
Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2020.годину 

 

Службени гласник бр. 1 oд 17.01.2020.године 

 
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја,  Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја 
1 

Решење (сагласност на програм пословања ЈКП Равно 2014) 3 

 

Службени гласник бр. 2 oд 22.01.2020.године 

 
Одлуку о одређивању лица за пружање услуга стручног утврђивања времена и узрока смрти 

умрлих лица изван здравствене установе; 
1 

Одлуку о конверзији потраживања општине Ћуприја према Холдинг Индустрији каблова Јагодина, 

а.д. Јагодина; 
1 

Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја на кп. бр. 4503/17 КО 

Ћуприја град и расписивању јавног огласа за прикупљање понуда; 
1 

Решење о давању сагласности на допуну Средњорочног плана радова на изградњи, реконструкцији 

одржавања и заштити општинских путева за период 2020-2022 године, бр. 236-1 од 16. 01. 2020. 

године, Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја; 

2 

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

општине Ћуприја за 2020. годину, бр. 234 од 16. 01. 2020. године, Јавно комуналног предузећа „ 

Равно 2014 “ Ћуприја;  

2 

Решење о давању сагласности на Годишњи план одржавања јавног зеленила за 2020. годину, бр. 

235 од 16. 01. 2020. године, Јавно комуналног предузећа „Равно 2014 “ Ћуприја; 
2 

Решење о давању сагласности на Годишњи план одвођења атмосферских вода на територији 

општине Ћуприја за 2020. годину, бр. 233 од 16. 01. 2020. године, Јавно комуналног предузећа „ 

Равно 2014 “ Ћуприја; 

2 

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

заштити општинских путева за 2020. годину, бр. 236 од 16. 01. 2020. године, Јавно комуналног 

предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја; 

2 

Закључак којим се прихвата Закључак  Општинског већа општине Ћуприја, бр. 06-263-2/2019-01-1 

од 30. 12. 2019. 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. 2019. год. до 30. 09. 2019. год. 

3 

 

Службени гласник бр. 3 oд 28.01.2020.године 

 
Закључак – почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини 1 

 

Службени гласник бр. 4 oд 03.02.2020.године 

 
Решење о давању сагласности на План и програм Центра за социјални рад „ Ћуприја “ за 2020. 

годину 
1 

Решење о давању сагласности на финансијски план Центра за социјални рад „ Ћуприја “ за 2020. 

годину 
1 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Жировница за 2020. годину 1 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Мијатовац за 2020. годину 1 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Добричево за 2020. годину 1 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Сење за 2020. годину 2 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Влашка за 2020. годину 2 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Крушар за 2020. годину 2 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Батинац за 2020. годину 2 



2 

 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Бигреница за 2020. годину 2 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Вирине за 2020. годину  3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Исаково за 2020. годину 3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Паљане Иванковац за 2020. годину 3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Јовац Дворица за 2020. годину 3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Супска за 2020. годину 3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Центар за 2020. годину  3 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Кованица за 2020. годину  4 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Церница за 2020. годину  4 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Остриковац за 2020. годину   4 

Решење о давању сагласности на финансијски план МЗ Старо Село за 2020. годину   4 

 

Службени гласник бр. 5 oд 06.02.2020.године 

 
Сагласност за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Ћуприја 
1 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини за територију општине Ћуприја 
2 

 

Службени гласник бр. 6 oд 19.02.2020.године 

 
Решење (сагласност на измену финансијског  плана Гимназије) 1 

Решење (сагласност на измену финансијског плана ОШ Вук Караџић) 1 

Обавештење 1 

 

Службени гласник бр. 7 oд 20.02.2020.године 

 
Обавештење 1 

 

Службени гласник бр. 8 oд 24.02.2020.године 

 
План линија градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 1 

Решење (Годишњи извештај о раду Општинске управе) 6 

Решење (сагласност на измену II финансијског плана ОШ Вук Караџић) 6 

 

Службени гласник бр. 9 oд 28.02.2020.године 

 
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 1 

Одлука о Географском информационом систему општине Ћуприја; 2 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима у социјалној заштити општине Ћуприја 3 

Локални акционог плана запошљавања у општини Ћуприја за 2020. годину 4 

Решење о давању сагласности на  Коначни нацрт Анекса I јавног уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 
10 

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Музеја „Хореум Марги – 

Равно “  Ћуприја 
10 

Решење о усвајању Извештаја о извршавању одлука, других аката и Извештаја о раду Општинског 

већа општине Ћуприја за 2019. годину 
10 

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета за здравље општине Ћуприја за 2019. 

