На основу члана 88. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.
закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 30/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈИМА ЈЕ
ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ДОНОШЕЊЕМ
Плана детаљне регулације „Индустријски парк
Добричево“
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена
намена доношењем Плана детаљне регулације „Индустријски
парк Добричево“ („Сл. гласник општина Ћуприја“, бр. 44/2019
и 45/2019) у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 2. Одлуке у оквиру Катастарске општине
Ћуприја ван након к.п.бр. „7402/1 део“ дојају се катастарске
парцеле:
Број катастарске
Под број
Део
парцеле
2644
7
2645
део
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 952-12/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019др.закон и 9/2020), чл. 32. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019) и чл. 40.
став 1 тачка 5 Статута општине Ћуприја („Службени гласник
Општине Ћуприја“, број 30/2019), по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Ћуприја,
на седници одржаној дана 09. 11. 2020. доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
„ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК ДОБРИЧЕВО“
Члан 1.
Приступа се изради II Измене и допуне Плана
детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 43/2019 и
38/2020), (у даљем тексту: План), по претходно прибављеном

мишљењу Комисије за планове, број: 06-161-1/2020-02 oд
09.11.2020. године и Одлуци Општинске управе општине
Ћуприја број: 501-30/2020-01-2 oд 06.05.2020. године о
неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну
средину за Измене и допуне Плана детаљне регулације
„Индустријски парк Добричево“.
Члан 2.
Оквирна граница обухвата II Изменe и допунe
Плана мења се у делу катастарске парцеле бр. 2645 КО
Ћуприја (ван града).
Предмет II Изменe и допунe Плана дат је и на
графичком приказу у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни
део.
Коначан обухват плана дефинише се нацртом
планског документа.
Члан 3.
Плански основ за израду II Изменe и допунe Плана
представља Просторни план општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја-прилог бр.1“, број 13/11).
Просторним планом општине Ћуприја, као планом
вишег реда, дати су следећи услови и смернице:

план развоја општине Ћуприја заснива се на
просторном развоју који представља синтезу друштвеноекономских и еколошких фактора са циљем да се у наредном
периоду достигне ниво одрживог развоја;

концепт развоја се заснива на потреби убрзаног
социо-економског и демографског развоја овог подручја уз
уважавање функција информационог друштва, и развоја
европских стандарда и критеријума, који се заснивају на
уравнотеженом и полицентричном развоју, успостављању
нових веза урбано-рурално (град-село), стварање једнаких
могућности развоја за све становнике и социјалне групе и
доступност ифраструктурним системима и јавним службама,
рационално управљање природним и створеним ресурсима,
управљање имовином и некретнинама и заштитом природних
вредности и културног наслеђа;

капитал заинтересованих инвеститора треба
усмеравати у реално изводљиве, одрживе и профитабилне
програме и пројекте, примерене садашњем и будућем времену
и предметном простору.
II Изменa и допунa Плана се раде на катастарскотопографском плану као и ажурним катастарским и ортофото
подлогама.
Члан 4.
Визије и циљеви за доношење II Измена и допуна
Плана односе се на:
1. стварање нове атрактивне локације намењенe
градњи
2. привлачење страних инвеститора
Члан 5.
Измене и допуне Плана састоје се од:
 Измена и допуна текстуалног дела ПДР
 Измена и допуна графичког дела ПДР.
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Члан 6.
За II Измену и допуну Плана не приступа се изради
Стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде II Изменe и допунe Плана је
Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове и заштиту животне средине.
Члан 8.
Стручни послови и Измена и допуна Плана
реализују се путем јавних набавки.
Члан 9.
Поступак измене и допуне планског документа
спроводи се по скраћеном поступку у складу са чл.51б Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020).
Предмет измена и допуна планског документа у
скраћеном поступку је само део планског документа који се
мења, а не плански документ у целини.
Јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Нацрт плана се излаже на јавни увид после
извршене стручне контроле, у просторијама Општине
Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине
Ћуприја, у трајању од 15 (петнаест) дана.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај, који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

Оквирна граница обухвата II Изменe и допунe Плана на
графичком приказу
На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон,
101/16-др. закон, 47/18), чл. 40 Статута општине Ћуприја („Сл.
гласник ОЋ“ бр. 30/2019) и чл. 25 Одлуке о поступку,
условима и начину отуђења и давања у закуп земљишта у
јавној својини („Сл. гласник ОЋ“ бр. 25/15, 24/17 и 2/18) а по
захтеву сувласника на предметном земљишту Дејана
Гвозденовића из Горњег Милановца за откуп сразмерног
удела парцеле, Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 09. 11. 2020. године, доноси:

Члан 10.
Рок за израду II Изменe и допунe Плана је 4
(четири) месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради II Изменe
и допунe Плана финансира општина Ћуприја из буџета.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодом
I ОТУЂУЈЕ СЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ из
јавне својине Општине Ћуприја удео од 30/501, који одговара
површини од 30 m2, од укупног удела Општине Ћуприја који
износи 213/501, на грађевинском земљишту означеном као
к.п.бр. 2224/1 у КО Ћуприја (град), површине 501 m2, уписано
у ЛН 6384 за КО Ћуприја (град) и ПРЕНОСИ У СВОЈИНУ
сувласнику Дејану Гвозденовићу из Горњег Милановца, са
уделом од 41/501, по праву прече куповине у корист
сувласника, тако да удео Општине Ћуприја на предметној
парцели након продаје износи 183/501 а удео Дејана
Гвозденовића 71/501.
II Удео на грађевинском земљишту из тачке I
отуђује се по тржишној цени од 156.000,00 динара односно
5.200,00 динара по m2.
III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дејан Гвозденовић из Горњег
Милановца да са председником Општине Ћуприја закључи
уговор о отуђењу удела на непокретности из тачке I ове
Одлуке у року од 30 дана од дана објављивања ове Одлуке.
IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-18/2020 - 02 од 09. 11. 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-158-3/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек.наука

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек.наука
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На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон,
101/16-др. закон, 47/18), чл. 40 Статута општине Ћуприја („Сл.
гласник ОЋ“ бр. 30/2019) и чл. 25 Одлуке о поступку,
условима и начину отуђења и давања у закуп земљишта у
јавној својини („Сл. гласник ОЋ“ бр. 25/15, 24/17 и 2/18),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, доноси:

На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - др.
Закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020'. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодом
I ОТУЂУЈЕ СЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ из
јавне својине Општине Ћуприја грађевинско земљиште
означено као к.п.бр. 5052/2 у КО Ћуприја (град), површине
795 m2, по култури: земљиште под делом зграде, површине 75
m2 и остало вештачки створено неплодно земљиште,
површине 720 m2, уписано у ЛН 5856 за КО Ћуприја (град), и
преноси у својину Душану Велимировићу из Ћуприје, ради
исправке границе парцеле 4944 и к.п.бр. 4945/2 обе парцеле
уписане у ЛН 5753 у КО Ћуприја (град).

ОДЛУКУ О НАЗИВИМА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЋУПРИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују називи улица и засеока
на територији територији катастарских општина Ћуприја
(град) и Ћуприја (ван града) у насељеном месту Ћуприја.

II Грађевинско земљиште из тачке I отуђује се по
тржишној цени од 516.988,50 динара односно 650,30 динара
по m2.

II УЛИЦЕ
Члан 2.
Улице у насељеном месту Ћуприја су:

III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Душан Велимировић из
Ћуприје, да са председником Општине Ћуприја закључи
уговор о отуђењу непокретности у року од 30 дана од дана
објављивања ове Одлуке.

Радни назив
улице из
Елабората

IV Одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.“

НАЗИВ
УЛИЦЕ

Улица 1

Везировачка

Улица 2

Језерска

Улица 3

Петловачко
Брдо

Улица 4

Ратарска

Улица 5

Виноградарска

Улица 6

Спасовданска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-19/2020 - 02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 77. Закона о приватизацији („Сл.
глaсник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 aутeнтичнo тумaчeњe), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други
закон и 101/2016 - други закон), члана 40. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) а у вези
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-62114/2020-01
од 08.10.2020. године, Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 09. 11. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL
PROTECT д.о.о. Београд
I ПРИХВАТА СЕ УДЕО БЕЗ НАКНАДЕ Општине
Ћуприја
у капиталу FULL PROTECT д.о.о. Београд, МБ
20034408, ПИБ 103876412, у висини од 8.048,84 РСД, што
чини 0,0170 % основног капитала Друштва, као начин
намирења потраживања утврђених Записником Министарства
финансија – Пореска управа Филијала Савски венац број:
службено /17-1 од 8. септембра 2017. године о стању дуга по
основу јавних прихода за период 1. јануар – 31. март 2015.
године са обрачунатом каматом до 07. јуна 2017. године и
Спецификацијом уступљених прихода јединицама локалне
самоуправе.
II Овлашћује се Јовица Антић, председник општине
Ћуприја да потпише уговор о преносу права удела општине
Ћуприја.
III Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-158-6/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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ПРОСТРИРАЊЕ УЛИЦЕ
Од денивелисаног прелаза
преко Државног пута IА реда
А1 на путу за "Везирово
брдо" до границе са КО
Бошњане
Од Везировачке улице,
између кп 4783/1 и 4773, иде
преко кп 4782/2, дуж кп
4782/3, преко кп 6228/1,
6315/51, 6315/50, 6315/54,
6315/33, 6315/56, наставља
дуж кп 7330/3 и на њој
завршава између кп 6315/47 и
6330, све у КО Ћуприја (ван
град)
Од Језерске улице, између кп
4782/2 и 4773, иде дуж кп
7303, скреће и наставља дуж
кп 7302 и на њој завршава,
између кп 6214/3 и 6215/7,
све у КО Ћуприја (ван град)
Од улице Петловачко брдо,
између кп 4778 и 6216/7, иде
дуж кп 7303 и на њој и
завршава, између кп 6217/3 и
6215/3, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од Везировачке улице,
између кп 4726 и 4724/2, иде
дуж кп 4725, код кп 4718
скреће и наставља дуж кп
7304, између кп 4396/1 и 4094
наставља дуж кп 4068 до
њеног краја, између кп 4054 и
4053, све у КО Ћуприја (ван
града)
Од Везировачке улице,
између кп 4724/3 и 4352/1,
иде дуж кп 7304 и на њој и
завршава, између кп 4394/2 и
4094, до Виноградарске
улице, све у КО Ћуприја (ван
град).
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Улица 7

Улица 8

Улица 9

Улица 10

Улица 11

Улица 12

Улица 13

Улица 14

број 41

Посленичка

Коларска

Чамбурска

Жетелачка

Бекријска

Ужарска

Батиначки пут

Кнеза Милоша

Улица 15

Милутина
Миланковића

Улица 16

Мике Аласа

Од Спасовданксе улице,
између кп 4097/5 и 4094, иде
дуж кп 4096 и на њој
завршава, између кп 4072 и
4116, све у КО Ћуприја (ван
град)
Од Везировачке улице,
између кп 4343 и 4290/3, иде
дуж кп 4311 и завршава код
кп 4318/2, између кп 4323 и
4310/5, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од Везировачке улице,
између кп 4589/1 и 4766/1,
иде дуж кп 7305 целом
својом дужином, и завршава
између кп 3816 и 4472, све у
КО Ћуприја (ван град)
Од Везировачке улице, од кп
7298/1, иде преко кп 7406/3,
наставља границом кп 7403
са кп 4581/1, 4581/7, 4581/6,
4595/5 и 4594/7, скреће и
наставља дуж кп 7341/1 и иде
до краја ове кп и завршава
између кп 3811 и 3822, на
граници са насељеним
местом Батинац, све у КО
Ћуприја (ван град)
Од Виноградарске улице,
између кп 4669/2 и 4670/1,
иде дуж кп 7297, скреће на кп
4696 и кружно приступа на
Виноградарску улицу, између
кп 4697/7 и 4395/2, све у КО
Ћуприја (ван град)
Од Везировачке улице,
између кп 4810/2 и 4786/6,
иде дуж кп 7306 и на њој и
завршава, између кп 6120 и
6125, све у КО Ћуприја (ван
град)
Од Државног пута IIа реда
бр. 160, од к.п.7402/1, иде
преко кп 7282/4, наставља
дуж кп 7413, скреће и иде
дуж кп 7286/2, наставља дуж
кп 7290, иде преко кп 3728/2,
7362/1 и завршава на кп 7291,
између кп 3798 и 3806, све у
КО Ћуприја (ван град)
Улица је наставак постојеће
улице Кнеза Милоша,
почиње између кп 7345/1 и
5799/4, иде дуж кп 7311/1 и
на њој завршава, између кп
7345/1 и 6029/5, код границе
са насељеним местом
Параћин (Општина Параћин),
све у КО Ћуприја (ван град).
Улица је наставак постојеће
улице Милутина
Миланковића, почиње између
кп 5762/3 и 5780/1, иде дуж
кп 7326/1 до краја и завршава
код кп 7310, између кп 5759/2
и 6075, све у КО Ћуприја
(ван град).
Од ул. Милутина
Миланковића, између кп
5781 и 6068/5, иде дуж кп
5791, наставља дуж кп 6048/2
и на њој и завршава, између
кп 6047/1 и 6048/1, све у КО

