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На основу члана 76., 77. и 78.  Закона о запосленима у 

аутономним  покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017-др.закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.30/2019), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 06.  2021. 
године доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КАДРОВСКОГ  

ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, 

Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске 

инспекције општине Ћуприја за 2021. годину (у даљем 

тексту: Кадровски план), („Службени гласник општине 
Ћуприја“, број 46/2020). 

 

Члан 2. 

У Кадровском плану, у називу, после речи: 

„Службе буџетске инспекције општине“, додају се речи: „и 
Интерне ревизије општине Ћуприја“. 

                                                         

Члан 3. 

 У Кадровском плану, после поглавља III  

КАДРОВСКИ ПЛАН СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2021. 

ГОДИНУ, додаје се ново поглавље IV које гласи: 

 

 „ IV КАДРОВСКИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

      Планирани број запослених у Интерној ревизији 

општине Ћуприја за 2021.     

    годину 

Функционер – Интерни ревизор 

општине Ћуприја 

1  

„ 

Члан 4. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-3/2021-02  од  08. 06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.-закон, 

101/16-др. Закон и 47/18 ), члана 40. ст. 2., чл. 41., чл. 42. и чл. 

43. Закона о оглашавању („ Службени гласник РС“ број 
6/2016и 52/2019-др.закон), и члана 40. ст 1. тачка 6) Статута 

општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број  

30/19) Скупштина општине Ћуприја  на седници одржаној 
дана 08. 06. 2021.године  доноси 

 

О Д Л У К У  

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА  

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин 

постављања средстава за оглашавање и други видови 

оглашавања на отвореним површинама на територији општине 
Ћуприја (у даљем тексту: општина). 

 

Члан 2. 
 Оглашавање у смислу ове одлуке је представљање у 

било ком облику, у вези са пословањем односно 

професионалном или пословном делатношћу, ради подстицаја 
продаје роба и услуга, продаје непокретности, као и преноса 

права и обавеза у складу са Законом и овом Одлуком. 

Оглашавање на отвореним површинама јесте вид 
оглашавања путем средстава подесног за трајно упућивање 

огласне поруке јавности, на тим површинама. 

 
Члан 3. 

Отворене површине у смислу ове одлуге су 

површине јавне намене и друге површине са које се могу 
упућивати визуелне огласне поруке. 

Оглашавање на отвореном простору врши се на 

начин којим се обезбеђује сигурност пешака, моторних возила 
и других учесника у саобраћају, штите културно-историјски 

споменици и добра од општег интереса и чува и унапређује 

изглед општине. 
Не сматра се оглашавањем на отвореним 

површинама оглашавање у оквиру затвореног простора који је 

доступан јавности, односно неодређеном броју прималаца 
огласне поруке, без обзира на посебне просторне целине у 

оквиру таквог простора (тржни центри, хотели, болнице и сл).  

Члан 4.  

Површина јавне намене у смислу ове одлуке јесте 

простор одређен планским документом за уређење или 

изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним 

законом (улице, тргови и паркови). 

На површинама које нису јавне, постављање 
огласних средстава и огласних порука дозвољено је само уз 

сагласност власника, односно лица које располаже 

одговарајућим правом или овлашћењем. 
 

Члан 5. 

Оглашавање у смислу ове одлуке могу да обављају 
правна лица и предузетници за сопствене потребе или за 

потребе других правних лица или предузетника. 

Оглашавање из става 1. овог члана не може се 
вршити на јавним објектима (пословни објекти државних и 

других органа и организација основаних од стране државних и 

органа локалне самоуправе) и на њима припадајућим 
површинама. 

Члан 6. 
Оглашавање за сопствене потребе могу вршити 

правна лица или предузетници ради презентација робе и 

услуга које врши.  
Оглашавање за потребе других лица могу вршити 

правна лица или предузетници регистровани за обављање ове 

делатности.  
 

 

Члан 7. 
Средства за оглашавање на отвореним површинама су:  

1) огласни пано-билборд;  

2) дисплеј, светлеће ознаке, огласни пано на 
аутобуском стајалишту; 

3) рекламни плакат и сл.  

 
Члан 8. 

