
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/14), члана 146. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/2009 – исп. 64/2010 – одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлука УС , 50/2013- одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја  
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 25.09.2018. године донела је: 
 

ОДЛУКУ 

о начину и поступку изградње и постављања споменика и 

спомен обележја на површинама јавне намене општине 

Ћуприја 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се изградња и постављање 
споменика и спомен обележја на површинама јавне намене на 

територији општине Ћуприја, као и услови за њихову 

изградњу, односно постављање и одржавање (у даљем тексту: 
Одлука). 

 

Члан 2. 

Споменик и спомен обележје у смислу ове Одлуке је 

дело ликовне или примењене уметности – фигура попрсје, 

биста, рељеф, спомен-плоча или друго спомен - обележје које 
поред уметничке вредности, обележава догађај или личност 

значајну за општину Ћуприја, националну историју и културу 

или светску политичку и културну историју (у даљем тексту: 
споменик). 

 

Члан 3. 

Површине јавне намене у смислу одредбе ове 

Одлуке су: улице, тргови, речнe обалe, мостови, јавне зелене 

површине, паркови, скверови, пасаж, објекти јавне намене и 
фасаде зграда које су оријентисане према површинама јавне 

намене. 

 

Члан 4. 
Споменик се поставља на основу решења 

Скупштине општине. 
 

 

II ИЗГРАДЊА И ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА 

 

 

Члан 5. 

Иницијативу за изградњу и постављање споменика 

може поднети физичко лице, правно лице, удружења грађана, 

организације и др.  
Иницијатива из става 1. овог члана, подноси се 

Општинском већу у писаном облику и мора бити образложена.  

Иницијатива из става 1. овог члана, може да садржи 
и предлог локације за изградњу и постављање споменика. 

 

Члан 6. 

Скупштина општине, истовремено са доношењем 

одлуке за изградњу и постављање споменика, образује Одбор 

за спровођење одлуке (у даљем тексту: Одбор).  

Актом о образовању Одбора утврђује се задатак, 

број чланова и друга питања од значаја за рад Одбора.  

У Одбору се именују стручњаци из области културе 
(историчари уметности, академски сликари, вајари, 

књижевници и други), урбанизма (архитекте, планери и 

урбанисти), представник Музеја „Хореум Марги“, члан 
Општинског већа и друга стручна лица.   

У Одбор може да се именује и лице које је 

обезбедило минимално 50% потребних средстава за изградњу 
и постављање споменика. 

 

Члан 7. 

Одбор одлучује да ли се спроводи јавни конкурс или 

конкурс по позиву, ангажује аутор по позиву или ће се (на 

основу стручног мишљења) користити реплика постојећег 
споменика. 

Уколико Одбор одлучи да се спроводи јавни 

конкурс, конкурс се објављује најмање у два дневна листа.  
Одбор може одлучити да се спроведе конкурс по 

позиву уз учешће најмање три аутора. 

Одбор спроводи конкурс.  
Избор идејног решења споменика врши Жири у 

складу са општим актом који утврђује начин и поступак за 

расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског 
конкурса.  

Одбор изузетно може одлучити о коришћењу 

постојећег споменика односно реплике већ постојећег 
споменика, са изменама или без измена. 

 

Члан 8. 

Општинска управа на основу одлуке Одбора о 

избору аутора споменика са истим, закључује уговор којим се 

ближе дефинишу међусобне обавезе.  
Општинска управа подноси надлежном органу за 

грађевинске послове захтев за одобравање радова за изградњу 

и постављање споменика. 
 

Члан 9. 

Споменик се може уклонити, односно преместити, 
ако за то постоје оправдани разлози, а на основу решења које 

доноси Скупштина општине. 

 

Члан 10. 

Музеј „Хореум Марги“ у сагласности са Заводом за 

заштиту споменика културе Крагујевац води регистар о 
изграђеним и постављеним споменицима на територији 

општине Ћуприја.  

По изградњи и постављању споменика, у року од 30 
дана од дана завршетка радова на изградњи и постављању 

споменика, Општинска управа је дужна да исти пријави ради 

евидентирања Музеју „Хореум Марги“ и Заводу за заштиту 
споменика културе Крагујевац. 

 

Члан 11. 

У буџету општине Ћуприја обезбеђују се средства 

за изградњу и постављање споменика. 
Средства за изградњу и постављање споменика 

могу се обезбедити прилозима, поклонима, донацијама или на 

други начин у складу са законом. 
 

Члан 12. 

Правна или физичка лица, удружења и други који 
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обезбеде сва или више од 50% потребних средстава за 

изградњу и постављање споменика, имају право да им се име 
упише на постамент или поред споменика.  

 

III ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 

 

Члан 13. 

Споменици који су проглашени за културно добро 
одржавају се по програму заштите непокретних културних 

добара и у складу са програмом рада Завода за 

заштиту споменика културе Крагујевац.  
О одржавању споменика који није проглашен за 

културно добро стара се Музеј „Хореум Марги“, у складу са 
програмом рада установе. 