4

Улица 17

Распутница

Улица 18

Рударска

Улица 19

Бошка
Стојановића

Улица 20

Филипа
Вишњића

Улица 21

Шабана
Бајрамовића

Улица 22

Драгутина
Димитријевића
Аписа

Улица 23

Српских
ратних
ветерана

Улица 24

Пролетерских
бригада

Улица 25

Петријиног
венца

Ћуприја (ван град).
Од улице Михајла Пупина до
Рударске улице, између кп
4875/2 и 4883/2, иде дуж кп
4876/1 целом својом
дужином и завршава између
кп 4870/2 и 4867/2,
Од Косанчићеве улице, од кп
4872/8 између кп 4872/16 и
4872/12, наставља дуж кп
7343/1 и на њој завршава,
између кп 6079/1 и 6095/5,
све у ко Ћуприја (ван град).
Улица је наставак постојеће
улице Бошка Стојановића,
почиње између кп 5669 и
5705/1, иде дуж кп 7313/3,
наставља дуж кп 7313/2 и
завршава на крају ове кп, код
кп 7313/4, између кп 5675/3 и
5656/3, све у КО Ћуприја
(ван град)
Улица је наставак постојеће
улице Филипа Вишњића,
почиње од кп 5051/1,
наставља дуж кп 5050/1 и
дуж кп 5049/1, даље иде
преко кп 5047, 5048/1, 5044/7,
5044/5, 5044/3, 5044/1,
5043/2, скреће на кп 3326/7 и
на њој завршава код кп 5189,
све у КО Ћуприја (ван град)
Од ул. Филипа Вишњића, од
кп 5051/1, иде преко кп
5070/12, 5070/2, 5070/8,
5070/9, 5070/10, 5070/11,
5063/2, 5067/3, 5068/3, 5069/3
и завршава на кп 5086/1, све
у КО Ћуприја (ван град)
улица почиње од постојеће
улице Војводе Мишића,
између кп 4887/1 и 4868,
целом дужином иде дуж кп
4879 и завршава између кп
4880 и 4870, све у КО
Ћуприја - град
улица почиње од постојеће
улице Филипа Вишњића,
између кп 3520/2 и 3518/6,
иде дуж кп 3519/3, наставља
преко кп 3519/1, 3502/1,
3499/1, 3497/1 и завршава на
кп 3494/2, све у КО Ћуприја град
Наставак постојеће улице,
почиње од улице Нова
Раваничка, између кп 3345/2
и 3344, иде преко кп 3347/2,
3348/1, 3349/1, 3351/1,
3352/2, 3356/2, 3358/2,
3359/4, 3361/4, 3363/1,
3365/1, 3393/3, 3397/1,
3399/1, 3402/3, 3405/1,
3408/1, 3410/1, 3411/3, 3413/3
и завршава на кп 3418/2, све
у КО Ћуприја - град
Од улице Јована Курсуле, иде
дуж кп 5020/2, све у КО
Ћуприја - град, наставља кроз
кп 3312/3, 3312/1, 3310/4 и
7369/1, враћа се на кп 3310/4,
наставља преко кп 3309/1 и
на њој и завршава, све у КО
Ћуприја (ван град)
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Улица 26

Улица 27

Улица 29

Улица 30

Улица 31

број 41

Боже
Маршићанина

Милана
Топлице

Милосава
Радојковића

Деспотовачки
пут

Ћирила и
Методија

Улица 32

Ресавска

Улица 33

Миткета
Гвозденовића

Улица 34

Саве Шошића

Улица 35

Тирићева

Од улице Петријиног венца,
између кп 1613 КО Ћуприја град и кп 3312/1 КО Ћуприја
(ван град), иде кроз кп 3310/4
КО Ћуприја (ван град), преко
кп 1614/1 КО Ћуприја - град,
преко кп 3310/38, 3314/4,
3319 КО Ћуприја (ван град),
кп 1614/1 КО Ћуприја - град,
наставља дуж кп 1614/2 КО
Ћуприја - град и завршава на
кп 1616 КО Ћуприја - град
Наставак постојеће улице,
почиње од кп 1661/2, између
кп 1658/2 и 1659/8, иде дуж
кп 1659/2, преко кп 1658/3,
све у КО Ћуприја - град,
наставља дуж кп 3310/1, иде
преко кп 3321/1, скреће и
наставља дуж кп 3323/13 и на
њој и завршава, између кп
3323/3 и 3323/23, све у КО
Ћуприја (ван град)
Од ул. Цара Лазара, тангира,
улице Алексе Шантића и
Стевана Мокрањца и
приступа на ул. Коче
Капетана
Представља деоницу
Државног пута IIа реда бр.
186, почиње од од
денивелисаног прелаза преко
Државног пута IА реда А1,
од кп 4999/1 КО Ћуприја град, иде преко кп 7402/1,
наставља дуж кп 7272/3 и на
њој и завршава, између кп
2956/2 и 2644/14, све у КО
Ћуприја (ван град)
Од Моравске улице, између
кп 5319 и 5149, иде дуж кп
5312, наставља дуж кп 7318
до њеног краја, до кп 3350,
између кп 5233/1 и 3353, све
у КО Ћуприја (ван град)
Улица је наставак постојеће
Ресавске улице, почиње од кп
2823/2, иде дуж кп 2823/3,
преко кп 2822, наставља дуж
кп 7274/3, преко кп 2813,
2812, наставља дуж кп
7284/3, преко кп 7436, иде
границом кп 7435 и 7397,
преко кп 7407 и завршава на
кп 2731, све у КО Ћуприја
(ван град).
Од Ресавске улице, између кп
2822 и 2825/3, иде дуж кп
7273/3 и на њој завршава, код
кп 2809/6,све у КО Ћуприја
(ван град)
Од Ресавске улице, између кп
2812 и 3261, иде дуж кп
7274/2, код кп 3267 скреће на
кп 7283/3 и на њој завршава,
између кп 2787 и 3272/1, све
у КО Ћуприја (ван град)
Од Државног пута IIб реда
бр. 383, од кп 7275/2, иде
границом кп 7402/1 са кп
2851/6, 2851/3, 2851/5,
2851/4, 2852/1, 2853/1,
2853/2, 2853/3, 2853/4, 2853/5
и 2853/6, наставља дуж кп
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Улица 36

Стублинска

Улица 37

Баштованџијск
а

Улица 38

Пчеларска

Улица 39

Неимарска

Улица 40

Краjићева

Улица 41

Пере
Цветковића

Улица 42

Моравска

Улица 43

Десанке
Милосављевић

7276/2 и на њој завршава,
између кп 2880 и 2904/2, све
у КО Ћуприја (ван град)
Од Државног пута IIа реда
бр. 186, од кп 7272/3, иде дуж
кп 2665, наставља дуж кп
7373 до границе са КО
Супска, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од ул. Жетелачке, између кп
3782 и 3801/2, иде дуж кп
7287/2, између кп 3790/2 и
3792/2 скреће на кп 3791 и
иде до краја ове кп, између
кп 3786 и 3785/1, све у КО
Ћуприја (ван град).
Од Језерске ул., иде преко кп
4782/2, наставља границом
кп 4795, 4794/1, 4794/2,
4794/4 и 4793 са једне стране
и кп 4783/9, 4783/10, 4784/3,
4784/2 и 4784/1, са друге
стране и завршава између кп
4784/1 и 4793, све у КО
Ћуприја (ван град)
Од ул. Жетелачке, између кп
4581/6 и 4595/5, иде дуж кп
4590/1, сече кп 7305,
наставља дуж кп 7304 и на
њој завршава, између кп
4656/2 и 4734/3, све до
Спасовданске улице
Од Ресавске улице, између кп
7436 и 7397, иде дуж кп
7284/1, 7284/2, преко кп
7369/236 и 7369/237,
границом кп 7369/1 са
7369/239, 7369/240 и
7369/241 и завршава код кп
7369/242, све у КО Ћуприја
(ван град)
Наставак постојеће улице
Пере Цветковића, између кп
5802/1 и 6003/1, иде дуж кп
7323/1, преко кп 7323/3,
наставља дуж кп 7323/4, сече
кп 7412/5, наставља дуж кп
7323/2, сече кп 7322 и
наставља дуж кп 6729/2, иде
преко кп 7383, 6729/1, дуж кп
7312/1, преко кп 7408, 7441 и
завршава на кп 7442, све у
КО Ћуприја (ван град).
Наставак постојеће улице
Пере Цветковића, иде преко
кп 4917, 4954/2, наставља
дуж кп 4971 и завршава на кп
4953/5, између кп 4973 и
4953/1, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од Моравске улице, од кп
7350/1, иде преко кп 5358/1,
5358/6, 5362/8, 5362/2,
5357/2, 5357/7, 5357/5,
5357/9, 5357/10, 5357/4,
5357/3, 5357/1, 5356, 7426,
7427, 5371/2, наставља дуж
кп 5371/21, иде преко кп
5371/18, дуж кп 5371/4, преко
кп 5377 и завршава на кп
5373/2, све у КО Ћуприја
(ван град)
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Улица 44

Улица 45

Улица 46

број 41

Ратка
Буљанчевића

Цинцарски вир

Дечанска

Улица 47

Светогорска

Улица 48

Арчибалда
Рајса

Улица 49

Косте
Абрашевића

Улица 50

Арсенија III
Чарнојевића

Улица 51

Браће Југовића

Улица 52

Мајке
Јевросиме

Улица 53

Михајла
Пупина

Улица 54

Драгана
Никитовића

Од ул. Десанке
Милосављевић, од кп 7350/1,
иде дуж кп 7383 и њој
завршава, између кп 5514/2 и
5514/1, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од ул. Пере Цветковића,
између кп 5531/3 и 5536, иде
дуж кп 5532/21, наставља
дуж границе кп 7408 са кп
5532/1, 5532/20, 5532/19,
5532/5, 5532/10, 5532/11,
5532/2, 5532/4, 5532/12,
5532/7 и завршава на кп
5497/2, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од ул. Пере Цветковића, иде
преко кп 4917, 4954/2,
наставља дуж кп 4971 и
завршава на кп 4953/5,
између кп 4973 и 4953/1, све
у КО Ћуприја (ван град)
Од Дечанске ул., од кп 4917 и
иде границом ове кп са кп
4915, 4914, 4957, 4956 и 4958,
наставља преко кп 7350/1 и
на њој завршава, код кп
5014/1, све у КО Ћуприја
(ван град)
Од ул. Иво Лоле Рибара, од
кп 5022, целом дужином иде
дуж кп 2000/1 и завршава код
кп 5024, до ул. Ђуре Јакшића
Постојећа улица, простире се
од постојеће Козарачке улице
кп 59/6, између кп 59/8 и
59/10, целом дужином иде
дуж кп 51/3 и завршава
између кп 40/1 и 38/1, све у
КО Ћуприја - град
Од ул. Филипа Вишњића,
између кп 3536/1 КО Ћуприја
- град и кп 5036/7 КО
Ћуприја (ван град), иде дуж
кп 5050/1, преко кп 5035/4,
5035/1, дуж кп 7317/1 и
завршава на кп 3429, све у
КО Ћуприја (ван град)
Од раскршћа ул. Филипа
Вишњића и Арсенија III
Чарнојевића, од кп 5050/1,
између кп 5039/8 и 5036/7,
иде дуж кп 5036/3 до краја, и
завршава између кп 5036/14 и
5039/19 код кп 3310/47, све у
КО Ћуприја (ван град)
Од ул. Филипа Вишњића,
између кп 3534/5 и 3536/2,
иде дуж кп 5045/1 и на њој
завршава, између кп 3517 и
3502/5, све у КО Ћуприја град
Наставак постојеће, између
кп 4940 и 4937/7, иде дуж кп
5051, све у КО Ћуприја град, наставља дуж кп 4884
КО Ћуприја (ван град) и на
њој и завршава
Од Тирићеве ул., између кп
2885/22 и 2902/4, иде дуж кп
7279, код кп 2901 скреће на
кп 2926 и на њој завршава,
између кп 2918 и 2969, све у