Огласни панои (билборди) су монтажне 

конструкције које се постављају на територији општине и 
намењени су за обављање делатности рекламирања и јавног 

оглашавања за сопствене потребе и потребе других лица. 
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Прикази на огласним паноима морају бити такви 

да се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и кретање 
пешака, при чему расветна тела морају бити исправна и без 

оштећења.  

Члан 9. 
Дисплеј и светлеће ознаке су врста средстава за 

оглашавање које се постављају на територији општине и 

намењени су за обављање делатности рекламирања и јавног 
оглашавања за сопствене потребе и потребе других лица. 

Прикази на њима могу бити у виду измењивог видео матријала, 

слика и сл.  
Члан 10. 

Рекламни плакати су врста средстава за оглашавање 

на којима се врши рекламирање одређене делатности, 
производа, услуга и сл. за сопствене потребе правних лица или 

предузетника.  

Члан 11. 
 Огласна порука је обавештење које чини садржај 

оглашавања, без обзира на облик, начин или средство путем 

ког се преноси.  

Члан 12. 

Рекламни плакати могу бити фиксни и мобилни-

преносни.  
Фиксни рекламни плакати су причвршћени на 

површину јавне намене (тротоар, парковске површине, трг) 

или фасадама стамбено-пословних објеката.   
Постављање фиксних рекланих плаката на 

површину јавне намене врши се на минималној удаљености од 
1,0 метара од ивице коловоза и максималне површине до 1,50 

метара тако да не омета кретање пешака на пешачкој 

површини. 
Рекламни плакати који се постављају на стамбено-

пословним објектима постављају се на висини већој од 2,50 

метара од коте пода-тротоара, максималне површине од 
0,50метара. 

Рекламни плакати се могу постављати и на 

стубовима и објектима комуналне инфраструктуре уз 
сагласност вршиоца комуналне делатности.  

Мобилни рекламни плакати је рекламни плакат у 

облику слова „А“ који није фиксиран за  јавну површину,  
максималне  ширине  0,6м и  максималне  висине 1,0м,  којим  

се  врши рекламирање делатности и производа пословног 

објекта испред кога се поставља. 
Рекламни плакати се могу постављати на начин 

којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и кретање 

пешака.  
Члан 13. 

Постављање средстава за оглашавање на отвореним 

површинама јавне намене на територији општине Ћуприја 
врши се непосредним путем уз издавање решења о одобрењу 

или у складу са Планом постављања огласних паноа.  

Постављање огласних порука на постојећим 
објектима за оглашавање врши се у складу са Планом 

постављања огласних порука поступком прикупљања 

најповољније понуде.  
Општинско веће општине Ћуприја доноси Планове 

из ставова 1. и 2. овог члана на средствима за оглашавање 

одрђеним у члану 7. став 1. тачке 1 и 2. ове Одлуке.  

 

Члан 14. 

Постављање рекламних плаката на површинама 
јавне намене врши се непосредним путем на основу Решења 

Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту 

животне средине (у даљем тексту: Одељење). 
Уз захтев за издавање Решења прилаже се: скица 

простора, димензија и изглед плаката, решење о регистарцији 

правног лица или предузетника, решење о регистрацији 
удружења и сл., извод о регистрованим подацима у регистру 

привредних субјекта, доказ о уплати административне таксе.  

Одељење доноси решење по претходном 
прибављеном мишљењу ЈКП „Равно 2014“ као вршиоца 

комуналне делатности одржавања површина јавне намене.  

Након доношења Решења о одобрењу постављања 
рекламних плаката Одељење исто прослеђује Одељењу 

локалне пореске администрације на основу ког се врши 

утврђивање накнаде за постављање плаката.  
Жалба на решење из става 3. овог члана подноси се 

у року од 15 дана од дана пријема Општинском већу општине 

Ћуприја. 
Члан 15. 

 Планови из члана 13. ставови 1. и 2. ове одлуке 

садрже: локације на којима се могу поставити огласни панои 
или на којима се могу постављати огласне поруке, начин и 

услове коришћења, временски период коришћења, начин 

утврђивања почетне цене и друго потребно за спровођења 
поступка. 

Члан 16. 

Поступак за избор најповољније понуде за 
постављање огласних паноа и постављање огласних порука у 

складу са Плановима из члана 15. спроводи Комисија за избор 

најповољније понуде коју формира Општинско веће општине 
Ћуприја. 