годину 
10 

Решење о усвајању Годишњег  Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Ћуприја за 2019. годину 
10 



3 

 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину – изворни послови - 

Одсека за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине 

Ћуприја 

11 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину Одељења локалне 

пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја 
11 

Решење о усвању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину, за послове грађевинске 

инспекције, Одсека за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја 

11 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину, инспекције за заштиту 

животне средине, Одсека за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске 

управе општине Ћуприја 

11 

Решење о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2020. годину 11 

Решење о давању сагласности на Програма одржавања јавне хигијене  у општини Ћуприја за 2020. 

годину 
12 

Решење о давању сагласности на План изношења смећа у општини Ћуприја за 2020. годину 12 

Решење о разрешењу Зорана Вајагића, члана Школског одбора ШОМО „ Душан Сковран “ 

Ћуприја 
12 

Решење о именовању Данијеле Пејчић, за члана члана Школског одбора ШОМО „ Душан Сковран 

“ Ћуприја 
12 

Решење о разрешењу Марије Маловић, члана Школског одбора ОШ „ Вук Караџић “    из Ћуприје 12 

Решење о именовању Катарине Миладиновић за члана Школског одбора ОШ „ Вук Караџић “    из 

Ћуприје 
12 

Решење о престанку мандата директора ЈП „ Зоохигијена “ из Ћуприје 13 

Решење о именовању вд директора ЈП „ Зоохигијена “ из Ћуприје 13 

 

Службени гласник бр. 10 oд 02.03.2020.године 

 
Правилник о остваривању трошкова на субвенције по основу трошкова за превоз 1 

Решење (Сагласност ЈКП Равно 2014) 2 

 

Службени гласник бр. 11 oд 04.03.2020.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину 1 

Одлука (ангажовање екстерне ревизије) 34 

Аутентично тумачење 34 

Решење о давању сагласности на Коначни нацрт Анекса II јавног уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 
34 

Решење (сагласност на ценовник месечних карата Еуролин доо) 34 

Решење о разрешењу изборне комисије општине Ћуприја 35 

Решење о именовању изборне комисије општине Ћуприја 36 

Решење (Позитивно мишљење Драгици Пејчић-Ранђеловић) 36 

Решење (Позитивно мишљење Дејану Тимићу) 36 

Решење (Позитивно мишљење Николи Антанасијевићу) 37 

Решење (Позитивно мишљење Марку Јовановићу) 37 

Решење (Позитивно мишљење Драгани Николић) 37 

 

Службени гласник бр. 12 oд 04.03.2020.године 

 
Одлука о измени Пословника Изборне комисије општине Ћуприја 37 
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Службени гласник бр. 13 oд 12.03.2020.године 

 
Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја 1 

Одлука о давању на коришћење возила 2 

 

Службени гласник бр. 14 oд 13.03.2020.године 

 
Решење (сагласност на Измену финансијског плана Туристичке организације) 1 

Решење (сагласност на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић) 1 

Решење (сагласност на Измену финансијског плана Месне заједнице Бигреница) 1 

Решење (сагласност на Измену финансијског плана Месне заједнице Сење) 1 

 

Службени гласник бр. 15 oд 16.03.2020.године 

 
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике скупштине општине 

Ћуприја, расписаних за 26. април 2020. године 
1 

 

Службени гласник бр. 16 oд 23.03.2020.године 

 
Решење о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2020. години 
1 

 

Службени гласник бр. 17 oд 24.03.2020.године 

 
Одлука о привременој обустави извршења расхода и издатака са буџета општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 18 oд 15.04.2020.године 

 
Одлука о додели хуманитарне помоћи 1 

 

Службени гласник бр. 19 oд 08.05.2020.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину 1 