Улица 55

Мостарска

Улица 56

Цељска

Улица 57

Патријарха
Павла

Улица 58

Ћупријска

КО Ћуприја (ван град)
Наставак постојеће улице
Мостарска, улица почиње од
постојеће улице Булевар
Војске Србије, између кп
4819 и 4796, иде дуж кп 5048
целом својом дужином и
завршава између кп 4798 и
4802, све у КО Ћуприја - град
Од Кнеза Милоша, између кп
4591 и 4590, иде дуж кп
5033/1 и завршава код кп
4603, код постојеће
Железничке улице, све у КО
Ћуприја - град.
Од Железничке улице,
између кп 4626/1 и 4624, иде
дуж кп 5049/1 и на њој
завршава, између кп 4638 и
4622/3, све у КО Ћуприја град
Улица се простире дуж 7375
и 7275/2 КО Ћуприја ван,
заједничка са КО Супска

ЗАСЕОЦИ
Члан 3.
Засеоци на територији градског дела општине
Ћуприја су:
Засеок се простире око
3190/101 и дела кп
Засеок 1
Тирићева вила
3190/87, све у КО
Ћуприја (ван град)
Засеок се простире
између кп 4849/2,
Засеок 2
Карађорђево брдо
4839/1, 4841 и 4843/1,
све у КО Ћуприја (ван
град)
Засеок
се простире
преко дела кп 4478 и
Засеок 3
Чамбура
4479, све у КО Ћуприја
(ван град)
Засео се простире
преко кп 7369/275,
Засеок 4
Базара
7369/276 и 5251/1, све
у КО Ћуприја (ван
град)
Засеок се простире
преко кп 5134/2,
Засеок 5
Старопружни засеок 5134/1, 5140, 5136 и
5135, све у КО Ћуприја
(ван град)
Засеок се простире
преко кп 7420, 7369/13
Засеок 6
Звонкова шљункара
и 7369/12, све у КО
Ћуприја (ван град).
Засеок се простире
преко дела кп 7147,
Засеок 7
Мртваја
7100 и 7095, све у КО
Ћуприја (ван град)
Засеок се простире
преко дела кп 7060 и
Засеок 8
Цинцарско
7059, све у КО Ћуприја
(ван град)
Засеок се простире
преко дела кп 6956 и
Засеок 9
Бегина бара
6957, све у КО Ћуприја
(ван град)
Засеок се простире
преко дела кп 6018,
Засеок 10
Мангуп Ћуприја
6017/1 и 6017/2, све у
КО Ћуприја (ван град)
II
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Дездеревка

Засеок се простире
преко дела кп 6666/1,
6666/2 и 6666/3, све у
КО Ћуприја (ван град)

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја “.

26.

Улица 4

Кнеза
Милоша
(наставак)

27.

Улица 5

Ресавска
(наставак)

28.

Улица 6

Грачаничка

29.

Улица 7

Жичка

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-16/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја “, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У БАТИНЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Батинцу („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Батинац.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 22. додељују
се називи улицама и то:
Редни
број

23.

24.

25.

Радни
назив
улице из
Елабората
Улица 1

Улица 2

Улица 3

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

Цара Лазара
(наставак)

Продужетак
постојеће улице
Цара Лазара,
почиње између кп
2451 и 2418/4, иде
дуж кп 3201/1,
преко кп 2502 и
завршава на кп
2501/2, све у КО
Батинац
улица почиње од
постојеће Кнез
Михајлове улице,
између кп 2346/2 и
2376/12, иде дуж
кп 2346/1 и
завршава на кп
2407/1, код
границе са
насељеним местом
Ћуприја
улица почиње од
улице Цара Лазара,
између кп 2448 и
2494, иде дуж кп

Краља
Милана

Везировачка

3225, наставља
дуж кп 2416/4,
2416/3, 2416/2 и
завршава код
предложене улице
2, између кп 2411 и
2416/1, све у КО
Батинац
Продужетак
постојеће улице
Кнеза Милоша,
почиње између кп
1166 и 1163, иде
дуж кп 3207 и на
њој завршава,
између кп 636 и
622, све у КО
Батинац
Продужетак
постојеће улице
Ресавска, почиње
између кп 1344 и
1256/2, иде дуж кп
3199 и на њој
завршава, између
кп 958 и 889, све у
КО Батинац
улица почиње од
границе са
насељеним местом
Бошњане
(Општина
Параћин), између
кп 3097/1 и 3193,
иде дуж кп 3218,
скреће и иде преко
кп 3111/2, 3115/3,
скреће и наставља
дуж кп 3175/1 и на
њој завршава, код
кп 3116/2, све у КО
Батинац.
улица почиње од
постојеће улице
Војводе Мишића,
између кп 1836/1 и
1466, иде дуж кп
3215, између кп
1496 и 1816
наставља дуж кп
3218 и на њој и
завршава, између
кп 1522 и 1809, све
у КО Батинац

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке, додаје се нови члан који
гласи:
„Члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Батинац
су:
Редни
број

1.

2.
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Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Батиначки
поток

Засеок 2

Честа

засеок се простире
на делу кп 338, КО
Батинац
засеок се простире
преко дела кп 1790,
1788 и 2590, све у
КО Батинац

09.11.2020.

3.

4.
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Засеок 3

Буковичка
стублина

Засеок 4

Буковица

засеок се простире
преко дела кп 570/1,
571 и 632, све у КО
Батинац
засеок се простире
преко дела кп 515,
518, 524 и 658, све у
КО Батинац

21.

Улица 3

Биковачки пут

22.

Улица 4

Краља
Драгутина

23.

Улица 5

Краљице
Симониде

24.

Улица 6

Карађорђева

25.

Улица 7

Чукарска

“
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-4/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја “, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр.015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У БИГРЕНИЦИ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Бигреници („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Бигреница.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 18. додељују
се називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ
ОПИС
број
назив
УЛИЦЕ
улице из
Елабората
19.
Улица 1
Краља
Продужетак
Милутина
постојеће улице
Краља Милутина,
између кп 7118 и
7131, иде дуж кп
7122, преко кп
7171/1, 7173,
7174/2, 7178,
7174/1, 7192, 8585,
7194/1, 7195, 7196,
наставља дуж кп
7197, преко кп
7200/1, 6810, 6807,
6806, 6805, 6795/3,
6734, 6737, 6741,
дуж кп 6738, 6396,
8628 и завршава
на кп 6369, код
предложених
улица 4 и 5, све у
КО Бигреница
20.
Улица 2
Ресавка
Продужетак
постојеће улице
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Ресавске, почиње
између кп 4609/1 и
4491, иде дуж кп
8628 и на њој
завршава, између
кп 4849 и 4795, све
у КО Бигреница.
Заједничка са
насељеним местом
Сење, почиње од
границе са
насељеним местом
Сење, између кп
7323 и 7343/2, иде
дуж кп 7341,
преко 7357,
наставља дуж кп
8655 и на њој
завршава, између
кп 7784 и 7849/1,
све у КО
Бигреница
улица почиње од
раскршћа улица
Краља Милутина
и Краљице
Симониде, од кп
8585, иде дуж кп
6354, наставља
дуж кп 8644,
скреће и наставља
дуж кп 8642, иде
преко кп 5673,
5672, 5671/1, 5676,
враћа се на кп
8642 и на њој
завршава, између
кп 5678 и 6196/4,
све у КО
Бигреница
улица почиње од
раскршћа улица
Краља Милутина
и Краља
Драгутина, од кп
6401, иде дуж кп
6400, преко кп
6399, дуж кп 8646,
преко кп 6699,
наставља дуж кп
8649 и на њој
завршава, између
кп 6641/3 и 6656/2,
све у КО
Бигреница
Заједничка са
насељеним местом
Вирине, почиње
од кп 36/2, иде
дуж кп 8661 све у
КО Бигреница,
наставља дуж кп
3914 (КО Вирине)
и на њој завршава,
између кп 895/90 и
2730 КО Вирине
улица почиње од
постојеће улице
Краља Милутина,
између кп 4931/1 и
6948, иде дуж кп
8631 и на њој
завршава, између
кп 4955 и 6858, све
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26.

Улица 8

Кнеза Лазара Старо село

27.

Улица 9

Кнегиње
Љубице

28.

Улица 10

Царице
Јелене

29.

Улица 11

Староселски
пут

30.

Улица 12

Обљешка

31.

Улица 13

Кнеза Михајла

32.

Улица 14

Краља Петра II

у КО Бигреница.
Део постојеће
улице Кнеза
Лазара Старо
Село, улица
почиње од
постојеће Ресавске
улице, између кп
3924 и 1131, иде
дуж кп 8590 и на
њој завршава,
између кп 4580 и
4557/3, све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Милоша,
иде границом кп
248 и 249,
наставља преко кп
250, 251, 253, 255,
258, 262, 261, 263,
264, 219, 224, 237
и завршава на кп
236/4, све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Цара Душана,
између кп 7635 и
7717, иде дуж кп
8657, скреће код
кп 7961 и
наставља дуж кп
7937, даље иде
дуж кп 8656 и на
њој и завршава,
између кп 7913 и
7900, све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Краља
Александра,
између кп 1318 и
1316, иде дуж кп
1315/2, 8605, 8671,
наставља дуж кп
1271 и на њој
завршава, између
кп 1265 и 1264, све
у КО Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Михајла,
између кп 3664 и
3194, иде дуж кп
8621, скреће и иде
границом кп 3178
и 3165 и ту се и
завршава, све у
КО Бигреница
улица је
продужетак
постојеће улице
Кнеза Михајла,
почиње од кп
3148, иде преко кп
3152, дуж кп 8622
и завршава на њој
између кп 3744 и
3755/2, све у КО
Бигреница
улица почиње од

Карађорђевића
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33.

Улица 15

Жупана
Властимира

34.

Улица 16

Сретењска

35.

Улица 17

Петра Добрњца

36.

Улица 18

Миленка
Стојковића

37.

Улица 19

Жупана
Мирослава

постојеће улице
Краља
Александра,
између кп 3430 и
3554/1, простире
се целом дужином
кп 8619, делом кп
8617/1, целом
дужином кп 8614,
кп 2248 и
завршава се
између кп 2255 и
кп 2246/2, све у
КО Бигреница
Део постојеће
улице Жупана
Властимира, улица
почиње између кп
1237/1 и 1198, иде
дуж кп 8602 и на
њој завршава,
између кп 3922 и
1137/1, код
постојеће улице
Кнеза Лазара
Село, све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће
Видовданске
улице, између кп
2344 и 2887/1,
целом дужином
иде дуж кп 8618 и
завршава између
кп 2825 и 2859/2,
код постојеће
улице Краља
Петра, све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Милоша,
преко кп 1611, иде
дуж кп 1602,
наставља
границом кп 1692
и кп 1691,
наставља преко кп
1733, 1734, 1737,
1735, 1744, 1727,
1722, дуж кп 8607,
преко кп 1718/1,
1503, 1505, 1522,
1521, 1519/2, дуж
кп 1517 и на њој
завршава, између
кп 1516 и 1518,
код постојеће
улице Југ Богдана,
све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
Југ Богдана,
између кп 1435 и
1460, иде дуж кп
8608 и на њој
завршава, између
кп 1841 и 1818/1,
све у КО
Бигреница
улица почиње од
постојеће улице
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Вука Караџића

Жупана
Властимира, иде
преко кп 3037,
3038, 3039, 3040,
3084, 3083, 3081,
3058, 3051, 3057,
враћа се на кп
3058, иде преко
3063 и завршава
на кп 3065, све у
КО Бигреница
улица је наставак
постојеће улице
Вука Караџића из
насељеног места
Исаково, почиње
од кп 2256/3,
целом дужином
иде дуж кп 8675
(границом са
насељеним местом
Вирине), и
завршава код кп
2242, све у КО
Бигреница

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
16.

