан Матић'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'' број: 17/12,21/12 и 13/13) врши се измена тако што се 

уместо: 

                    '' Светлана Урошевић 
                       Гордана Матић'' 

          уписује: 

                   '' Миланка Јовановић 
                      Душан Милановић'' 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-163-20-33/2013-02 од 09.10.2013.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 

10) Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51.Пословника 
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' 

бр14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана 09.10.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 
        У решењу о именовању Управног одбора 

Туристичке организације општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр. 16/2012  и 17/2012)  врши се измена тако 

што се уместо: 

          '' Иванка Дељанин 

            Иван Анђелковић 
             Драгица Ђурић'' 

Уписује: 

         '' Иван Стошић 
           Бобан Тодоровић 

           Марија Јусић'' 

    Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-34/2013-02  ОД 09.10.2013.год. 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

              На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и 
члана 51.Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' број:14/2012), Скупштина општине Ћуприја 

на седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
Потврђује се да је Милан Антић, дипл. правник, 

председник Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, именоване решењем Скупштине општине Ћуприја број: 

06-107-5-13/2013-02 од 15.07.2013.године. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-35/2013-02 од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08 и 13/11) и 
члана 51.Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' број:14/2012), Скупштина општине Ћуприја 

на седници одржаној дана 09.10.2013.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
Потврђује се да је Горан Петровић, др. вет. мед., 

председник  стручне комисије за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
именоване решењем Скупштине општине Ћуприја број: 06-107-

5-22/2013-02 од 15.07.2013.године. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-163-20-36/2013-02 од 09.10.2013.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић, секретар Скупштине општине Ћуприја 

телефон:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530 

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја 

Тех. припрема:  Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку 

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. („Сл.гласник општине Ћуприја 
бр.23/2012“) 

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган управе општине Ћуприја 

 

info@cuprija.rs 

www.cuprija.rs 


