Садржај свих Службених гласника општине
Ћуприја за 2019.годину
Службени гласник бр. 1 oд 10.01.2019.године
Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта)
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Службени гласник бр. 2 oд 16.01.2019.године
Решење (Измена Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта)
Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини за територију општине Ћуприја
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини за територију општине Ћуприја

1
2
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Службени гласник бр. 3 oд 25.01.2019.године
Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2019.години
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2019.години
Решење о постављењу заменика начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у
Нишу и Ћуприји кроз увођење географског информационог система“
Решење (Финансијски план ОШ 13.октобар)
Решење (Финансијски план Техничка школ)
Решење (Финансијски план ШОМО Душан Сковран)
Решење (Финансијски план ОШ Вук Караџић)
Решење (Финансијски план Медицинске школе)
Решење (Финансијски план ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Финансијски план Гимназија)
Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја

1
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3
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Службени гласник бр. 4 oд 18.02.2019.године
Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја

1

Службени гласник бр. 5 oд 19.02.2019.године
Сагласност Министарства културе и информисања
Одлука о изградњи и постављању споменика Кнезу Лазару
Одлука – отуђење грађ.земљишта
Одлука о измени Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Ћуприја 20182022
Одлука – Infrastructure Development Contruction
Одлука – отуђење непосредном погодбом
Одлука – сагласност Раваница доо
Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена
Локални акциони план запошљавања у општини Ћуприја за 2019.годину
Решење – Годишњи план инспекцијског надзора за 2019 годину ЛПА
Решење – Годишњи план инспекцијског надзора – Одсек за инспекцијске послове
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Решење – Годишњи план инспекцијског надзора Грађевинска инспекција
Решење – Годишњи план инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине
Решење – сагласност на средњерочни план путева 2019-2022
Решење – сагласност на годишњи план путева
Решење – сагласност на план одржавања јавног зеленила
Решење – сагласност задужење код комерцијалних банака
Решење – годишњи план јавног осветљења
Решење – годишњи план одвођења атмосферских вода
Решење – програм одржавања јавне хигијене
Решење – план изношења смећа
Решење – сагласност на фин.план ПУ Дечја радост
Решење – план Центра за социјални рад
Решење – сагласност Центру за социјални рад
Решење – Именовање Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
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Службени гласник бр. 6 oд 28.02.2019.године
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних задатака
Установе за спорт СЦ „АДА“ Ћуприја број 371/18 од 04.12.2018. године

1

Службени гласник бр. 7 oд 08.03.2019.године
Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Ћуприја
Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине Ћуприја за период од 2019. до
2023.године
Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Ћуприја
Елаборат о мрежи јавних предшколских установа на на територији општине Ћуприја за период од
2019. до 2024.године
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Одлука о начину и поступку давања сагласности на финансијске планове Месних заједница на
територији општине Ћуприја
Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Ћуприја
Мишљење
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицана на животну средину измене и допуне
плана генералне регулације градског насеља Ћуприја
Одлука о поступку давања на коришћење техничке документације Општој болници Ћуприја
Стратегија одрживог развоја општине Ћуприја 2019-2024 – ПРИЛОГ 1
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину
Ћуприја за 2019.годину
Решење (Елаборат о оправданости отуђења)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Батинац)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Супска)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Влашка)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Кованица)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Исаково)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Центар)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Церница)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Сење)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Вирине)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Добричево)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Жировница)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Бигреница)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Мијатовац)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Јовац-Дворица)

2

1
2
9
10
16
19
19
22
22
22
22
23
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56

Решење (сагласност на фин.план МЗ Паљане-Иванковац)
Решење (сагласност на фин.план МЗ Остриковац)
Решење (сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП Равно 2014)
Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја
ПРИЛОГ 1 - Стратегија одрживог развоја општине Ћуприја 2019-2024
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Службени гласник бр. 8 oд 14.03.2019.године
Исправка текста објављеног у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

1

Службени гласник бр. 9 oд 01.04.2019.године
Решење (Измена финансијског плана Медицинске школе за 2019.годину)

1

Службени гласник бр. 10 oд 09.04.2019.године
Решење о именовању Координационог тима за припрему и праћење једногодишњег акционог Плана
имплементације стратегије одрживог развоја општине Ћуприја и израду извештаја о реализацији