гласи:

Засеок 10

Зубрава

Засеок 11

Стрниште

Засеок 12

Кремењиш

Засеок 13

Грабар

Засеок 14

Јужни Кучај

Засеок 15

Црвена
јабука

Засеок 16

Грабар

Засеок 17

Грабар

Засеок 18

Вучје рупе

Засеок 19

Цупличко
брдо

„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Бигреница
су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

Засеок 2

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Ђурђева
стража

засеок се простире
преко дела кп 5834 и
5831/1, све у КО
Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 6002,
5995, 5994 и 6003,
све у КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 5968/1
КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 5248,
5249, 5247, 5244 и
5250, све у КО
Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 5932,
5937, 5997 и 6020,
све у КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 606,
607, 608 и 613, све у
КО Бигреница
засеок се простире
преко кп 6598, 6599,
6600 и дела кп
6596/1, све у КО
Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 6518,
6515 и 6517, све у
КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп
4640/2, 4645, 4647 и

Ђурђева
стража

Засеок 3

Ђурђева
стража

Засеок 4

Ракита

Засеок 5

Ђурђева
стража

Засеок 6

Цупличко
брдо

Засеок 7

Стениште

Засеок 8

Бркички
поток

Засеок 9

Горуњар

17.

18.

19.

4649, све у КО
Бигреница
засеок се простире
преко кп 5578, 5579
и дела кп 5582/1, све
у КО Бигреница
засеок се простире
између кп 4279,
4231, 4226 и 4282,
све у КО Бигреница
засеок се простире
између кп 2629,
8424, 8428/1 и 8433,
све у КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп
8503/2, КО
Бигреница
засеок се простире
између кп 6060/1,
6051/2, 6137 и 6151,
све у КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп
8575/1, 8575/2,
8575/3 и 8574 све у
КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп
8508/1, 8509/1,
6673/10, 8517 и
6673/11, све у КО
Бигреница.
засеок се простире
преко кп 6673/5,
6664, 6663, 6665 и
дела кп 6673/1, све у
КО Бигреница
засеок се простире
преко дела кп 1054 и
1053, све у КО
Бигреница
засеок се простире
између кп 581, 591,
788 и 782, све у КО
Бигреница

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-3/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја “, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
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број 41

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У ВИРИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Вирину („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Вирине.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 17. додељују
се називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ
ОПИС
број
назив
УЛИЦЕ
улице из
Елабората
18.
Улица 1
Кнеза
Заједничка са
Милоша
насељеним Местом
Исаково, улица
почиње од границе
са насељеним
местом Исаково,
између кп 1702 и
1698, иде дуж кп
1701, наставља дуж
кп 3907/3, иде дуж
кп 3899 и на њој
завршава, између кп
1279 и 1264, све у
КО Вирине
19.
Улица 2
Књегиње
улица почиње ул.
Љубице
Кнеза Милоша,
између кп 1714/2 и
1320, иде дуж кп
3907/3, преко кп
1819, 1821, 1822,
1823, 1824, 1790,
враћа се на кп
3907/3, иде преко кп
119/3, 116/3, 117 и
завршава на кп 55/1,
све у КО Вирине
20.
Улица 3
Цара Лазара
улица се наставља на
улицу Цара Лазара,
између кп 1678 и
1394, од кп 3907/3,
иде дуж кп 3901 и на
њој завршава,
између кп 1192 и
1189, све у КО
Вирине
21.
Улица 4
Карађорђева
Наставак постојеће
улице Карађорђева,
почиње од кп 895/57,
иде дуж кп 3930,
наставља дуж 3914 и
на њој завршава,
између кп 859/2 и
862, све у КО
Вирине
22.
Улица 5
Опленачка
улица почиње
Карађорђеве улице,
између кп 895/160 и
859/2, иде дуж кп
3904, даље иде дуж
кп 3902, наставља
дуж кп 1087 и на њој
завршава, између кп
1098 и 433, све у КО
Вирине
23.
Улица 6
Цара Лазара
улица почиње од
улице 29. Новенбар,

24.

Улица 7

Ратарска

25.

Улица 8

29. Новембар

26.

Улица 9

Хајдучка

27.

Улица 10

Чукаричка

28.

Улица 11

Стефана
Дечанског

између кп 2020 и
1600/2, иде дуж кп
1994, наставља дуж
кп 3907/3 и на њој
завршава, између кп
1669 и 1394, код
улице Цара Лазара,
све у КО Вирине
улица почиње од
постојеће улице 1.
маја, између кп 2560
и 2853/2, иде дуж кп
2561, наставља дуж
кп 2843, дуж 2847,
иде преко кп 2822/1,
3923, наставља дуж
кп 2668/2, 904 и на
њој завршава између
кп 906 и 902, све у
КО Вирине
улица је продужетак
постојеће 29.
Новембра, почиње
између кп 2041/1 и
2044/4, од кп 3907/3,
иде дуж кп 3912,
скреће на кп 3900 и
иде дуж ње,
наставља дуж кп
1122, враћа се на
3900, иде преко кп
319, наставља дуж
кп 3901, враћа се на
кп 3900 и на њој
завршава, између кп
358 и 248, код
границе са
насељеним местом
Трућевац (Општина
Деспотовац), све у
КО Вирине
улица почиње од
Карађорђеве улице,
између кп 649/1 и
686, иде дуж кп 687,
наставља границом
кп 585 са кп 669 и
584, и завршава на
кп 584, све у КО
Вирине
улица почиње од кп
3698/1, иде дуж кп
3934 и на њој
завршава, код кп
3687/4, све у КО
Вирине
улица почиње од ул.
29. Новембар,
између кп 2026 и
2027, иде дуж кп
3906 и на њој
завршава, између кп
930/1 и 937/7, све у
КО Вирине

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Вирине су:
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број 41
НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

1.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

Дубрава

2.

Засеок 2

Слатина

засеок се простире
преко дела кп
895/168, КО Вирине
засеок се простире
преко дела кп
895/113, 895/133 и
895/132, све у КО
Вирине

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

13.

Улица 2

Моравска

14.

Улица 3

Миодрага
Новаковића
Џуџе

15.

Улица 4

Вука
Караџића

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-2/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У ВЛАШКОЈ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Влашкој („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Влашкa.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 11. додељују
се називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ
ОПИС
број
назив
УЛИЦЕ
улице из
Елабората
12.
Улица 1
Моравска
улица почиње од
постојеће Кнез
Михајлове улице,
између кп 1318 и
1556, иде дуж кп
2364, скреће на кп
2346/5, наставља
преко кп 2346/96 и
2346/1, иде дуж кп
2378/22, преко
2378/95, 2378/20,
2378/74, 2378/21,
делом иде кроз
суседно насељено
место Кончарево
(Јагодина – град)
преко кп 2397/35,
2397/34, 2397/33 КО
Кончарево, наставља

преко 2380/6, 2380/7,
2380/8, дуж 2381,
преко кп 1917/1,
1917/2, 1917/3,
1918/1, 1918/2,
1918/3, 1918/4,
1919/1, 1919/2, 1920,
1921/1, 1922/1, 1923,
1924, 1925/2, 1925/1,
1927/1, 1927/2,
1929/2, 1929/1, 1930,
1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936,
1937/2, 1938 и
завршава на кп 1939,
све у КО Влашка
улица почиње од
постојеће Кнез
Михајлове улице,
између кп 1734/2 и
1870/3, иде дуж кп
2366, наставља дуж
1941/4 и на њој
завршава, између кп
1939 и 1940/2, од
Моравске, исти
назив као улица бр. 1
све у КО Влашка
улица је продужетак
постојеће улице
Миодрага
Новаковића Џуџе из
суседног насељеног
места Крушар,
почиње између кп
2356 и 457/5, иде
дуж кп 2348 и
завршава на њој
између кп 411 и 415,
све у КО Влашка
Наставак потојеће
улице Вука
Катаџића, улица
почиње од постојеће
Првомајске улице,
између кп 1445 и
1442, иде дуж кп
1443, сече 2368,
наставља дуж кп
1432 и на њој и
завршава, између кп
1429/4 и 379/1, све у
КО Влашка.

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Влашка су:
Редни
број

12

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

1.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

Куси Поток

2.

Засеок 2

Предор

засеок се простире
преко кп 23 и дела
кп 19/1 и 22, све у
КО Влашка
засеок се простире
преко дела кп 579,
КО Влашка.
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На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-15/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВAЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ИСАКОВУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Исакову („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 1. став 1. тачка 4. Одлуке назив постојеће
улице „Голубовић Јована“ мења се у „Бугарић Јована“.
Члан 3.
У члану 1. Одлуке након редног броја 18. додељују
се називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ УЛИЦЕ
ОПИС
број
назив
улице из
Елабората
19.
Улица 1
Голубовић Јована улица почиње од
кп 1174/1, преко
кп 4551, иде дуж
кп 1268/1, преко
кп 4519/1, дуж
кп 1244/8, преко
1247, 1245, 1232,
1211 и завршава
на кп 1210, све у
КО Исаково
20.
Улица 2
Пауновић Јаноша
улица почиње од
постојеће улице
Бугарић Јована,
између кп 888 и
887/2, иде дуж
кп 4509,
наставља дуж кп
825 и на њој
завршава, код кп
830/3, између кп
831/1 и 824/1,
све у КО
Исаково
21.
Улица 3
Јанковић Јанка
улица почиње од
постојеће улице
Бугарић Јована,
између кп 870/1
и 785/2, иде дуж
кп 4505, преко
кп 792/1 и 791/1,
и завршава на кп
791/1 код кп 200,
све у КО
Исаково.
22.
Улица 4
Стојановић
улица почиње од
Стаљин
постојеће улице
Бугарић Јована,
између кп 774 и
214/1, иде дуж
кп 4504, скреће и
наставља дуж кп
214/9, иде

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У
ИВАНКОВЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Паљане-Иванковац („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица у насељеном месту
Иванковац.
Члан 2.
У члану 1. став 2. Одлуке након редног броја 9.
додељују се називи улицама и то:
Редни
број
10.

Радни назив
улице из
Елабората
Улица 1

11.

Улица 2

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

Раваничка
(наставак
постојеће)

улица је
продужетак
постојеће
Раваничке улице,
почиње између кп
587/5 и 616, иде
дуж кп 956 и на
њој завршава,
између кп 646/2 и
642, све у КО
Иванковац
улица почиње од
Раваничке улице,
између кп 623/2 и
619, иде дуж кп
955, скреће на кп
191 и на њој
завршава, између
кп 236/3 и 195/2,
све у КО
Иванковац

Стеве
Писара

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-8/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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23.

Улица 5

Ловачка

24.

Улица 6

Велики Забран

25.

26.

27.

Улица 7

Улица 8

Улица 9

Немањина

Шувајначка

Чукаричка
(наставак)

границом кп 213
и 214/8, скреће
на кп 108 и на
њој завршава,
између кп 214/8
и 212/1, све у КО
Исаково
улица почиње од
постојеће улице
Миловановић
Илије, између кп
1449 и 1452, иде
дуж кп 1451/1,
преко 1438,
наставља дуж
1437/2 и на њој
завршава , код
постојеће улице
Петровић
Алексе, све у КО
Исаково
улица почиње од
постојеће улице
Павловић
Димитрија,
између кп 3295 и
3365/3, иде дуж
кп 4532 и на њој
завршава, између
кп 3268 и 3383/1,
све у КО
Исаково
улица почиње од
постојеће улице
Бугарић Јована,
између кп 665 и
653, иде дуж кп
666 целом
дужином и
завршава између
кп 675/1 и 674,
код постојеће
Карађорђеве
улице, све у КО
Исаково
улица почиње од
Чукаричке
улице, између кп
2139/1 и 2411/4,
иде дуж кп
2139/2, наставља
дуж кп 2148,
затим дуж кп
2346/3, даље иде
преко кп 2348/5,
2346/2, 2351/1,
наставља дуж кп
2338/2, 2735/3,
2734/5, 2727 и на
њој и завршава,
код постојеће
улице Ђурђевић
Николе, између
кп 2695 и 2739,
све у КО
Исаково
улица je
продужетак
постојеће
Чукаричке
улице, почиње
од кп 2128, иде
дуж кп 4555 и
завршава на њој,

Улица 10

28.

ПатријархаПавла

код кп 2417/2,
све у КО
Исаково
улица почиње од
постојеће улице
Вука Караџића,
између кп 4433/1
и 4464/1, иде
дуж кп 4545,
скреће и
наставља преко
кп 4399, 4398,
4530, дуж кп
4544, даље иде
границом кп
4045 и 4046,
преко кп 4052,
4045, 4043, 4042,
4080/1, 4081/1,
4082/1, наставља
дуж кп 4544,
4542 и на њој
завршава, између
кп 4204/1 и 4108,
код постојеће
улице Церановић
Илије, све у КО
Исаково

Члан 4.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Исаково
су:
Редни
број

1.