Члан 17. 

Позив за прикупљање најповољније понуде 

расписује Комисија и он обавезно садржи: опис места за 

постављање, површину, тип, величину огласног средства, 

време коришћења и цену накнаде за привремено коришћење 
површине јавне намене (у даљем тексту: накнаде), начин 

прикупљања писаних понуда и друге елементе у зависности од 

врсте или локације. 
Позивом се прописује и обавезна садржина пријаве 

за поступак прикупљања најповољније понуде.  
Почетну цену у поступку прикупљања 

најповољније понуде утврђује Општинско веће општине 

Ћуприја посебном одлуком. 
Позив за прикупљање најповољније понуде траје 8 

дана и исти се објављује у средствима јавног информисања и 

на огласној табли општине Ћуприја. 
Позив за прикупљање најповољније понуде се 

проглашава успелим ако је по позиву приспела најмање једна 

уредна и благовремена понуда. 
 

Члан 18. 

О раду Комисије води се записник у који се поред 
времена спровођења, односно почетка поступка, наводе и лица 

која присусутвују поступку и у ком својству присусутвују, 

уноси се цео ток поступка, а обавезно се констатују све понуде 
и лица која су их учинила.  

Благовременост и подобност пристиглих понуда 

утврђује Комисија. Неуредне и неблаговремене понуде неће се 
разматрати.  

Неуредна је понуда која не испуњава услове 

утврђене позивом а неблаговремена је она која није 
достављена до рока прописаног позивом.  

Комисија ће по завршетку поступка прикупљања 

најповољније понуде донети одлуку о избору најповољнијег 
понуђача и исту доставити свим учесницима поступка. 

По завршеном поступку из претходног става сваки 

учесник има право приговора у року од 8 дана од дана пријема 
одлуке о избору најповољнијег понуђача и то Општинском 

већу општине Ћуприја. 

Општинско веће општине Ћуприја поступајући по 

приговору исти може закључком одбацити као неблаговремен 

или недозвољен, усвојити приговор и одредити спровођење 

новог поступка јавног надметања или приговор одбити као 
неоснован. 

Члан 19. 

По окончању поступка, изабрани понуђач у року од 
осам дана од дана правоснажности Одлуке о избору 

најповољније понуде закључује уговор са Општином о 

постављању огласних паноа или огласних порука.  
Уговор садржи: врсту средства за оглашавање, 

локацију, површину средства,  време коришћења, висину 

накнаде и остале неопходне елементе. 
Уколико у временском периоду на који је закључен 

уговор дође или се догоде непредвидиве околности, изабрани 

понуђач има право да писаним путем затражи измену 
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закљученог уговора у виду скраћења временског периода на 

који је уговор закључен.  
У случају потписивања анекса уговора из 3. става 

овог члана изабрани понуђач је у обавези да у року од 15. дана 

од дана потисивања анекса а измири све заостале уговорене 
обавезе у виду накнаде као и накнаду за текући месец у ком је 

захтев за измену уговора поднет и уклони средство за 

оглашавање или огласне поруке. 
 

Члан 20. 

Државни органи, органи локалне самоуправе и 
друга предузећа и установе чији је оснивач локална 

самоуправа и друге установе из области, образовања, културе 

и спорта могу поставити средства за оглашавање у сврху 
оглашавања за сопствене потребе без прибављања одобрења, 

али су дужни да обавесте Одељење у писаном облику о 

намери постављања.  
Члан 21. 

Корисник је дужан да огласно средство, које је 

постављено на површини јавне намене путем прикупљања 

понуда, користи у складу са уговором о привременом 

коришћењу. 

Корисник огласног средства које се поставља на 
површину јавне намене без прикупљања понуда, у случају 

када се  не закључује уговор, је дужан да огласно средство 

користи у складу са решењем. 
Корисник је дужан да све инсталације на огласном 

средству изради у складу са важећим прописима и 
стандардима. 

Члан 22. 

Корисник је дужан да огласно средство и простор 
око њега одржава уредно и безбедно, да га редовно чисти, да 

не оштећује површину јавне намене, не лагерује и оставља 

предмете и ствари, и да га држи у исправном стању. 
 

Члан 23. 