У одржавање споменика поред чишћења и прања 

спадају и мере конзерваторско–рестаураторске заштите 
споменика. 

 

Члан 14. 

Средства за одржавање споменика, обезбеђују се у 

буџету општине Ћуприја у складу са годишњим програмом 

рада Музеја „Хореум Марги“. 
 

Члан 15. 

Општинско веће, на предлог Музеја „Хореум 

Марги“, може чување и одржавање једног или више 

споменика, поверити школи, предузећу, установи, другом 

органу и организацији, уз њихову сагласност. 
 

IV ЗАШТИТА СПОМЕНИКА 

 

Члан 16. 

Споменици се не смеју прљати, оштетити или 

уништити.  
Грађани су дужни да се према споменицима односе 

са дужном пажњом као и да спрече или пријаве њихово 

оштећење. 
 

Члан 17. 

Правно или физичко лице које неовлашћено 
подигне, премести, уклони, оштети или уништи споменик 

дужно је да успостави пређашње стање под надзором Музеја 

„Хореум Марги“ и Завода за заштиту споменика културе 
Крагујевац, или да надокнади насталу штету. 

 

V НАДЗОР 

 

Члан 18. 

Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска 
управа. 

Послове инспекцијског надзора над изградњом и 

одржавањем споменика врши одељење Општинске управе 
надлежно за инспекцијски надзор и комуналне делатности. 

 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 

500.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице:  

- ако подигне споменик супротно одредбама члана 4.ове 
Одлуке ,  

-ако премести или уклони споменик супротно одредбама 
члана 9. ове Одлуке .  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 
до 150.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 
динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

физичко лице новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 
динара. 

 

Члан 20. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 

динара, казниће се за прекршај физичко лице:  

- ако прља, оштети или уништи споменик (члан 16. 
ове Одлуке). 

 

 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 21.  

 Музеј „Хореум Марги“ дужан је да у року од 60 

дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе општи акт 

којим ће бити уређен начин и поступак вођења регистра из 

чл.10 ове Одлуке. 
 

Члан 22.  

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-159-2/2018-02 од 25.09.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

 

На основу члана 62. став 5., 6. и 7. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл.гл. РС“, бр.62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гл. РС“, бр.129/07 и 83/14- др. 

закон), члана 38 став 1. тачка 7. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 25.09.2018. год., доноси 

 
 

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ СКИДАЊА УСЕВА СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини којим 
располаже и управља Република Србија преко Министарства 

надлежног за послове пољопривреде, а које се налази на 

територији општине Ћуприја, услед коришћења истог без 
правног основа. 

          Под поступком скидања усева се подразумевају 

поступци и радње које спроводи надлежни орган Општине са 
циљем заштите интереса Републике Србије над 

пољопривредним земљиштем у државној својини. 

          Поступак скидања усева обухвата: скидање, транспорт, 
складиштење и продају усева у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

 

          Поступак скидања усева спроводиће се на 

пољопривредном земљишту у својини Републике Србије 
којим располаже и управља Република Србија преко 

Министарства, које је обухваћено Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Ћуприја, а које се 

користи без правног основа. 

          Поступак скидања усева вршиће се као мера обезбеђења 
наплате накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини без правног основа. 

 

Члан 3. 

 

          Одређује се Општинска управа општине Ћуприја, као 
орган надлежан за доношење акта из члана 62. став 5. односно 

одлуке из члана 62. став 6. Законa о пољопривредном 

земљишту („Сл. гл. РС“, 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17). 

 

Члан 4.  

 

          Одређује се Општинска управа општине Ћуприја, као 

орган надлежан за спровођење постука скидања усева са 
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пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Ћуприја које се користи без правног основа. 
 

Члан 5. 

 

         Општинска управа општине Ћуприја, као надлежни 

орган, образује Радну групу за спровођење поступка скидања 

усева са пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Ћуприја и на основу предлога Радне 

групе, доноси решење и одлуке из члана 3. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

          Поступак скидања усева ће се спроводити под условом 

да је надлежни орган општине Ћуприја донео решење о 

скидању усева, односно одлуку о скидању усева, у складу са 
чланом 62. став 5. и став 6. Закона о пољопривредном 

земљишту („Сл.гл. РС“, бр.62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 

112/15 и 80/17). 
 

Члан 7. 

 

          Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу 

усева за жетву - бербу. 

Скидање усева из претходног става извршиће се уз техничку и 

логистичку подршку: 

 

1. представника Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Ћуприја; 
2. овлашћених лица МУП-а; 

3. представника геодетских организација; 

4. пољопривредног инспектора. 
 

         Одредбу из претходног става реализује Радна група из 

члана 5. ове Одлуке, коју чине три члана (два представника 
Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Ћуприја и један представник општине 
Ћуприја). 

         Скидање и продаја усева се врши на терет лица које 

користи пољопривредно земљиште у државној својини без 
правног основа, а ако се ради о непознатом лицу, на терет 

општине Ћуприја. 