1

Службени гласник бр. 11 oд 10.04.2019.године
Закључак – почетна цена закупа пољопривредног земљишта

1

Службени гласник бр. 12 oд 19.04.2019.године
Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја
Решење – сагласност на измену фин.плана Медицинске школе
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Службени гласник бр. 13 oд 23.04.2019.године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019.годину
Одлука (Ангажовање екстерног ревизора)
Одлука о измени Одлуке о формирању општинског штаба за ванредне ситуације за територију
општине Ћуприја
Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Ћуприја
Одлука (Отуђење грађ.земљишта)
Одлука (Отуђење грађ.земљишита)
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи
„Дечја радост“ у Ћуприји за 2019.годину
Одлука о приступању изради програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја
Сагласност Мин.зашт.живот.средине
Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Ћуприја за 2019.годину
Решење (Годишњи извештај Савета за здравље)
Решење (Сагласност Ploča doo Ćuprija)
Решење (Сагласност на измену фин.плана Техничке школе)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Старо Село)
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Службени гласник бр. 14 oд 25.04.2019.године
Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Ћуприја
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја

1
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Службени гласник бр. 15 oд 14.05.2019.године
Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ 13.октобар)

1
1

Службени гласник бр. 16 oд 22.05.2019.године
Одлука о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова
и начину утврђивања кућних бројева на територији општине Ћуприја
Одлука о измени Одлуке од 23-04-2019.
Одлука о именовању чланова штаба за ванредне ситуације
Решење (Извештај – општинско веће)
Решење (Извештај о раду Центра за социјални рад)
Решење (Фин.извештај Музеја Хореум Марги-Равно)
Решење (Извештај ПУ Дечја радост)
Решење (Ивештај о раду Установе културе Ћуприја)
Решење (Извештај о раду Народне библиотеке ДУшан Матић)
Решење (Год.ликвидациони извештај ЈП Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја – у
ликвидацији)
Решење (Измена програма пословања ЈКП Равно 2014)
Решење (Измена фин.плана Установе културе Ћуприја)
Решење (Измена фин.плана Музеја Хореум Марги-Равно)
Решење (Измена и допуна Плана СЦ Ада)
Решење (Измена и допуна Народне библиотеке ДУшан Матић )
Решење (Измена фин.плана Туристичке организације )
Решење (Субвениције ЈКП Равно 2014)
Решење (Измена ценовника ЈКП Равно 2014 )
Решење (Измена ценовника ЈКП Равно 2014 )
Решесе о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја
Решење о разрешењу Школског одбора ШОМО Душан Сковран
Решење о именовању Школског одбора ШОМО Душан Сковран
Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП Зоохигијена Ћуприја
Решење о именовању Надзорног одбора ЈП Зоохигијена Ћуприја
Решење о измени Решења о образовању општинског савета родитеља за школску 2018/2019
Решење о измени решења о именовању надзорног одбора Дома здравља
Решесе о именовању комисије за израду, мониторинг и евалуацију Програма инфраструктурног развоја
општине Ћуприја за период 2019 – 2021. год
Решење (Изм.фин.плана Гимназије)
Решење (Изм.фин.плана ОШ Вук Караџић)
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Службени гласник бр. 17 oд 31.05.2019.године
Решесе о образовању комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за
2019.годину
Решење (Изм.фин.плана Техничке школе)
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Службени гласник бр. 18 oд 04.06.2019.године
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника„INSA CO“ Сење
Решење (Сагласност – измена фин.плана Медицинске школе)
Закључак – позитивно мишљење
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Службени гласник бр. 19 oд 04.06.2019.године
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Ћуприја

1

Службени гласник бр. 20 oд 05.06.2019.године
Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине
Ћуприја
Решење о образовању комисије за евидентирање и процену штете настале ванредним догађајима
изазваним елементарним непогодама на територији општине Ћуприја

1
2

Службени гласник бр. 21 oд 06.06.2019.године
Одлука о преносу права коришћења и управљања системом за водоснабдевање у селу Мијатовцу
Одлука о преносу права коришћења и управљања системом за водоснабдевање у селу Сење
Одлука о преносу права коришћења и управљања системом за водоснабдевање у селу Остриковац
Одлука о управљању гробљима и сахранивању и погребној делатности
Одлука о измени и допуни Одлуке о проглашењу аутобуских стајалишта, условима за изградњу,
одржавање и екплоатацију стајалишта на територији општине Ћуприја
Одлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ћуприја
Програм о оптималном организовању такси превоза на територији општине Ћуприја
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја

1
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Службени гласник бр. 22 oд 12.06.2019.године
Овлашћење (Јевтић Слађана)
Овлашћење (Љиљана Богосављевић)
Овлашћење (Дарко Милосављевић)
Овлашћење (Ана Јовановић)
Овлашћење (Милица Каљевић)
Овлашћење (Весна Делић)
Овлашћење (Божица Стојковић)
Овлашћење (Ивана Шћепановић)
Овлашћење (Драгана Милановић)
Овлашћење (Јадранка Матић)
Овлашћење (Весна Станковић)
Овлашћење (Надица Симоновић)
Овлашћење (Виолета Томић)
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Службени гласник бр. 23 oд 14.06.2019.године
Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територији

1

Службени гласник бр. 24 oд 17.06.2019.године
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја за 2018.годину
1
Одлука о коришћењу и управљању превозним средствима
25
Одлука о додели награда
29
Решење (Сагласност Ценовник АДА)
29
Решење (позитивно мишљење Новаку Новаковићу)
30
ПРИЛОГ БР 1 - ПРОГРАМ ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2019-2021.

Службени гласник бр. 25 oд 17.07.2019.године
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита
Одлука о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава

1
2

Службени гласник бр. 26 oд 19.07.2019.године
Правилник о изменама и допуанам Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Ћуприја, правобраниласштву општине Ћуприја и служби буџетске инспекције општине
Ћуприја
Решење о именовању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта
Решење (Сагласност на другу измену Фин.плана ОШ Вук Караџић)

1
3
3

Службени гласник бр. 27 oд 22.07.2019.године
Програм локалног економског развоја општине Ћуприја за 2019-2021
1
Одлука о условима и начину реализација програма локалног економског развоја општине Ћуприја за 20198
2021
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења пољопривредног земљишта на територији општине
14
Ћуприја за 2019.годину
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Ћуприја
14
Годишњи програм превентивних мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2019.години на територији
14
општине Ћуприја
План рада општинског штаба за ванредне ситуације за 2019.годину
15
Решење (Трећа измена Програма пословања 2019. ЈКП Равно 2014)
16
Решење (Директор Установе за спорта СЦ Ада Ћуприја)
16
Решење о измени Решења о именовању школског одбора Медицинске школе у Ћуприји
16
Решење (Сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја)
17
Исправка текста објављеног у „Службеном гласнику општине Ћуприја
17
ПРИЛОГ 1. - Годишњи програм заштите, уређења пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за
2019.годину
ПРИЛОГ 2. Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Ћуприја

6

Службени гласник бр. 28 oд 29.07.2019.године
Исправка текста објављеног у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

1

Службени гласник бр. 29 oд 02.08.2019.године
Одлука о покретању поступка давања у закуп пословног простора на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град
Решење (Овлашћење - Виолета Ђорђевић)
Решење (Овлашћење - Виолета Ђорђевић)
Решење (Овлашћење – Милица Каљевић)

1
2
2
2

Службени гласник бр. 30 oд 16.08.2019.године
Мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе
Статут општине Ћуприја
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019.годину
Одлука о задуживању општине Ћуприја за финансирање капиталних инвестиција
Одлука о јубиларној награди
Одлука о припреми кадровског плана
Одлука о измени кадровског плана општинске управе општине Ћуприја, правобранилаштва општине
Ћуприја и службе буџетске инспекције општине Ћуприја
Одлука о годишњим одморима
Кодекс понашања службеника и намештеника општинске управе општине Ћуприја
Одлука о давању на коришћење објеката у својини општине Ћуприја
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину доделе једнократне помоћи
Измена и допуна Пословника о раду пословног савета општине Ћуприја
Решење – извршење буџета
Решење о образовању Мобилног тима за социјално укључивање Рома
Решење (Овлашћење – Валентина Томић)
Решење (Овлашћење – Зоран Грујић)
Решење (Овлашћење – Весна Делић)
Решење (Овлашћење – Зоран Траиловић)
Решење (Овлашћење – Марија Нешовић)
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Службени гласник бр. 31 oд 26.08.2019.године
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита
Решење (фин.план ОШ Ђура Јакшић)
Решење (фин.план ОШ 13.октобар)
Решење (фин.план Гимназија)
Решење (фин.план Техничка школа)
Решење (фин.план Медицинска школа)
Решење (фин.план ОШ Вук Караџић)
Решење о стављању ван снаге Решења о одређивању овлашћеног лица за приступање информацијама од
јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за приступање информацијама од јавног значаја
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Службени гласник бр. 32 oд 27.08.2019.године
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита
Решење (Фин.план МЗ Јовац Дворица)
Решење (Фин.план МЗ Исаково)