Постављено огласно средство на површинама јавне 
намене корисник не може издати у закуп или подзакуп, 

односно пренети право коришћења другом лицу уговором о 

пословно-техничкој сарадњи нити било којим другим 
уговором. 

II. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

Члан 24. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине 

Ћуприја. 

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно 

одредбама члана 13. став 1. и 2. ове Одлуке.   

Новчаном казном у износу од 50.000 динара 
казниће се за прекршај предузетник за прекршај из става 1 

овог члана. 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара 
казниће се за прекршај физичко и одговорно лице у правном 

лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о начину коришћења билборда и огласног 

простора на аутобуским стајалиштима („Сл. Гласник општине 

Ћуприја“, бр. 25/2014). 
Члан 27. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-83-4/2021-02 од 08. 06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 1. и 21. Закона о сахрањивању и 

гробљима ( „Службени гласник СРС”, бр. 20 од 21. маја 
1977, 24 од 6. јула 1985 - др. закон, 6 од 25. фебруара 1989 - 

др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53 од 16. јула 1993 - др. 

закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - 
др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 120 од 21. 

децембра 2012 - УС, 84 од 24. септембра 2013 – УС) члана 2, 3 

и 13. Закона о комуналним делатностима( „Сл. гласник РС“ 
број 88/11,104/16 и 95/18) , члана 20. и члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.-

закон, 101/16-др.закон и 47/18 ) , члана 10. и 11. Уредбе о 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности ( „ Сл.гласник РС“ број 13/18, 66/2018 и 51/19)  и 

члана 40. Статута општине Ћуприја ( „ Сл. гласник општине 
Ћуприја “ број  30/19) Скупштина општине Ћуприја  на 

седници одржаној дана: 08.  06. 2021.године  доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА  И 

САХРАЊИВАЊУ  И ПОГРЕБНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и 

погребној делатности („Службени гласник општине Ћуприја “  

број 21/19) – у даљем тексту: Одлука, мења се члан 5. и сада 
гласи: 

 „ Комуналну делатност погребне делатности могу 
да обављају сви привредни субјекти који испуњавају услове у 

складу са законом и подзаконским актима и то: најмање три  

запослена без обзира на степен образовања, 2 атестирана 
возила за превоз покојника која су регистрована у складу са 

прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима , у власништву или се користе на основу уговора о 
финансијском лизингу или на основу уговора о закупу, 

просторију за пословно-изложбени простор од 15 м², за 

најмање три покојника просторију за смештај покојника 
(расхладна комора у власништву или уговор о закупу 

расхладне коморе), просторију за припремање покојника за 

погреб од 10 м², магацински простор од 20 м², обезбеђен 
приступ за атестирана возила  просторијама за смештај, 

односно припремање покојника за погреб од 30 м². “ 

 
Члан 2. 

 У Одлуци  члан 30. став 2. мења се  и сада гласи: 

„Решење о ексхумацији издаје Одсек за 
инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор 

Општинске управе општине Ћуприја“. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-83-5/2021-02 од 08. 06. 2021. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. 

Закон и 47/2018), члана 2. став 2. Уредбе о условима и 
критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања 

озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом 
заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 54/2020, 

126/2020 и 17/2021) и члана 40. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/19)  Скупштина 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08. 06. 2021. 

године,  доноси  
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О Д Л У К У 

o ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне 

површине за 2021. годину 

 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се поступак утврђивања 

права на умањење износа накнаде за коришћење простора на 

јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности - башта угоститељског 

објекта отвореног типа и башта угоститељског објекта 
затвореног типа за 2021. годину, (у даљем тексту накнада) 

пословним субјектима на подручју општине Ћуприја којима се 

утврђује обавеза у складу са чланом 13. Одлуке о накнада за 
коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја   

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број  7/19). 

 
Члан 2. 

Под појмом пословни субјекти подразумевају се 

привредна друштва и самостални предузетници. 

 

Члан 3. 

Право на олакшицу по основу накнаде могу остварити 
обвезници из члана 1. ове одлуке којима је забрањен или 

ограничен рад актима Републичког штаба за ванредне 

ситуације. 
Члан 4. 