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

„Дечја радост“ у Ћуприји за 2020.годину 

34 

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ 34 

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измене и допуне 

плана детањне регулације „Индустријски парк Добричево“ 

37 

План детаљне регулације „Пут Ћуприја-Јовац-Остриковац“ 37 

Одлука о отуђењу 37 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Ћуприја за 2020.годину 

38 

Закључак ( Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања јавних предузећа) 

69 

Закључак ( Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у 

пословању) 

69 

Решење (финансијски извештај и извештај о раду Музеја „ Хореум – Марги - Равно“  Ћуприја за 

2019. годину) 

69 

Решење (извештај о раду Установе за спорт СЦ „ Ада “  Ћуприја) 69 
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Решење (Извештај о оствареним приходима и расходима за 2019. годину ( финансијски извештај ) 

Предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја) 

69 

Решење (Извештај о раду Центра за социјални рад „ Ћуприја “ за 2019. годину) 70 

Решење о давању сагласности  на коначни нацрт Анекса III јавног уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 

70 

Решење о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије општине Ћуприја 70 

ПРИЛОГ 1 - План детаљне регулације „Пут Ћуприја-Јовац-Остриковац“  

 

Службени гласник бр. 20 oд 11.05.2020.године 

 
Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине 

општине Ћуприја, расписаних 4. марта 2020. године 

 

1 

 

Службени гласник бр. 21 oд 13.05.2020.године 

 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине 

општине Ћуприја расписаних за 21. Јун 2020. Године 

 

1 

 

Службени гласник бр. 22 oд 19.05.2020.године 

 
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности 

гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Ћуприја расписаним за 

21. јун 2020. године 

 

1 

 

Службени гласник бр. 23 oд 06.06.2020.године 

 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 24 oд 08.06.2020.године 

 
Решење о утврђивању збирне изборне листе   1 

 

Службени гласник бр. 25 oд 20.06.2020.године 

 
Одлука о објављивању коначног броја бирача у општини Ћуприја 

 
1 

 

Службени гласник бр. 26 oд 22.06.2020.године 

 
Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине 

општине Ћуприја одржаних 21. јуна 2020. године 

 

1 
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Службени гласник бр. 27 oд 28.07.2020.године 

 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести 
1 

Решење (Овлашћење Весна Станковић) 1 

Решење (Овлашћење Снежана Петрић) 2 

 

Службени гласник бр. 28 oд 11.08.2020.године 

 
Правилник о спровођењу Јавног конкурса за попуњавање  извршилачког радног места „Послови 

управљања и реализације пројеката“  у Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој- Одсек за локални економски развој , Општинске управе Општине Ћуприја. 

1 

Правилник о спровођењу Јавног конкурса за попуњавање  извршилачког радног места „Послови 

материјално-финансијског књиговодства основних средстава и књиговодства главне књиге 

трезора“ у Одељењу за финансије-Одсек трезора, Општинске управе Општине Ћуприја. 

2 

 

Службени гласник бр. 29 oд 17.08.2020.године 

 
Извештај о спроведеним изборима и резултатима избора за одборнике Скупштине општине 

Ћуприја одржаних 21.јуна 2020.године 
1 

Решење (Извештај Изборне комисије) 4 

Решење о именовању верификационог одбора 4 

Извештај Верификационог одбора 4 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ћуприја 7 

Решење о престанку функције председника Скупштине општине Ћуприја 9 

Решење о престанку функције замеиика председника Скупштине општине Ћуприја 9 

Решење о образовању комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања и избор 

председника Скупштине општине Ћуприја 
9 

Решење о избору председника Скупштине општине Ћуприја 10 

Решење о образовању комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања и избор 

заменика председника Скупштине општине Ћуприја 
10 

Решење о избору заменика председника Скупштине општине Ћуприја 11 

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Ћуприја 11 

Решење о образовању комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 

председника општине Ћуприја, заменика председника општине Ћуприја и чланова општинског 

већа општине Ћуприја 

12 

Решење о избору председника општине Ћуприја 12 

Решење о избору заменика председника општине Ћуприја 13 

Решење о избору чланова Општинског већа општине Ћуприја 14 

Решење о престанку функције председника општине Ћуприја, заменика председника општине 