         Поступак скидања усева ће се финансирати из средстава 

обезбеђених у буџету општине Ћуприја. 

 

Члан 8.  

 

         Пожњевени – убрани усеви ће истовремено са скидањем, 

без ускладиштења, бити предати лицу које докаже да је 
власник усева под условом да измири обавезу плаћања 

накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини без правног основа, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту, и све друге трошкове који су 

настали у поступку скидања усева. 

         Уколико лице из претходног става не докаже да је 
власник односно уколико се власник усева не појави, 

пожњевени – убрани усеви биће ускладиштени у 

регистрованим складиштима, према прописима о 
складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће 

се старати Радна група из члана 4. ове Одлуке. 

         Ускладиштени усеви биће предати лицу које докаже да је 
власник ускладиштених усева, под условом да је измирило 

обавезу плаћања накнаде за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног основа у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту, и ако је измирило све 

трошкове који су настали у поступку скидања усева. 
         Уколико у року који утврди Радна група нико не пружи 

доказ да је власник усева и да је измирио обавезу плаћања 

накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа и све друге трошкове настале у 

поступку скидања усева, исти ће бити продат по тржишним 

условима. 
          Средства остварена од продаје скинутог усева, по 

одбитку трошкова поступка скидања усева, распоредиће се у 

складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

 

Члан 9. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:  06-159-3/2018-02 од 25.09.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

                                                                      

 На основу члана 20. ст. 1. тачка 3. и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018),члана 60. став 

1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2015) и члана 15. ст. 1. тачка 6. и члана 38. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 25.09.2018. 

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА, УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ, 

ОДРЖАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ СТАЈАЛИШТА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о 

проглашењу аутобуских стајалишта, условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију стајалишта на територији 

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

14/2010 и 7/2014), у даљем тексту: Одлука.  

Члан 2. 

 У члану 7. став 1. тачка 5) прва алинеја Одлуке, 

после речи „Вирине ( С )“ додаје се  “, Вирине-центар“.  

 У члану 7. став 1. тачка 6) прва алинеја Одлуке, 

после речи „Мијатовац II“ додаје се  “, Мијатовац-центар“.  

 

Члан 3.  

 У члану 7. став 2. Одлуке на крају реченице тачка 

се замењује запетом и додају се речи „осим стајалишта 

Вирине-центар и Мијатовац-центар.“  

 

Члан 4.  

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-159-4/2018-02 ОД 25.09.2018. године   

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

 

          На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18) и члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  дана 

25.09. 2018.године, донела је 
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4 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 

ПО ОСНОВУ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 ДОНОСИ СЕ Акциони план за укључивање 

грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 
прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја 

за период 2018-2021. годину.  
 

 

Члан 2. 

 

            Саставни део ове Одлуке је Акциони план за 

укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 
средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине 

Ћуприја за период 2018-2021. годину.  

 

 

Члан 3. 

 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-159-5/2018-02 од 25.09. 2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 
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        На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018), члана 38. Статута општине Ћуприја 

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

23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 25.09.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Финансијског плана Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у 

Ћуприји за 2018. годину, број: 01-06-1416/3-2018 од 

12.09.2018. године, које је усвојио Управни одбор Центра за 
социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји Одлуком број: 01-06-

1416/2-2018 од 12.09.2018. године.  

  
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-159-6/2018-02 ОД 25.09.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и 

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 25.09.2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Ценовника бр. 5275 од 15.09.2016. године Јавног комуналног 

предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја, број: 5383 од 17.09.2018. 
године (Ценовник РЈ ''Грађевинска оператива-одржавање 

путева''), коју је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014'' 

Ћуприја. 
            Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у 

''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-159-7/2018-02 ОД 25.09.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон 

и 47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 

51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 13/2016,16/2016 и 25/2017), Скупштина 
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 25.09.2018. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма  
пословања Јавног комуналног предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја 

за 2018. годину број: 5360 од 14.09.2018.године, коју је донео 
Надзорни одбор Одлуком број: 5362 од  17.09.2018. године.   

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-159-8/2018-02 ОД 25.09.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 
Одлука о начину и поступку изградње и 
постављања споменика и спомен обележја на 

површинама јавне намене општине Ћуприја 
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Одлука о поступку скидања усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини које 

се налази на територији општине Ћуприја 
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Одлука о измени и допуни одлуке о проглашењу 

аутобуских стајалишта, условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију стајалишта на  

територији општине Ћуприја 

3 

Одлука о доношењу Акционог плана за 
укључивање грађана у процес доношења одлука о 

трошењу средстава прикупљених по основу  пореза 

на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021. 
годину – прилог Акциони план 

3 

Решење о давању сагласности на Измене и допуне 

Финансијског плана Центра за социјални рад 
„Ћуприја“ у Ћуприји за 2018. годину 

17 

Решење давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Ценовника ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја – 

прилог Одлука о измени и допуни Ценовника 

17 

Решење о давању сагласности на Другу измену 

Програма пословања ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја 
21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