Пословним субјектима којима је рад забрањен или 
ограничен умањује се  износ накнаде утврђене у складу са 

чланом 13. Одлуке о наканадама за коришћењ јавних 

површина на територији општине Ћуприја  за 99%. 
 

Члан 5. 

Раније донета решења о утврђивању накнаде за 
период од 01.01.2021. године до дана ступања на снагу ове 

одлуке, Одељење локалне пореске администрације Опшинске 

управе општине Ћуприја измениће у складу са одредбама ове 
одлуке. 

Обвезници који су уплатили средства по раније 

донетим наведеним решењима имаће првао да поднесу захтев 
за прекњижавање или повраћај више уплаћених средстава 

Одељењу локалне пореске администрције Опшинске управе 

општине Ћуприја. 
Члан 6. 

Износ умањења одређеном пословном субјекту не 

може бити већи од његове обавезе по основу накнаде за 2021. 
годину утврђене у складу са чланом 13. Одлуке о наканадама 

за коришћење јавних површина на територији општине 

Ћуприја. 
Члан 7. 

Право на ослобађање плаћања обавеза или дела 

обавеза по основу ове одлуке сматра се државном помоћи 
ради отклањања штете проузроковане епидемијом заразне 

болести COVID-19. 

Члан 8. 
Одељење за финансије Општинске управе општине 

Ћуприја води евиденцију о додељеној државној помоћи по 

основу ове одлуке и Комисији за контролу државне помоћи 

доставља извештај о државној помоћи, који обавезно садржи 

назив корисника и износ средстава који му је додељен, 

најкасније до 1. јуна 2021. године односно у року од годину 
дана од дана доделе.  

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-6 /2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу чл. 99. став 1 и 2. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 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), чл. 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. 

Закон и 101/16-др. Закон и 47/18), чл. 4. Одлуке о поступку, 

условима и начину отуђења и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ 

бр. 25/15, 24/17, 2/18), чл. 40 Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник ОЋ бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприја,  на 
седници одржаној дана  08. 06. 2021. године, доноси, 

 

ОДЛУКУ 

о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/1 К.О. Ћуприја-град  

и расписивању јавног огласа за прикупљање понуда 

 

I ПРИСТУПА СЕ отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Ћуприја, на к.п.бр. 4503/1 уписана у лист 

непокретности 6296 К.О. Ћуприја (град), и то дела парцеле у 

површини не мањој од 10.000 m2 који ће пројектом 

парцелације чија је израда у току бити издвојен у посебну 
парцелу, ради привођења намени-изградњи објеката са 

наменом „ПРОИЗВОДЊА“, у складу са Планом генералне 

регулације градског насеља Ћуприја („Сл.гласник ОЋ бр. 2/12, 
9/18,  23/18-исправка и и 46/20). 

II ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења 
грађевинског земљишта из става I диспозитива ове одлуке (у 

даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1. Светлана Костић (председник Комисије) 
2. Младен Младеновић (члан Комисије) 

3. Дејан Тимић (члан Комисије) 

4. Никола Антанасијевић (члан Комисије) 
5. Драгица Радоњић (члан Комисије) 

III Задатак Комисије је да прибави тржишну вредност 

непокретности и да, по спровођењу пројекта парцелације и 
формирања посебне парцеле из тачке I ове одлуке, када ће 

бити утврђена њена тачна површина, распише јавни оглас 

ради прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности 
који се објављује у средствима јавног информисања и, 

обавезно, у једном од дневних листова као и електронски на 

интернет страници општине Ћуприја, све у складу са 
одредбама Одлуке поступку, условима и начину отуђења и 

давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18).  
IV По истеку рока за пристизање понуда Комисија ће 

приступити јавном отварању понуда и након утврђивања 

најповољније доставити записник Одељењу за урбанизам, 
имовинско правне послове и заштиту животне средине ради 

сачињавања нацрта одлуке. Критеријум за утврђивање 

најповољније понуде је понуђени износ цене.  
V Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-7 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 

На основу чл. 99. став 1 и 2. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 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), чл. 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. 