2.

3.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Сеоско брдо

засеок се простире
преко дела кп1327,
1326 и 1321, све у
КО Исаково
засеок се простире
преко кп 41, КО
Исаково
засеок се простире
преко дела кп
1087/1, 1086,
1152/1, 1151 и
1088/2 све у КО
Исаково

Засеок 2

Божиново
брдо

Засеок 3

Грљеј

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-9/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
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Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

Остриковац,
почиње од кп 573,
иде дуж кп 4611 и
на њој и завршава,
код кп 580/1, све у
КО Јовац. Улица је
заједничка за
насељена места
Остриковац и
Јовац

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У ЈОВЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Јовцу („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Јовац.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 26. додељују
се називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ
ОПИС
број
назив
УЛИЦЕ
улице из
Елабората
27.
Улица 1
Борислав
улица почиње од
Радосављевић
постојеће
Моравске улице,
између кп 1735/4 и
1727, иде дуж кп
4583 и на њој
завршава, између
кп 1742/1 и 1699,
све у КО Јовац
28.
Улица 2
Војске
улица
иде
Југославије
границом
са
насељеним местом
Остриковац,
почиње
од
кп
472/13 КО Јовац,
иде дуж кп 2218/1
КО Остриковац и
завршава код кп
472/9 КО Јовац.
Улица
је
део
постојеће
улице
Војске Југославије
у
суседном
насељеном месту
Остриковац.
29.
Улица 3
Карађорђева
улица иде
границом са
насељеним местом
Остриковац,
почиње од кп 491
КО Јовац, иде дуж
кп 2215 КО
Остриковац и
завршава код кп
482/1 КО Јовац.
Улица је део
постојеће улице
Краља Александра,
а предлог је да се
овај део назове
исто као у
суседном
насељеном месту
Остриковац
30.
Улица 4
Милице
улица је
Јаковљевић
продужетак
постојеће улице
Моравске из
суседног
насељеног места

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Јовац су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Бељушак

Засеок 2

Велики
врбак

Засеок 3

Мало брдо

Засеок 4

Божинац

Засеок 5

Велико брдо

Засеок 6

Градиште

засеок се простире
преко кп 2811, 2812
и дела кп 2813, све
у КО Јовац
засеок се простире
преко кп 1513/1, КО
Јовац
засеок се простире
између кп 3147,
3085/1, 3073 и 3165,
све у КО Јовац
засеок се простире
између кп 398,
404/3, 411 и 412, све
у КО Јовац
засеок се простире
између кп 916, 924,
820 и 826, све у КО
Јовац
засеок се простире
преко кп 8/3, 8/2 и
8/1, све у КО Јовац

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-10/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), члановима 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о
утврђивању и означавању назива насељених места, улица и
тргова и начину утврђивања кућних бојева на територији
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.
12/2015 и 16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.
30/2019) и сагласности Министарства државане управе и
локалне самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020.
године, Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 09. 11. 2020. године, донела је:
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ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У КОВАНИЦИ

4.

Засеок 4

Јелењак

засеок се простире
између кп 350, 462,
464 и 356/2, све у
КО Кованица

5.

Засеок 5

Зуброво

засеок се простире
преко кп 1192, 1191,
1190 и 1189, све у
КО Кованица

I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Кованици („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Кованица.

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 3. додељују се
називи улицама и то:
Редни
број

Радни
назив
улице из
Елабората

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

4.

Улица 1

Каметница

улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Лазара,
између кп 533 и 544,
иде дуж кп 2419 и
на њој завршава,
између кп 214 и 299,
све у КО Кованица

5.

Улица 2

Деспота
Стефана
Лазаревића

улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Лазара,
између кп 923 и 639,
иде дуж кп 2421,
скреће и наставља
дуж кп 882 и на њој
завршава, између кп
885 и 1660, односно
враћа се на
постојећу улицу
Кнеза Лазара, све у
КО Кованица

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-11/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У КРУШАРУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Крушар („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Крушар.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 28. додељују
се називи улицама и то:

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:

Редни
број

„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Кованице

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

29.

Радни
назив
улице из
Елабората
Улица 1

Првомајска

30.

Улица 2

Викендашка

улица je
продужетак
постојеће
Првомајске улице,
почиње између кп
4207/1 и 3897, иде
дуж кп 5622,
скреће и наставља
дуж кп 3868,
скреће на кп 4568,
иде дуж ње и на
њој и завршава,
између кп 4566/1 и
4537, све у КО
Крушар
улица почиње од
кп 3950, између кп
1006 и 1002/1, иде
дуж кп 5602,
скреће и наставља
дуж кп 769, између

су:

Радни
назив
засеока из
Елабората

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

1.

Засеок 1

Зуброво

засеок се простире
преко дела кп 1172
и 1171, све у КО
Кованица

2.

Засеок 2

Ђула

засеок се простире
преко дела кп 1152
КО Кованица

3.

Засеок 3

Јелењак

засеок се простире
између кп 475/2,
475/3, 482 и 477, све
у КО Кованица

Редни
број
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31.

32.

33.

34.

Улица 3

Улица 4

Улица 5

Улица 6

број 41

Виноградарска

Др Алексића

Римски пут

8. март

Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који

кп 840/1 и 647
скреће на кп 5600 и
на њој завршава,
између кп 855/4 и
902, све у КО
Крушар
улица почиње од
Викендашке улице,
између кп 699 и
1003, иде дуж кп
691 и на њој
завршава, између
кп 739 и 660, све у
КО Крушар
улица почиње од
улице Римски пут,
између кп 366 и
363/2, иде дуж кп
5596, између кп 24
и 57 скреће на кп
26, наставља дуж
ње и на њој и
завршава, између
кп 9 и 34, све у КО
Крушар
улица почиње од
постојеће улице
Миодрага
Новаковића Џуџе,
између кп 1783 и
1771/4, иде дуж кп
5623 и завршава
код границе са
насељеним местом
Дражмировац
(Јагодина – град),
између кп 403 и
401, све у КО
Крушар
улица представља
продужетак
постојеће улице 8.
марта, почиње
између кп 2815/8 и
3590/3, иде дуж кп
5618, преко кп
2793, 2794, 2795,
2799, 2800, 2801,
2802, 2803, 2804,
2805, 2806, 2807,
2808, 2809, 2810/2,
2811, 2835, 2836,
2756, 2755, 2754,
2753, 2752, 2749,
2748, иде дуж
2750, преко кп
2720, 2719, 2718,
2717, 5627/206,
5627/205, 5627/204,
5627/207, 2710,
2677, 3230, 3229,
3224, 2960,
наставља дуж кп
5613/1, преко кп
2998/5, 2999/2,
3000/2, 3001/2,
3002/2, 3013/2,
3014/2, 3017/3,
3018/2, 3019/2,
3020/2 и завршава
на кп 3024/2, све у
КО Крушар

гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Крушар су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Муштаница

Засеок 2

Буковче

Засеок 3

Дреновац

Засеок 4

Маџиско

Засеок 5

Гајицко

Засеок 6

Скела

засеок се простире
преко кп 3199/2 и
3198/4, све у КО
Крушар
засеок се простире
преко дела кп
4533/1, 4508/2 и
4656/3, све у КО
Крушар
засеок се простире
између кп 182,
271/3, 278 и 280,
све у КО Крушар
засеок се простире
преко кп 1123 и
1115, све у КО
Крушар
засеок се простире
преко дела кп
2632/1 и 2632/2, све
у КО Крушар
засеок се простире
између кп 5636
,4953/2 и4904, све у
КО Крушар

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-12/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи („
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВAЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ОСТРИКОВЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Остриковцу („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 1. став 1. тачка 3. Одлуке назив постојеће
улице „Војске Југославије“ мења се у „Војске Србије“.

Члан 3.
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Члан 3.
У члану 1. Одлуке након редног броја 8. додељују се
називи улицама и то:
Редни
Радни
НАЗИВ
ОПИС
број
назив
УЛИЦЕ
улице из
Елабората
9.
Улица 1
Лазе
улица почиње од
Костића
границе са насељеним
местом Мијатовац, од
кп 2814, иде преко кп
197/9, дуж кп 205 и на
њој завршава, између
кп 197/43 и 198/3, све
у КО Остриковац
10.
Улица 2
Ленке
улица почиње од
Дунђерски
границе са насељеним
местом Мијатовац,
између кп 195/64 и
197/1, иде дуж кп
2217/3, преко кп
2249/4, наставља дуж
кп 2217/2, иде преко
кп 208 и 209 и
завршава на кп 210,
између 2246/1 и 158/3,
све у КО Остриковац
11.
Улица 3
Иве
улица почиње од
Андрића
улице Ленке
Дунђерски, између кп
195/37 и 195/50, иде
дуж кп 195/38,
наставља границом кп
195/35 са 195/36,
границом кп 2249/4 са
195/34, 194/1, 193/1,
192/1, 191/1, 190/1,
189/1, 188/1, 187/1,
186/1, 185/1, 184/1,
183/3, 183/1, 183/4,
182/1, 181/1, 180/1,
179/1, 178/1, 177/3,
177/1, 176/1, 176/3,
175/3, 175/6, 175/1,
174/1, 174/3, 173/1,
172/1, 171/1, 169/1,
168/1, 167/1, 165/1,
164/1, 163/1, 162/1,
161/1, 161/3, 160/2,
159/3, 159/2, 159/5,
158/5, 158/11, 158/1,
158/2, 158/8, 157/2,
156/2, 155/2, 154/2,
154/4, 153/2, 152/2,
150/3, 150/2, 150/4,
149/5, 149/1, 149/2,
127/1, 127/2, 126/2,
125/2, 124/2, 122/2,
121/2, 120/2, 119/2,
118/2, 117/2, 117/3,
115/2, 115/4, 114/9,
преко 2249/4 и
завршава код кп
2249/5, све у КО
Остриковац
12.
Улица 4
Мике
улица почиње од
Антића
улице Иве Андрића,
између кп 114/7 и
114/9, иде дуж кп
2247 и на њој
завршава, између кп
100/1 и 101/1, код
границе са насељеним
местом Мијатовац,

13.

Улица 5

Иве
Андрића

14.

Улица 6

Мике Аласа

15.

Улица 7

Мајурска

16.

Улица 8

Мирослава
Николића
Вује

све у КО Остриковац.
Наставак
новопредложене
улице, почиње од кп
2249/5, иде преко кп
2249/1, наставља дуж
кп 2217/1 и на њој
завршава између кп
34 и 346/1, све у КО
Остриковац
улица почиње од
између кп 2060 и
2083/1, иде дуж кп
2066/1, наставља дуж
кп 2234 и завршава
код кп 2067, на
граници са насељеним
местом Јовац, све у
КО Остриковац
улица почиње од кп
621, иде дуж кп 2241,
наставља дуж 2216/1
и завршава на кп
2216/2, све у КО
Остриковац
улица почиње од
постојеће Андревичке
улице, између кп 640
и 639, иде дуж кп 672
и на њој завршава,
између кп 632 и 668
све у КО Остриковац

Члан 4.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„Засеоци
Остриковац су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

на

„члан 1а.“
територији

насељеног

места

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Острво

Засеок 2

Врбак

Засеок 3

Анрејевица

Засеок 4

Ада

засеок се простире
преко дела кп
512/146 и 512/147,
све у КО
Остриковац
засеок се простире
између кп 2246/51,
2246/55 и 2246/2, све
у КО Остриковац
засеок се простире
преко дела кп 1141,
1140/1 и 1140/2, све
у КО Остриковац
засеок се простире
преко дела кп
512/106, 512/108,
512/109 и 512/110,
све у КО
Остриковац

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-14/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

12.

Улица 4

Кнеза Лазара

13.

Улица 5

Вука Караџића

14.

Улица 6

Немањина

15.

Улица 7

Кнеза Мирослава

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У ПАЉАНУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Паљане-Иванковац („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Паљане.
Члан 2.
У члану 1. став 1. Одлуке након редног броја 8.
додељују се називи улицама и то:
Редни
број
9.