Ћуприја и чланова општинског већа општине Ћуприја 
15 

Одлука о престанку мандата одборника Јовице Антића 15 

Одлука о престанку мандата одборника Владимира Васиљевића 16 

Одлука о престанку мандата одборника Бранимира Тазића 16 

Одлука о престанку мандата одборника Бранка Милојевића 16 

Одлука о престанку мандата одборника Дејана Ристића 17 

Одлука о престанку мандата одборника Јелене Ломбауер Милановић 17 
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Службени гласник бр. 30 oд 18.08.2020.године 

 
Пословник о раду Општинског већа општине Ћуприја 1 

Решење о престанку функције Правобраниоца општине Ћуприја 5 

Решење о постављењу заменика правобраниоца за вршиоца функције Правобраниоца општине 

Ћуприја 
5 

Решење (задужење члана Већа Ђорђа Нешковића) 5 

Решење (задужење члана Већа Светлане Костић) 6 

Решење (задужење члана Већа Ненада Јовановића) 6 

Решење (престанак функције Јадранка Ђорђевић) 6 

Решење (престанак функције Бранко Милојевић) 6 

Решење (Постављење помоћника Јадранка Ђорђевић) 6 

Решење (Постављење помоћника Бранко Милојевић) 7 

 

Службени гласник бр. 31 oд 20.08.2020.године 

 
Извештај Изборне комисије о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине Ћуприја 1 

Решење о усвајању Извештаја Изборне комисије 2 

Решење о именовању Верификационог одбора 2 

Извештај Верификационог одбора 2 

Решење (Усвајање извештаја верификационог одбора) 3 

Одлука о потврђивању мандата 4 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину 4 

Одлука о задуживању општине Ћуприја за финансирање капиталних инвестиција 5 

Одлука о условима обављања линијског градског и приградског превоза путника путничким бродом, 

скелом и чамцем за привредне сврхе на територији општине Ћуприја 
5 

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине Ћуприја и 

правобранилаштву општине Ћуприја 
5 

Одлука о образовању Савета за административно-мандатна и кадровска питања Скупштине општине 

Ћуприја 
17 

Одлука о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Ћуприја 17 

Одлука о образовању за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине 

општине Ћуприја 
18 

Одлука о образовању Савета за статутарна питања и нормативна акта општине Скупштине општине 

Ћуприја 
18 

Одлука о образовању Савета за привреду и јавна предузећа Скупштине општине Ћуприја 18 

Одлука о образовању Савета за здравље Скупштине општине Ћуприја  19 

Одлука о образовању Савета за сарадњу са другим општинамаи градовима и међународну сарадњу 

Скупштине општине Ћуприја  
19 

Одлука о образовању Савета за социјална питања Скупштине општине Ћуприја  19 

Одлука о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине општине Ћуприја 20 

Одлука о образовању Савета за борбу против корупције Скупштине општине Ћуприја 20 

Одлука о образовању Савета за родну равноправности Скупштине општине Ћуприја 20 

 

Службени гласник бр. 32 oд 31.08.2020.године 

 
План линија градског и приградског превоза  путника на територији општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 33 oд 01.09.2020.године 

 
Пословник о измени Пословника о раду Општинског већа општине Ћуприја 1 
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Службени гласник бр. 34 oд 10.09.2020.године 

 
Одлука о одређивању закупца објекта на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град 1 

Решење о именовању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта 1 

Решење (сагласност на измену фин.плана МЗ Сење) 2 

 

Службени гласник бр. 35 oд 14.09.2020.године 

 
Одлука о измени Одлуке о  формирању општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Ћуприја 
1 

Одлуку о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Ћуприја за 2020. годину; 
1 

Решење о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације; 2 

Сагласност Министарства за заштиту животне средине 2 

Програма коришћења средстава за заштиту животне средине општине Ћуприја за 2020. годину 2 

Решење Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за период од 01. 01. – 30. 06. 2020. године 3 

Закључак 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 

3 

Одлуку о задуживању општине Ћуприја за финасирање дефицита текуће ликвидности 3 

Решење годишњи ликвидационог извештаја за 2019. годину, број: 342 од 11. 03. 2020. године,  ЈП „ 

Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја -  у ликвидацији; 
3 

Решење коначног нацрта Анекса IV јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 
4 

Решење Извештај о раду и пословању Установе културе  „ Ћуприја '' из Ћуприје са финансијским 

извештајем за 2019. годину, број: 81/20 од 16. 03. 2020. године; 
4 

Решење Извештај о раду са финансијским извештајем за  2019. годину, Народне библиотеке „ Душан 

Матић'' из Ћуприје, бр. 121/20 од 20. 03. 2020. године; 
4 

Решење Извештај о раду  за 2019. годину Установе за спорт СЦ „ Ада''  из Ћуприје, бр. 214/2020 од 01. 