Закон и 101/16-др. Закон и 47/18), чл. 4. Одлуке о поступку, 

условима и начину отуђења и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ 

бр. 25/15, 24/17, 2/18), чл. 40 Статута општине Ћуприја („Сл. 
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гласник ОЋ бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприје на 

седници одржаној дана  08. 06. 2021. године, доноси, 
 

ОДЛУКУ 

о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Ћуприја на к.п.бр. 2327 К.О. Јовац  

и расписивању јавног огласа  

 
I ПРИСТУПА СЕ отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Ћуприја, к.п.бр. 2327 уписана у лист 

непокретности 73 К.О. Јовац, у површини те парцеле која ће 
преостати након издвајања дела за јавне намене, у складу са 

урбанистичким пројектом бр. 350-69/2021-05-1 који је 

потврђен 2.6.2021. године (оквирно 1.200 m2, у складу са 
наведеним пројектом). 

 

II ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења 
грађевинског земљишта из става I диспозитива ове одлуке (у 

даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 

1. Светлана Костић  (председник Комисије) 

2.  Младен Младеновић  (члан Комисије) 

3. Дејан Тимић  (члан Комисије) 
4. Никола Антанасијевић  (члан Комисије) 

5. Драгица Радоњић  (члан Комисије) 

 
III Задатак Комисије је да прибави тржишну вредност 

непокретности те да, по завршеној препарцелацији к.п.бр 2327 
у КО Јовац на основу потврђеног урбанистичког пројекта из 

тачке I ове одлуке када ће бити утврђена њена тачна 

површина, распише јавни оглас ради учествовања у јавном 
надметању за отуђење непокретности који се објављује у 

средствима јавног информисања и, обавезно, у једном од 

дневних листова као и електронски на интернет страници 
општине Ћуприја, све у складу са одредбама Одлуке поступку, 

условима и начину отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник 
ОЋ“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18).  

 

IV По истеку рока за пријављивање Комисија ће организовати 
јавном надметање у просторијама Општине и након 

утврђивања најповољније понуде доставити записник 

Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту 
животне средине ради сачињавања нацрта одлуке. Критеријум 

за утврђивање најповољније понуде је понуђени износ цене.  

 
V Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-83-8/2021-02 од 08. 06. .2021. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу чл. 12. став 3 Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и 
25/17), чл. 27. став 10 и став 11. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), те члана 20. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018, 

одлука УС-81/2020) и чл. 40.  ст. 44. Статута општине Ћуприја 
(Сл. гласник ОЋ“ 30/19), Скупштина општине Ћуприја дана 

08. 06. 2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права коришћења на објектима у склопу 

градског базена Установи СЦ „АДА“ Ћуприја 

 

 
 

 

Члан 1. 

Предмет ове одлуке је пренос права коришћења на објектима у 
јавној својини Општине Ћуприја Установи за спорт СЦ „Ада“ 

(даље: Установа) и то: 

- Зграда пословних услуга-улазна капија, површине 126 m2, 

- Помоћна зграда-свлачионица на базену, површине 49 m2, 

- Помоћна зграда-тоалет на базену, површине 48 m2, 

- Објекат за спорт и физичку културу-тениски терени, 
површине 2662 m2, 

- Објекат за спорт и физичку културу-базен, површине 1242 

m2, 
- Објекат за спорт и физичку културу-базен, површине 262 

m2, 

- Зграда пословних услуга-кафе бар, површине 140 m2, 
- Помоћна зграда-хидрофорско постројење, површине 27 m2 

све на к.п.бр. 4511/1 у КО Ћуприја (град), и 

- Паркинг-објекат саобраћаја на к.п.бр. 4511/4 у КО 
Ћуприја (град).  

Члан 2. 

Право коришћења на објектима из чл. 1 преноси се по основу 

статуса Општине као оснивача Установе, ради обављања 

основне делатности Установе. 

 
Члан 3. 

Установа је дужна да објекте из члана 1. ове Одлуке користи 

на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њене 
делатности, као и рационално коришћење и очување тих 

објеката. 
Члан 4. 

Овлашћује се председник општине Ћуприја да са Установом 

закључи уговор о преносу права коришћења на 
непокретностима из чл. 1. ове Одлуке. Установа се може, на 

основу тог уговора уписати као носилац права коришћења на 

објектима код надлежне службе за катастар непокретности. 
 