Радни назив
улице из
Елабората
Улица 1

НАЗИВ УЛИЦЕ

ОПИС

Краља Александра
(наставак пута за
Бигреницу)

улица је
продужетак
постојеће
улице Краља
Александра,
из насељеног
места
Бигреница,
почиње
између кп 519
и 522, иде
дуж кп 3256,
наставља
преко 3250/2,
дуж кп 2669 и
завршава код
постојеће
Карађорђеве
улице, између
кп 2767/1 и
2667/1, све у
КО Паљане
улица почиње
од улице
Краља
Александра,
између кп
2766 и 2746,
целом
дужином иде
дуж кп 2761 и
завршава
између кп
2757 и 2802,
све у КО
Паљане
улица почиње
од постојеће
Карађорђеве
улице, између
кп 2784 и
2786/2, иде
дуж кп 2785,

10.

Улица 2

Патријарха Павла

11.

Улица 3

Раде Миљковић
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преко кп
3247/1,
2875/1,
2880/1, 3257,
3228/6 и
завршава на
кп 3228/2, све
у КО Паљане
улица почиње
од улице
Краља
Александра,
између кп
1123 и
1118/1, иде
дуж кп 3255,
скреће и
наставља дуж
кп 2003 и на
њој завршава
између кп
2006 и 1999,
све у KO
Паљане
улица почиње
од улице
Краља
Александра,
између кп
1976 и 1123,
целом
дужином иде
дуж кп 1127,
и завршава
између кп
1999 и 1981,
све у КО
Паљане
улица почиње
од улице
Краља
Александра,
између кп
1117 и 1128,
иде дуж кп
3272,
наставља
преко кп
670/2, 669/2,
3247/2 и
завршава на
кп 696/1, све
у КО Паљане
улица
почиње од
Немањине
улице, између
кп 1135/3 и
1103, иде дуж
кп 1138,
преко кп
3247/1,
наставља дуж
кп 1174, код
кп 1183/1
скреће на кп
3261 и иде
дуж ње,
између кп
1217/2 и 1281
наставља дуж
кп 3275 и на
њој завршава
између кп 942
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16.

Улица 9
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Жупанова

Раваничка

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

и 1300, све у
КО Паљане
улица почиње
од улице
Кнеза
Мирослава,
од кп 3275,
између кп
1217/2 и
1277, иде дуж
кп 1259
целом
дужином и
завршава
између кп
1265 и 956,
све у КО
Паљане
улица почиње
од улице
Кнеза
Мирослава,
између кп
1450 и
3248/1, иде
дуж кп 3261,
скреће и
наставља дуж
кп 1525,
између кп
1520 и 1461/1
скреће и
наставља дуж
кп 3278 и
завршава на
њој, код кп
3259, између
кп 1778 и
1780, све у
КО Паљане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-1/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У СЕЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Сењу („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Сење.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 15. додељују
се називи улицама и то:
Редни
број

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Паљане су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Бостава

Засеок 2

Бостава

Засеок 3

Бостава

засеок се простире
преко дела кп 857/2
и 858, све у КО
Паљане
засеок се простире
преко дела кп 1384
КО Паљане
засеок се простире
преко кп 1369/2, КО
Паљане
засеок се простире
преко кп 888 КО
Паљане
засеок се простире
преко дела кп 509 и
507, КО Паљане
засеок се простире
између кп 3239/1,
3159/4 и 3122, све у
КО Паљане

Засеок 4

Бостава

Засеок 5

Ваганац

Засеок 6

Јаруљ
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16.

Радни
назив
улице из
Елабората
Улица 1

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

Косовских
Јунака

улица почиње од
постојеће
Видовданске улице,
између кп 8259/37 и
5702, иде дуж кп
8335, наставља дуж
кп 5674/1, границом
кп 5676/4, 5676/1,
5457/5, 5457/1,
5655/3 са једне
стране и 5669/2,
5669/1, 5658 и 5659
са друге стране, и
завршава код кп
5655/1, све у КО
Сење
улица почиње од
постојеће Раваничке
улице, између кп
3399 и 3396, иде
дуж кп 8310/1 и на
њој завршава,
између кп 3397 и
5288, све у КО Сење
улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Лазара,
између кп 4335/7 и
4226/4, иде дуж кп
8332, скреће и
наставља дуж кп
4284 и на њој

17.

Улица 2

Поточарска
улица

18.

Улица 3

Милоша
Обилића
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Кнеза Лазара

20.

Улица 5

Иванковачки
пут

21.

Улица 6

Боставски
пут

22.

23.

24.

Улица 7

Улица 8

Улица 9

Главички пут

Биковички
пут

Кнегиње

завршава, између кп
4253 и 4285, све у
КО Сење
улица је продужетак
постојеће улице
Кнеза Лазара,
почиње између кп
4335/7 и 8259/70,
иде дуж кп 8335,
преко кп 8259/76,
дуж кп 8336, преко
кп 8259/1, дуж кп
8329, преко кп 8232,
наставља дуж кп
8367 и на њој
завршава, код
границе са
насељеним местом
Ћуприја, све у КО
Сење
улица почиње од
предложене улице
4, између кп 7776 и
3964, иде дуж кп
8325, и на њој
завршава, између кп
3789 и 3794, све у
КО Сење
улица почиње од
постојеће улице
Кнеза Лазара,
између кп 4174/1 и
5063, иде дуж кп
8319, скреће и
наставља дуж 8318,
преко кп 8316
наставља дуж кп
8283 и на њој
завршава, између кп
2789/1 и 2805/1, све
у КО Сење
улица почиње од
Гробљанске улице,
између кп 2839/1 и
3443/3, иде дуж кп
3486/2, 3486/1,
преко кп 2821/1,
дуж кп 2821/7,
2821/10, наставља
дуж кп 8283 и на
њој завршава
између кп 2347/1 и
2351/2, све у КО
Сење
улица почиње од
предложене улице
Књегиње Милице,
између кп 861/3 и
2133, иде дуж кп
8291, наставља дуж
кп 8293, преко кп
824, враћа се на кп
8293, иде преко кп
439, 876, 918, 921,
923, 924, 925, 915,
916, 877, 878, иде
дуж кп 911/5,
наставља дуж кп
910 и завршава на
њој, између кп 897
и 8358, код границе
са насељеним
местом Бигреница
улица је продужетак

Милице
(продужетак)

25.

Улица 10

Латовички
пут

26.

Улица 11

Војводе
Мишића

27.

Улица 12

Генерала
Драгише
Пандуровића

постојеће улице
Кнегиње Милице,
почиње између кп
2138/4 и 2964, иде
дуж кп 8257 и на
њој завршава,
између кп 2120 и
2133, код
предложене улице
8, све у КО Сење
улица почиње од
постојеће улице
Војводе Мишића,
између кп 6211/1 и
6239/1, иде дуж кп
8342 и на њој
завршава, између кп
6815/2 и 6816, све у
КО Сење
улица је продужетак
постојеће улице
Војводе Мишића,
почиње између кп
6409 и 6191, иде
дуж кп 6402, преко
кп 8237, наставља
дуж кп 8377 и на
њој завршава,
између кп 6925/3 и
6925/4, код границе
са насељеним
местом Стубица
(Општина
Параћин), све у КО
Сење
улица почиње од
постојеће улице
Кнегиње Милице,
између кп 2588 и
2577/2, иде дуж кп
2578 и завршава на
кп 8285, све у КО
Сење

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Сење су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

21

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Буљански
брод

Засеок 2

Дубрава

Засеок 3

Мирилово

Засеок 4

Бостава

засеок се простире
између кп 8066,
8009, 7997 и 7954,
све у КО Сење
засеок се простире
између кп 1870/1 и
1860, све у КО
Сење
засеок се простире
преко кп 991, 989,
988, 990, 992 и дела
кп 987, све у КО
Сење
засеок се простире
преко кп 476/2 и
477 и дела кп 478,
све у КО Сење

09.11.2020.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

број 41

Засеок 5

Главица

Засеок 6

Списка бара

Засеок 7

Списка бара

Засеок 8

Влашко село

Засеок 9

Добра вода

Засеок 10

Драгеш

Засеок 11

Венац

засеок се простире
преко кп 2211 и
дела кп 2212.и 2213,
све у КО Сење
засеок се простире
преко дела кп 4795
и 4793/1, све у КО
Сење
засеок се простире
преко кп 4913/2 и
дела кп 4913/1 и
4912, све у КО
Сење
засеок се простире
преко дела кп 2069,
2068, 2070, 2088/12
и 2088/11, све у КО
Сење.
засеок се простире
изумеђу кп 3162/3,
3171, 3172, 3181/2 и
3360, све у КО
Сење
засеок се простире
преко кп 3308/1,
3308/2 и 3307, све у
КО Сење
засеок се простире
између кп 1076/1,
1120, 1159 и 1083,
све у КО Сење

Редни
број

26.

Радни
назив
улице из
Елабората
Улица 1

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

Стублина
(наставак)

улица почиње од
постојеће улице
Стублина, између кп
2238/1 и 2324/28,
иде дуж кп 3878, и
завршава између кп
3003 и 3019/5, до
границе са
насељеним местом
Ћуприја, све у КО
Супска
улица почиње од
постојеће
Карађорђеве улице,
између кп 2890/3 и
3378/1, иде дуж кп
3884, између кп 3125
и 3258 наставља дуж
кп 3257 и завршава
на њој, између кп
3176 и 3244, све у
КО Супска
улица почиње од
улице Косанчић
Ивана, између кп
3311 и 3258, иде дуж
кп 3884, наставља
границом са
насељеним местом
Ћуприја, дуж кп
3892, и дуж кп 3891
и на њој завршава
код кп 3083/4, све у
КО Супска.
улица је продужетак
постојеће улице
Живке Дамњановић,
почиње између кп
2640/1 и 2510, иде
дуж кп 3877 и
завршава на њеном
крају, између кп
2636 и 2492/1, све у
КО Супска

27.

Улица 2

Косанчић
Ивана

28.

Улица 3

Мирослава
Мишка
Милановића

29.

Улица 4

Живке
Дамјановић
(наставак)

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-7/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи ( „
Сл. гласник РС “, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја ( „ Сл. гласник општине Ћуприја “, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020.. године, донела је:

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Супска су:
Редни
број

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У СУПСКОЈ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Супској („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Супска.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 25. додељују
се називи улицама и то:

1.

2.

3.

4.

22

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

ОПИС

Мућава

Засеок 2

Старо брдо

Засеок 3

Вишњар

Засеок 4

Врбак

засеок се простире
преко дела кп 2945,
2946 и 2947, све у
КО Супска
засеок се простире
између кп 2324/9 и
2332, све у КО
Супска
засеок се простире
између кп 727,
576/3, 627/1 и 607,
све у КО Супска
засеок се простире
преко дела кп
3895/72, КО Супска

09.11.2020.

5.

Засеок 5

број 41
Бизетицко

засеок се простире
преко дела кп
3705/5, КО Супска

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-6/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чланова 5., 7. став 1. и 8. Одлуке о утврђивању
и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утврђивања кућних бојева на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и
16/2019), члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и
сагласности Министарства државане управе и локалне
самоуправе бр. 015-05-00056/2020-24 од 30. 09. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, донела је:

27.

Улица 4

Шкрепина

28.

Улица 5

Крстивоја
Ивковића

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ
НАЗИВА УЛИЦА У МИЈАТОВЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
одређивању назива улица у Мијатовцу („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 4/1999), у даљем тексту: Одлука.
Допуном из става 1. овог члана подразумева се
одређивање нових назива улица и засеока у насељеном месту
Мијатовцу.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке након редног броја 23. додељују
се називи улицама и то:
Редни
број

24.

25.

26.