09. 2020. године; 
4 

Решење Извештај о раду Туристичке организације општине Ћуприја за 2019. годину, бр. 276/2020 од 03. 

09. 2020. године; 
4 

 

Извештај Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину непосредном 

погодбом, бр. сл./2020-02 од 29. 07. 2020. године; 

 

 

 

5 

Решење о престанку дужности директора Установе културе 5 

Решење о именовању вд. директора Установе културе 5 

Решење о разрешењу (управни одбор Туристичке организације) 5 

Решење о именовању (управни одбор Туристичке организације) 5 

Решење о разрешењу Школски одбор ОШ Ђура Јакшић 5 

Решење о именовању Школски одбор ОШ Ђура Јакшић 6 

Решење о разрешењу чланова Школског одбора представника родитеља Медицинске школе 6 

Решење о разрешењу чланова Школског одбора представника локалне самоуправе Медицинске школе 6 

Решење о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе 6 

Решење о именовању Стручни актив и Тим Медицинска школа 6 

Решење о разрешењу МЗ Супска 6 

Решење разрешење  Комисија пољопривреда 7 

Решење именовање  Комисија пољопривреда 7 

Исправка техничке грешке 7 

Графички приказ Влашка 8 

ПРИЛОГ 1. Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Ћуприја за 2020. годину; 
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Службени гласник бр. 36 oд 05.10.2020.године 

 
Одлука о престанку мандата одборника Љиљане Јанковић Марковић 1 

Одлука о престанку мандата одборника Момчила Марића 1 

Извештај о издатим уверењима за одборнике Скупштине општине Ћуприја 1 

Решење (извештај Изборне комисије) 2 

Решење о именовању верификационог одбора 2 

Извештај верификационог одбора 2 

Решење (извештај верификационог одбора) 3 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ћуприја 3 

Одлука о додели признања и награда за 2020.годину поводом обележавања дана општине Ћуприја 

13.октобра 
3 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину 5 

Одлука о одређивању зграде клуба Војске Србије као здања од стратешког значаја за општину 

Ћуприја 
37 

Одлука о покретању поступка прибављања непокретности непосредном погодбом или разменом у 

јавну својину општине Ћуприја 
37 

Решење о образовању комисије за спровођење поступка прибављања непокретности непосредном 

погодбом или разменом у јавну својину општине Ћуприја 
37 

Одлука о давању на коришћење пословног простора у објекту број 2 на кп.бр. 1866/1 у КО Ћуприја 

град 
37 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја за 2019.годину 38 

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја 

64 

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Стаута Установе за спорт СЦ  „ 

Ада “, Ћуприја 
68 

Решење о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину ЈКП „ Равно 2014 “, Ћуприја 68 

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „ Ћуприја “ у Ћуприји 68 

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „ Ћуприја “ у Ћуприји 68 

Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „ Ђура Јакшић '' у Ћуприји 69 

Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „ Ђура Јакшић '' у Ћуприји 69 

Решење о разрешењу члана Школског одбора  Техничке школе  у Ћуприји 69 

Решење о именовању члана Школског одбора  Техничке школе  у Ћуприји 69 

Решења о разрешењу општинског савета родитеља 69 

Решења о именовању општинског савета родитеља 70 

 

Службени гласник бр. 37 oд 08.10.2020.године 

 
Исправка текста објављеног у „Службеногм гласнику општине Ћуприја 1 

Одлука о додели награда 1 

 

Службени гласник бр. 38 oд 09.10.2020.године 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ „Индустријски парк Добричево“ 1 