Члан 5. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-83-9/2021-02  од 08. 06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 
На основу чл. 12. став 3 Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и 
25/17), чл. 27. став 10 и став 11. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), те члана 20. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018, 

одлука УС-81/2020) и чл. 40. став 44. Статута општине 
Ћуприја ( „ Сл. гласник ОЋ “ 30/19), Скупштина општине 

Ћуприја дана 08. 06. 2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права коришћења на објекту Центра за 

социјални рад 

 

Члан 1. 

Предмет ове одлуке је пренос права коришћења на Згради за 
заштиту деце и омладине-објекту Центра за социјални рад на 

к.п.бр. 1087/4 у КО Ћуприја (град) која је у јавној својини 
Општине Ћуприја, установи Центар за социјални рад у 

Ћуприји (даље: Центар) 

Члан 2. 
Право коришћења на објекту из члан 1 ове Одлуке преноси се 

Центру ради обављања основне делатности установе, а по 

основу статуса установе чији је Општина Ћуприја оснивач. 
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Члан 3. 

Центар је дужан да објекат из члана 1. ове Одлуке користи на 
начин којим се обезбеђује ефикасно обављање његове 

делатности, као и рационално коришћење и очување објекта. 

 
Члан 4. 

Овлашћује се председник општине Ћуприја да са Центром 

закључи уговор о преносу права коришћења објекта из чл. 1. 
ове Одлуке. Наведени уговор представља основ да се Центар 

може уписати као носилац права коришћења на објекту код 

надлежне службе за катастар непокретности. 
 

Члан 5. 

Одлуку објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја “. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-83-10/2021-02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана  38. Закона о јавним предузећима ( 

„Службени гласник РС“. бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС 
“ бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018  ),   

Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( 

„ Службени гласник РС“ број 65/16)  члана 40. Статута 
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 

30/19 ), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана  08. 06.  2021.  године доноси  
 

 ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“  ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком расписује се јавни конкурс и покреће 

процедура за избор и именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „ РАВНО 2014“ Ћуприја. ( у даљем тексту: Јавно 
предузеће) 

Члан 2. 

Директор јавног предузећа обавља следеће послове: 
  1) представља и заступа јавно предузеће; 

  2) организује и руководи процесом рада; 

  3) води пословање јавног предузећа; 
  4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 

  5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово 
спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи  програм 

пословања и одговоран је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке надзорног одбора; 

9) бира представнике јавног предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће. 

 10)доноси акт о систематизацији, 

 11) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом јавног предузећа. 

                   

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Оглас јавног конкурса 

који садржи: податке о јавном предузећу, пословима, 

условима за именовање директора, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се 
подносе пријаве , податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве 

подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 
 

Члан 4. 

 Оглас о јавном конкурсу објављује се у  „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“, и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије,  у року 

који не може бити дужи од осам дана од дана доношења 
Одлуке о спровођењу јавној конкурса за именовање директора 

јавног комуналног  предузећа“ Равно 2014“Ћуприја . 

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

објављен у „Службеном гласнику РС“. 

 
Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи  Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Ћуприја - у даљем тексту: Комисија. 

 Комисију  именује Скупштина општине Ћуприја. 

Комисија има пет чланова, од којих је један председник. 
Комисија је независна и самостална у раду.    

Председник  и чланови комисије не могу бити  

народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници  у скупштинама јединица локалне 

самоуправе, као ни постављена лица у органима државне 

управе, органима аутономне покрајине или органима јединица 

локалне самоуправе. 

  

Члан 6. 
Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 30  

дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 
Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији , путем 

поште или лично преко Услужног центра Општинске управе 
општине Ћуприја, на адресу:  

Скупштина општине Ћуприја, Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач општина Ћуприја, са назнаком: Пријава на 

јавни конкурс за именовање директора ЈКП“ Равно 2014“ 

Ћуприја-не отварати. 
Улица 13. октобра број 7, 35230 Ћуприја 

Одељење за друштвене делатности, привреду и 

локално економски развој је задужено за техничку обраду 
података. 

Члан 7. 

По истеку рока за подношење пријава Комисија 
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља 

списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни 
поступак доставља се писано обавештење о томе кад 

отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре 

отпочињања изборног поступка.   
 Комисија у изборном поступку оцењује стручну 

оспособљеност, знања и вештине кандидата. 