Радни
назив
улице из
Елабората
Улица 1

Улица 2

Улица 3

НАЗИВ
УЛИЦЕ

ОПИС

Супљански
пут

улица почиње од
границе са
насељеним местом
Супска, од кп
2806/1, иде преко кп
2772/2, 498, 499,
500, 501, 505, 506,
507, 512/2, 512/1,
402, 403, дуж кп
2780, дуж кп 2778/1,
преко кп 246, 2811 и
на њој завршава,
код кп 27, све у КО
Мијатовац
улица почиње од кп
2769, између кп
1944 и 1831, иде
дуж кп 2787, скреће
и наставља дуж кп
2788 и на њој
завршава између кп
2272 и 2149/2, код
предложене улице
3, све у КО
Мијатовац
улица почиње од
Гиљске улице,

Гиљска

Мајурска

између кп 2149/2 и
2272, иде дуж кп
2788, преко кп
2219/1, 2220,
2221/1, 2221/2,
границом кп 1889 са
кп 2222, 2223,
1888/1, границом кп
1890/2 и 1890/1 са
кп 1888/2 и 1863,
наставља дуж кп
2789 и завршава код
кп 1780/1, све у КО
Мијатовац.
улица почиње од
постојеће
Ђурђевданске
улице, између кп
1243 и 1236, иде
дуж кп 1242, преко
кп 1256, до
постојеће улице
Радомира Гајића,
између кп 1257/1 и
1255, све у КО
Мијатовац
улица је продужетак
постојеће улице
Крстивоја
Ивковића, почиње
између кп 1132/7 и
1104/1, иде дуж кп
1114 до кп 1126,
између кп 1125 и
1099, све у КО
Мијатовац

Члан 3.
Након члана 1. Одлуке додаје се нови члан, који
гласи:
„члан 1а.“
„Засеоци на територији насељеног места Мијатовац
су:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

Радни
назив
засеока из
Елабората
Засеок 1

НАЗИВ
ЗАСЕОКА

Браници
Засеок 2
Паклош
Засеок 3
Равновски
Засеок 4
Кабловски
бунари

ОПИС

засеок се простире
преко дела кп 1586 и
1587, све у КО
Мијатовац.
засеок се простире
преко дела кп 1350/3
КО Мијатовац
засеок се простире
преко дела кп 2718,
КО Мијатовац
засеок се простире
преко дела кп 2482/1
и 2481/1, све у КО
Мијатовац

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 015-5/2020-02 ОД 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

23

09.11.2020.

број 41

На основу члана 40. Статута општине Ћуприја
(“Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Одлуке о
буџету општине Ћуприја за 2020. годину („Службени гласник
општине Ћуприја“ бр. 45/19, 11/20, 19/20 и 31/20 ) и Акционог
плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на
имовину општине Ћуприја за период 2018.-2021. година
(„Службенигласник општине Ћуприја“ бр. 15/18), Уговора о
гранту број 400-733/2019-01 од 28.05.2020. године Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној 09. 11. 2020. године,
доноси
ОДЛУКУ
о укључивању грађана у процес доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на
имовину општине Ћуприја

Члан 6.
Циљеви Пројекта су:
- подстицање грађана да активно учествују у
решавању проблема локалних заједница,
- развој партнерских односа између општине Ћуприја
и грађана у решавању комуналних проблема кроз заједничку
реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у
планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених
кроз наплату пореза на имовину,
- омогућавање брже реализације комуналних
пројеката за оне групе грађана који су исказали спремност на
додатно лично ангажовање и активно учествовање у
реализацији пројеката,
- подстицање вредности волонтирања и друштвено
одговорног пословања у локалној заједници.
Члан 7.
Укупна вредност појединачног пројекта не може бити
мања од 100.000,00 динара.
Група грађана може поднети највише 1 пројекат.
Општина Ћуприја суфинансира максимално 90%
оправданих трошкова пројекта, док износ од минимално 10%
оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац
предлога пројекта (група грађана) из сопствених средстава, и
то волонтерским радом или кроз нефинансијску подршку
локалних привредника.

Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин, услови и поступак
укључивања грађана у опредељивању средстава предвиђених
Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2020. годину за
спровођење Пројекта „ Директно учешће грађана“
Члан 2.
Средства предвиђена у Буџету за намену из члана 1.
ове Одлуке представљају део средстава прикупљених од
грађана по основу пореза на имовину.
Пројекат „Директно учешће грађана“ омогућава да се
непосредним учешћем грађана у сарадњи са општином
Ћуприја
и
Представништвом
HELVETAS
SWISS
INTERCOOPERATION SRB реши део комуналних проблема
локалних заједница - уређење мањих јавних површина.

Члан 8.
Трошкови прихватљиви за суфинанисирање пројеката
из буџета општине Ћуприја и HELVETAS SWISS
INTERCOOPERATION SRB укључују:
- трошкове пројектних активности које се спроводе на
земљишту које је у јавној својиниопштине Ћуприја,
- трошкове услуга у оквиру пројетних активности,
- трошкове набавке опреме,
- трошкове који директно произилазе из реализације
пројекта и
- остале трошкове.

Члан 3.
Под локалном заједницом, у смислу ове одлуке ,
сматра се одређени део града - улица, део улице, блок зграда,
стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје.
Пројекти које локална заједница предлаже могу се
односити искључиво на мање захвате у комуналној
инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих
игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених
површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом,
уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Члан 9.
Трошкови који не могу бити финансирани из буџета
општине
Ћуприја
и
HELVETAS
SWISS
INTERCOOPERATION SRB су:
- зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,
- активности које се спроводе на земљишту које није у јавној
својиниопштине Ћуприја,
- пројекти са комерцијалним ефектима,
- инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне
инфраструкуре,
- инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног
простора, куповину земље или зграда,
- активности путовања, студије, учешће на конференцијама,
предавања стручњака и сличне активности,
- организација манифестација,
- пројекти чије су активности награде и спонзорства
појединцима и другим организацијама,
- покривање губитака или дуговања,
- трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре
потписивања Уговора о реализацији) и
- активности пројекта који се већ финансирају из других
извора.
Члан 10.
Критеријуми за оцену пројеката су:
1. Квалитет пројекта који се оцењује у односу на:
- да ли је пројекат у вези са циљевима јавног позива и
да се односи на мање захвате у комуналној инфраструктури,
- да су у пројекту су јасно описани проблеми и
потребе локалне заједнице који се решавају предлогом
пројекта,
- предложене активности су одговарајуће за
постављене циљеве пројекта,
- пројекат има детаљно разрађен план реализације и
технички је изводљив и
- висина трошкова је прихватљива и тржишно
утемељена.

Члан 4.
Средства из члана 1. ове одлуке додељују се на основу
јавног позива.
Право учествовања на јавном позиву имају
неформалне групе грађана са подручја општине Ћуприја
окупљене око поднете иницијативе - пројекта, најмање 10
потписа грађана, који су измирили пореске обавезе. Све
предложене активности у оквиру пројекта се морају
спроводити на земљишту које је у јавној својиниопштине
Ћуприја. Надлежне службе ће на захтев групе грађана, у фази
припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва и
о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.
Члан 5.
Укључивање грађана у спровођење Пројекта
„Директно учешће грађана“ врши се кроз следеће активности:
- редовно информисање јавности кроз: припрему и
дистрибуцију флајера са основним информацијама о Пројекту,
прослеђивање
информација
медијима,
објављивање
информација на званичном веб-сајту општине Ћуприја (и на
друштвеним мрежама) и организацију гостовања представника
општинеу медијима,
-припрему пакета докумената за објављивање јавног
позива - конкурс, формуларе за пријаву пројекта, услови и
критеријуми за одабир пројекта,
- информисање јавности о изабраним пројектима,
- информисање јавности о реализацији пројеката и
-завршни извештај о реализацији Пројекта.

24

09.11.2020.

број 41

2. Утицај пројекта на локалну заједницу се оцењује у
односу на:
- пројекат доводи до позитивних и видљивих промена
на подручју локалне заједнице,
- пројекат промовише волонтерски рад и/или
друшвено одговорно пословање,
- пројекат доводи до дугорочног одрживог утицаја на
кориснике пројекта и
- постоји иновативност у приступу решавања
проблема, односно задовољавања потребе локалне заједнице.

предлог ранг-листе и средстава, који заједно са записником о
спроведеном поступку доставља општинском већу.
Предлог ранг-листе се објављује на сајту општине
Ћуприја.
На основу Предлога Комисије, Општинско веће
доноси Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу
Пројекта „Директно учешће грађана“.
Члан 16.
На основу Решења из члана 15. став 3. ове одлуке
председник општине закључује у име Општине Ћуприја
уговор о суфинансирању пројекта. Уговор се закључује са
лицем које је у поднетој документацији означено као лице за
контакт.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна
права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга
права и обавезе уговорних страна.

Члан 11.
Јавни позив за суфинансирање пројеката поднетих у
спровођењу Пројекта расписује председник општине , у
складу са одлуком о буџету.
Члан 12.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу
средстава коју именује председник општине .
Комисија на основу критеријума из члана 10. ове
одлуке и на основу испуњености других формалних услова
(рок за подношење пријава, да је потпуна приложена
документација и друго) који су наведени у јавном позиву,
утврђује предлог ранг- листе и предлаже износ средстава
којим ће се суфинансирати сваки прихваћен пројекат.
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав,
други задаци и питања од значаја за рад Комисије.

Члан 17.
Корисник средстава је дужан да у сваком моменту
омогући Комисији контролу реализације пројекта и увид у сву
потребну документацију.
Корисник средстава је обавезан да по реализацији
пројекта достави Комисији извештај.
Члан 18.
Стручне и административно-техничке послове за
спровођење ове одлуке и рад Комисије, обављају стручне
службе Општинске управе општине Ћуприја

Члан 13.
Јавни позив се објављује на званичној интернет страни
општине Ћуприја и на огласној табли Општинске упшраве
општине Ћуприја.
Јавни позив садржи:
- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује
конкурс,
- субјекте овлашћене за подношење пријаве,
- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,
- начин вредновања критеријума за оцену пројекта,
- конкурсну документацију (обрасце),
- рок за подношење пријаве,
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве
које нису предате на прописаним обрасцима неће узети у
разматрање,
- и друге одредбе од важности за реализацију јавног
позива.
Члан 14.
Пријава на јавни позив подноси се Комисији у року од
15 дана од дана објављивња на сајтуопштине Ћуприја, са
назнаком "Јавни позив – Пројекат „Директно учешће грађана“.
За сваки пројекат се подноси посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно
приложи:
- попуњен формулар за пријаву пројекта,
- буџет пројекта и
- листу од 10 пунолетних грађана који су измирили
пореске обавезе - потписника пројекта, са њиховим
својеручним потписима.
Комплетна документација се доставља у једној
затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе
Општине Ћуприја или поштом на адресу: Општина Ћуприја,
13.октобра број 7 35230 Ћуприја- за Комисију – Пројекат
„Директно учешће грађана“.
Благовременом доставом сматра се и препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат
поште), без обзира на датум приспећа.
Обрасце пријаве на Јавни позив за суфинансирање
пројеката и буџета пројекта прописује Комисија.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Ћуприја”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 400-586/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр.екон. наука
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 –
други закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40.
Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.30/19), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 09. 11. 2020. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ И
ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА
Члан 1.
Овим Правилником, уређује се право на
коришћење, начин и време коришћења службених мобилних
и фиксних телефона изабраних, постављених лица у
органима Општине Ћуприја и запослених у Кабинету
председника општине и у Општинској управи општине
Ћуприја, у циљу благовременог и ефикасног извршавања
службених послова из оквира права и дужности Општине,
поверених послова Републике Србије и доступности
корисника мобилног телефона за службене потребе.
Члан 2.
Право на коришћење службеног мобилног и
фиксног телефона је право корисника на доделу мобилног
телефона, у
складу са
расположивим
телефонима,
одржавање мобилног и фиксног телефона у исправном стању
и право плаћања месечног рачуна за коришћење мобилног и
фиксног телефона у прописаној висини (у даљем тексту: право
на коришћење).

Члан 15.
Комисија разматра поднете пријаве и у складу са
условима јавног позива врши избор пројеката и сачињава
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Члан 3.
Право на коришћење службеног мобилног
телефона и картице за мобилни телефон под условима
прописаним овим Правилником имају изабрана и
постављена лица у органима Општине Ћуприја и запослени у
Кабинету председника општине и у Општинској управи
општине Ћуприја.

Члан 11.
Корисник службеног мобилног телефона је дужан
да без одлагања врати службени мобилни телефон са
картицом или картицу по престанку правног основа
коришћења, у случају измењене потребе за коришћење или
преласка запосленог на друго радно место.

Члан 4.
Право на
коришћење
службеног мобилног
телефона, имају изабрана лица у органима Општине, и то:
председник Општине Ћуприја, заменик председника општине
Ћуприја, председник Скупштине Општине Ћуприја, заменик
председника Скупштине општине Ћуприја и чланови
Општинског већа на сталном раду.

Члан 12.
Трошкови коришћења
мобилног телефона за
изабрана и постављена лица као и запослене у Општинској
управи општине Ћуприја када се налазе на службеном путу у
иностранству (ромингу) надокнађују се уколико се мобилни
телефон користи у службене сврхе.
За активирање роминг услуге потребно је да се
корисник претходно обрати захтевом начелнику општинске
управе односно председнику општине, а председник општине
председнику Скупштине општине Ћуприја, који ће у случају
одобрења донети решење.