Решење (финансијски план Медицинске школе) 1 

Решење (финансијски план Техничке школе) 1 

Решење (финансијски план ОШ Ђура Јакшић) 1 

Решење (финансијски план Гимназије ) 1 

Решење (финансијски план ОШ Вук Караџић) 2 

Решење (финансијски план ШОМО Душан Сковран) 2 

Решење (финансијски план ОШ 13.октобар) 2 

ПРИЛОГ БРОЈ 1  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ „Индустријски парк Добричево“ 
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Службени гласник бр. 39 oд 19.10.2020.године 

 
Решење (измена финансијског плана Установе културе) 1 

Решење (измена финансијског плана Музеја Хореум Марги Равно) 1 

Решење (измена финансијског плана Библиотеке Душан Матић) 1 

Решење (измена финансијског плана Туристичке организације) 1 

Решење (измена финансијског плана Установе за спорт СЦ Ада) 1 

Одлука о утврђивању почетне цене за спровођење поступка јавног надметања за постављање киоска 2 

Измена одлуке о избору програма и расподели средстава из буџета општине Ћуприја удружењима,  

за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Ћуприја за 2020. годину 
2 

 

Службени гласник бр. 40 oд 06.11.2020.године 

 
Одлукa  о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава; 
1 

Одлукa о испуњености услова за доделу средстава за финансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита; 
2 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Паљане Иванковац; 3 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Кованица; 3 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Сење; 3 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Церница; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Жировница; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Крушар; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Супска; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Исаково; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Јовац Дворица; 4 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Центар; 5 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Остриковац; 5 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана МЗ Мијатовац; 5 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана Установе културе; 5 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана ПУ „Дечја радост“ 5 

Решење – овлашћење за вођење управног поступка Траиловић Зоран 6 

 

Службени гласник бр. 41 oд 09.11.2020.године 

 
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена намена 

доношењем Плана детаљне регулације „ Индустријски парк Добричево “; 
1 

Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације  „Индустријски парк Добричево“ 1 

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; 

2 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта означеног као кп. бр. 5052/2 у КО Ћуприја град, по 

захтеву Душана Велимировића из Ћуприје; 
3 

Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT д.о.о. Београд; 3 

Одлука о називима улица и засеока на територији насељеног места Ћуприја; 3 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Батинцу; 7 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Бигреници; 8 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Вирину; 10 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Влашкој; 12 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Иванковцу; 13 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Исакову; 13 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Јовцу; 15 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Кованици; 16 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Крушару; 16 
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Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Остриковцу; 17 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Паљану; 19 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Сењу; 20 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Супској; 22 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улуца у Мијатовцу; 23 

Одлука о укључивању грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по 

основу пореза на имовину општине Ћуприја; 
24 

Правилник о коришћењу службених мобилних и фиксних телефона; 25 

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Ћуприја за 2020. 

годину; 
27 

Годишњи програма мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2020. години на територији 

општине Ћуприја за 2020. годину; 
27 

Закључак о Информацији о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на који се 

примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја; 

28 

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава (субвенција ) из буџета 

општине Ћуприја за 2020. годину, број: 3419 од 21. 07. 2020. године, подносиоца: ЈКП „ Равно 2014“ 

Ћуприја 

28 

Решење о разрешењу Ивана Алексића 28 

Решење о именовању вд директора Установе за спорт СЦ „ Ада „ 28 

ПРИЛОГ 1 - ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У 2020. ГОДИНИ 
 

 

Службени гласник бр. 42 oд 17.11.2020.године 

 
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију општине ћуприја 

 
1 

 

Службени гласник бр. 43 oд 18.11.2020.године 

 
Одлука о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 
1 

Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита 
2 

Одлука о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 
3 

Одлуку о додели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за буџетску 2020. 

годину 
4 

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији  и  систематизацији радних места у 

општинској управи општине Ћуприја,  правобранилаштву општине Ћуприја и  служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја  

4 

Решење (сагласност на Правилник о платама) 6 

Правилник о изменама и допунама правилника о платама запослених у општинској управи општине 

Ћуприја 
6 

Решење (финансијски план ОШ Ђура Јакшић) 7 

 

Службени гласник бр. 44 oд 20.11.2020.године 

 
Одлуку о покретању поступка давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Ћуприја 
1 

Исправка текста објављеног у Службеногм гласнику општине Ћуприја 2 

 