1
1
2
2

Службени гласник бр. 33 oд 05.09.2019.године
Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Ћуприја

1

Службени гласник бр. 34 oд 17.09.2019.године
Решење (Сагласност на изме.фин.плана Туристичке организације)
Решење (Сагласност на изме.фин.плана Музеја Хореум Марги-Равно)
Решење (Сагласност на изме.фин.плана Установе за спорт СЦ Ада Ћуприја)
Решење (Сагласност на изме.фин.плана ШОМО ДУшан Сковран)

1
1
1
1

Службени гласник бр. 35 oд 27.09.2019.године
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији општинске управе општине Ћуприја
Одлука о приступању изради стамбене стратерије општине Ћуприја за период 2019-2024.године
Аутентично тумачење текстуалног дела Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја
Одлука о избору најповољније понуде о поверавању обаваљања делатности приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја
Решење (Измена фин.плана Народне библиотеке)
Решење (Измена фин.плана Установе културе)
Решење о именовању вршиоца дужности директора здравствене усталнове дом здравља Ћуприја
Решење (Разрешење школски одбор Школе за музичке таленте)
Решење (Именовање школски одбор Школе за музичке таленте)
Решење (Разрешење школски одбор ОШ Вук Караџић)
Решење (Именовање школски одбор ОШ Вук Караџић)
Решење (Разрешење школски одбор ОШ Вук Караџић)
Решење (Именовање школски одбор ОШ Вук Караџић)
Решење (Разрешење школски одбор Гимназије)
Решење (Именовање школски одбор Гимназије)
Решење (Разрешење школски одбор Техничке школе)
Решење (Именовање школски одбор Техничке школе)
Решење (Тимови Дечја радост)
Решење (Стручни актив Медицинска школа)
Решење о образовању Комисије
за примопредају објеката број 1, 2 и 3 на кп. бр. 4497/11 КО Ћуприја – град и земљишта неопходног за
коришћење предметних објеката

Службени гласник бр. 36 oд 07.10.2019.године
Одлука о изменама и допуана Одлуке о буџету општине Ћуприја
Одлука о покретању поступка давања у закуп објекта на кп.бр.4940 у КО Ћуприја град
Одлука о престанку закупа
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Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине
Ћуприја
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Крушар)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Mијатовац)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Кованица)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Церница)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Жировница)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Центар)
Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Сење)
Прилог 1
Акциони план за годину 2020, 2021 и 2022. годину (континуирано)
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Службени гласник бр. 37 oд 11.10.2019.године
Одлука о додели признања и награда за 2019.годину поводом Дана општине Ћуприја
13.октобра
Решење о именовању Радне групе за израду Стамбене стратегије општине Ћуприја за период
од 2019 - 2024. године

1
1

Службени гласник бр. 38 oд 15.10.2019.године
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Ћуприја

Службени гласник бр. 39 oд 17.10.2019.године
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и
Служби буџетске инспекције општине Ћуприја
Правилник о изменама и допунама Правилника о остваривању права на надокнаду трошкова
превоза ученика средњих школа
Решење (сагласност на годишњи план рада за радну 2019/2020 годину ПУ Дечја радост)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. ПУ Дечја радост)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. МЗ Батинац)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. МЗ Исаково)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. МЗ Влашка)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. МЗ Сење)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. ОШ Вук Караџић)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. ОШ 13.октобар)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. ШОМО Душан Сковран)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. Техничке школе)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. ОШ Ђура Јакшић)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. Гимназије)
Решење (сагласност на изм.фин.плана. Установе културе)
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