Члан 5.
Право на коришћење службеног мобилног телефона
имају постављена лица:-начелник Општинске управе општине
Ћуприја, заменик начелника општинске управе, секретар
Скупштине Општине Ћуприја, правобранилац општине
Ћуприја, заменик правобраниоца општине Ћуприја и
помоћници председника Општине.

Члан 13.
Трошкови коришћења мобилног телефона који се
плаћају на терет буџета Општине Ћуприја одређују се на
основу вредности месечних лимита који су одређени решењем
из члана 6. овог Правилника.

Члан 6.
О праву на коришћење службеног мобилног
телефона и вредностима месечних лимита као и активирању
додатних услуга за изабрана и постављена лица у органима
Општине Ћуприја и запослених у Кабинету председника
општине одлучује решењем председник Општине а за
председника општине председник Скупштине општине
Ћуприја.
О праву на коришћење службеног мобилног
телефона помоћника председника општине одлучује решењем
председник општине.
О праву на коришћење службеног мобилног
телефона и вредностима месечних лимита као и активирању
додатних услуга за запослене у Општинској управи одлучује
решењем начелник Општинске управе, а на основу предлога
начелника одељења.
Члан 7.
Службени мобилни и фиксни телефон користи се
искључиво за службене потребе. Запослени су дужни да у току
радног времена буду доступни на службени мобилни телефон.

Члан 14.
Лицима из члана 3. овог Правилника, која на
службеном путу користе и плаћају услугу паркирања возила
путем СМС поруке, трошкови паркирања се признају преко
вредности уговорених месечних лимита.
Члан 15.
Пре давања на коришћење службеног мобилног
телефона с картицом, или само картице, корисник потписује
реверс о преузимању мобилног телефона/СИМ картице, као и
писмену изјаву, лицу запосленом на пословима “послови
информационог система“ при Одељењу за послове органа
општине, општу управу и заједничке послове којом се
саглашава, да му се износ који прелази вредност уговореног
месечног лимита наплати обуставом од плате.
Изјаву из става 1. овог члана овлашћено лице
доставља Одељењу за финансије.
Члан 16.
Висина трошкова фиксних телефона одређена је у
износу од 500,00 динара (петстотина динара) по телефонском
броју (са ПДВ-ом), осим телефонског броја на централи
општине Ћуприја и телефонског броја у канцеларији
запосленог на радном месту „административно-технички
послови за Општинско веће и председника општине“. Свако
прекорачење наведеног новчаног износа на име употребе
фиксног телефона биће надокнађено од стране корисника тог
телефонског броја. Изузетно из оправданих разлога услед
ванредних службених околности појединачни месечни рачун
може бити виши од месечног ограничења. Оправданост
разлога већег износа рачуна одређује начелник Општинске
управе општине Ћуприја на основу образложеног писаног
захтева корисника.
Члан 17.
Евиденцију о службеним телефонима у складу
са овим Правилником води запослени на пословима
“послови информационог система“ при Одељењу за послове
органа општине, општу управу и заједничке послове.

Члан 8.
Запослени којима је решењем из члана 6. овог
Правилника додељено коришћење апликације за он-лине и офлине евиденцију радног времена су у обавези да исту покрену
и активирају приликом службеног изласка на терен и зауставе
и деактивирају након повратка са терена.
Члан 9.
Забрањено је давање на коришћење службеног
мобилног телефона који је додељен у складу са овим
Правилником, другим лицима.
Члан 10.
Запослени који се задужују службеним мобилним
телефонима имају право и обавезу да их користе у службене
сврхе, да их користе са пажњом и чувају од оштећења или
квара и евентуалних злоупотреба.
Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном
и фиксном телефону корисник телефона дужан је да без
одлагања писмено пријави запосленом на радном месту
„послови информационог система“ при Одељењу за послове
органа општине, општу управу и заједничке послове, које без
одлагања подноси захтев за забрану коришћења картице
даваоцу услуга. У случају губитка мобилног телефона и
картице, корисници мобилног телефона сами надокнађују
вредност телефонског апарата и све трошкове настале у вези
коришћења мобилног телефона или картице до дана пријема
пријаве губитка, изнад одобреног месечног износа који се
исплаћује на терет буџета Општине Ћуприја.

Члан 18.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о коришћењу службених
мобилних телефона запослених у Општинској управи општине
Ћуприја (”Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2014).
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Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од поплава руководи Општински штаб за
ванредне ситуације општине.
Штаб је формирао Стручно-оперативни тим за
одбрану од поплава, Поверенике и заменике за насељена
места на територији општине Ћуприја, чија су задужења
наведена у Оперативном плану за одбрану од поплава у 2020.
години.
Општински штаб за ванредне ситуације наложио је
свом Стручном оперативном тиму за поплаве, бујице, олује,
јаке кише, атмосферска пражњења, сушу, екстремне
температуре ваздуха, снежне наносе, нагомилавање леда на
водотоцима, одроњавање и клизање земљишта, да:
Направи, одштампа и подели упутство са местима и
простором
за
евакуацију
становништва,
механизације и опреме;
Провери исправност система за узбуњивање;
Обавести поверенике и њихове заменике о обавези
обавештавања било каквих промена на водотоцима;
Да налог Јавном комуналном предузећу ЈКП
„РАВНО 2014“ Ћуприја, да провере исправност
својих машина које ће се користити у случају
одбране од поплава, као и да одреде лица која би
била дежурна у тој ситуацији;
Обавести МУП да је потребно да обезбеде лица која
ће бити дежурна у време наступања опасности од
поплава;
Наложи свим шљункарама на територији општине
Ћуприја да у случају опасности од поплава буду у
стању приправности, како би могле да товаре
камионе са песком неопходним за пуњење џакова;
Провери исправност пумпи за црпљење воде и
поправи неисправе;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 031-50/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 55. Закона о водама ( „ Службени
гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и
95/2018 – др.закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја “, број 30/19), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09. 11. 2020.
године, донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА У 2020. ГОДИНИ

ПРИЛОГ 1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 217-16/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016
- др.закон и 47/2018), Општег плана за одбрану од поплава
(„Сл. гласник РС“, број 18/2019) и члана 40. Статута општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 30/2019),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаноj дана 09.
11. 2020. године, доноси

Оперативним планом за одбрану од поплава у 2020.
години наведени су органи, организације и правна лица која се
ангажују у случају поплава.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И
РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У 2020.
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

V ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА
Повереници које је именовао Општински штаб за
ванредне ситуације вршиће прикупљање података од значаја
за спровођење одбране од поплава на територији општине
Ћуприја.
Прикупљају се подаци који се односе на
проблематику угрожености и заштите насељених места,
важнијих саобраћајница, привредних и пољопривредних
објеката, јавних објекта, обрадивих површина и др.
Прикупљени подаци су од значаја за планирање мера
и радова на смањењу ризика од поплава, благовремену најаву
непосредне опасности од поплава, као и за ефикасно
спровођење мера и радова на смањењу штета и одклањању
последица од поплава. Подаци се достављају, Данијели
Радивојевић, која прослеђује податке Општинском штабу за
ванредне ситуације.

Годишњим програмом мера и радова на смањењу
ризика од поплава утврђују се мере и радови који ће се
предузети у 2020. години на територији општине Ћуприја, у
циљу смањења ризика од поплава.
За предвиђене мере и радове потребна средства могу
да се обезбеде из буџета општине Ћуприја, буџета Републике
Србије, донација и других извора у складу са законом.
Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика
од поплава садржи:
I – одржавање и санација заштитних водних објеката на
водама II реда;
II – одржавање водотокова из локалног оперативног
плана;
III – радови на реконструкцији постојећих и изградња
нових заштитних објеката на водама II реда и објеката за
одводњавање;
IV – организација одбране од поплава;
V – евидентирање поплавних догађаја;

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм мера и радова на смањењу ризика од
поплава у 2020. години саставни је део Оперативног плана
одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 217-17/2020-02од 09. 11. 2020. године

ОДРЖАВАЊЕ, САНАЦИЈА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА,
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА ИЗ ЛОКАЛНОГ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА И РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊИ НОВИХ
ЗАШИТНИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II РЕДА И
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 64.
Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике
Србије '' бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник Републике Србије'' бр. 30/2019) и
члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја (
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),

Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрозе
насеља, индустријска постројења, магистралне и локалне
путеве, средства за изградњу објеката и извршење радова на
санирању ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са
позиције „сталне буџетске резерве“.
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Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09.
11. 2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК

3. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-171/2020 - 02 од 09. 11. 2020. године

1.
ПРИХВАТА СЕ
Закључак Општинског већа
општине Ћуприја, бр. 06-145-3/2020-01-1 од 19. 10. 2020.
године, којим је усвојена Информација о степену
усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и
других облика организовања на које се примењује Закон о
јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине
Ћуприја, за период од 01. 01. 2020. године до 30. 06. 2020.
године.
2.
Овај Закључак објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. став. 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 75. став 1. Закона о запосленима у
јавним службама („Службени гласник Републике Србије '' бр.
113/2017, 95/2018 и 86/2029 ), члана 40. Статута општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019)
и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја
( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана: 09
2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ АДА ''
ЋУПРИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 402-70/2020-02 од 09. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана. 61.
став. 3. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник
Републике Србије '' бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. Статута
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр.
45/2019), по претходно прибављеном мишљењу Општинске
управе – Одељење за финансије и Одељење за друштвене
делатности, привреду и локални економски развој, Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 09. 11. 2020.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Стефан Васић, дипл. економиста
из Параћина, за вршиоца дужности директора Установе за
спорт Спортски центар „ Ада '' у Ћуприји, до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
период од 1 (једне ) године.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-65/2020 - 02 од 09 . 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм за
коришћење средстава (субвенција) из буџета општине Ћуприја
за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“
Ћуприја, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја, на седници одржаној дана
21. 07. 2020. године, Одлуком број: 3419
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 401-32/2020-02 од 09. 11. 2020. године

САДРЖАЈ
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању списка
катастарских парцела којима је промењена намена
доношењем Плана детаљне регулације „
Индустријски парк Добричево “;
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне
регулације „Индустријски парк Добричево“
Одлука о отуђењу сразмерног дела грађевинског
земљишта у јавној својини општине Ћуприја,
непосредном погодбом, по праву прече куповине на
основу захтева Дејана Гвозденовића из Горњег
Милановца;
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта означеног
као кп. бр. 5052/2 у КО Ћуприја град, по захтеву
Душана Велимировића из Ћуприје;
Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу
FULL PROTECT д.о.о. Београд;
Одлука о називима улица и засеока на територији
насељеног места Ћуприја;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
у Батинцу;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
у Бигреници;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
у Вирину;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
у Влашкој;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
у Иванковцу;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. став. 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 77. став 1. тачка 3.Закона о
запосленима у јавним службама („Службени гласник
Републике Србије '' бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2029 ), члана
40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана: 09. 11. 2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ АДА '' ЋУПРИЈА
1.
РАЗРЕШАВА СЕ Иван Алексић из Ћуприје,
дужности директора Установе за спорт Спортски центар „
Ада '' у Ћуприји, на лични захтев.
2.
Именованом из тачке 1. диспозитива овог Решења,
дужност директора Установе за спорт Спортски центар „ Ада
'' у Ћуприји престаје закључно са 09. 11. 2020. године.
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Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
13
у Исакову;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
15
у Јовцу;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
16
у Кованици;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
16
у Крушару;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
17
у Остриковцу;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
19
у Паљану;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
20
у Сењу;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
22
у Супској;
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца
23
у Мијатовцу;
Одлука о укључивању грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу
24
пореза на имовину општине Ћуприја;
Правилник о коришћењу службених мобилних и
25
фиксних телефона;
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда
27
на територији општине Ћуприја за 2020. годину;
Годишњи програма мера и радова на смањењу ризика
од поплава у 2020. години на територији општине
27
Ћуприја за 2020. годину;
Закључак о Информацији о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, друштава капитала и
28
других облика организовања на који се примењује
Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач
Скупштина општине Ћуприја;
Решење о давању сагласности на Посебан програм
коришћења средстава (субвенција ) из буџета
општине Ћуприја за 2020. годину, број: 3419 од 21.
28
07. 2020. године, подносиоца: ЈКП „ Равно 2014“
Ћуприја
Решење о разрешењу Ивана Алексића
28
Решење о именовању вд директора Установе за спорт
28
СЦ „ Ада „
ПРИЛОГ 1 - ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА У 2020. ГОДИНИ
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