Изборни поступак спроводи се на основу Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/19), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног 

предузеће ( „ Службени гласник РС“ број 65/16)  и на основу 
ове Одлуке. 

Члан 8. 

Стручна оспособљеност  кандидата проверава се 
увидом у податке и  усмено, у разговору са кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност  

кандидата стечена високим образовањем и стручна 

оспособљеност стечена радним искуством. 

Усмено у разговору са кандидатом, Комисија оцењује 

стручну оспособљеност кандидата на основу његових 
одговора на питања која се односе на програм пословања, 

корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног 

предузећа.  
Члан 9. 

Комисија усменом провером оцењује знања кандидата 

провером: познавања једне или више области из које је 
делатност за чије обављање је основано Јавно предузеће 

,односно познавање  других делатности које обавља јавно 

предузеће, познавање прописа којима се уређују услови и 
начин обављања делатности од општег интереса, познавање 

области корпоративног управљања и општих прописа о раду. 

Провера знања једног или више страних језика врши 
се усменим или писаним путем. Проверу врши стручно лице у 
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разговору са кандидатом или провером одговора на тесту, који 

стручно лице саставља. 
Провера знања рада на рачунару  проверава се 

симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у 

стандардним програмима за обраду текста, електронску 
комуникацију и претраживање интернета. Проверу врши 

стручни лице. 

Члан 10. 
Вештине кандидата оцењују се писаним путем, преко 

стандардизованих тестова провером: вештине аналитичког 

резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, 
организационих способности, вештине стратешког планирања 

и управљања и вештине управљања ресурсима. Проверу 

вештина врши стручно лице. 
Усменом провером у разговору са кандидатом 

комисија ће оцењивати вештину комуникације у међуљудским 

односима. 
Члан11. 

У току усмене провере кандидата сваки члан комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, оценом од 

један до три. 

Питања за усмену проверу Комисија припрема 

унапред.  
Члан 12 . 

По спроведеном изборном поступку комисија 

саставља ранг листу са највише три  кандидата која су са 
најбољим резултатом испунила мерила за избор директора 

јавног предузећа. 
Ранг листу из става 1. овог члана и записник о 

спроведеном изборном поступку Комисија доставља 

Општинској управи општине Ћуприја. 
Општинска управа општине Ћуприја припрема 

предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе  и 

доставља га заједно са ранг листом Скупштини општине 
Ћуприја ради усвајања. Скупштина општине Ћуприја одлучује 

о именовању доношењем решења о именовању предложеног 

кандидата.  
Члан 13. 

Решење о именовању  директора са образложењем 

објављује се у „Службеном гласнику РС“ и  у „Службеном 
гласнику општине Ћуприја“. 

Решење о именовању директора са образложењем 

објављује се  на интернет страници општине Ћуприја. Решење 
о именовању директора коначно је.  

Решење о именовању доставља се лицу које је 

именовано и свим другим кандидатима који су учествовали у 
изборном поступку у складу са одредбама закона којим се 

уређује општи управни поступак. 

Кандитат који је учествовао у изборном поступку има 
право да поднесе захтев за увид у конкурсну документацију.  

Комисија је дужна да у року од два дана од пријема 

захтева, кандидату из става 4. овог члана омогући увид у 
конкурсну документацију, у присуству члана Комисије.  

 

Члан 14. 
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о именовању  

у „ Службеном гласнику РС“. 

Рок из става 1. овог члана  Скупштина општине 

Ћуприја може  продужити из оправданих разлога за још осам 

дана. 
Ако именовани кандидат не ступи на рад у року који 

му је одређен, Скупштина општине Ћуприја именује следећег 

кандидата са ранг листе. 
          Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у 

року који је одређен, спроводи се нови јавни конкурс. 

Директор jавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 

Члан 15. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је 
учествовао у изборном поступку не испуњава услове за 

именовање, спроводи се нови јавни конкурса, у складу са 

законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у 

року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да ниједан 
кандидат не испуњава услове за именовање. 

 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у  

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-83-11/2021-02 од  08. 06. 2021. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЋУПРИЈА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 
Број: 06-83-11-1/2021-02  

Датум: 08. 06. 2021. год. 

 
На основу члана 25. и члана 36. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19 ) ,Скупштина 

општине Ћуприја, оглашава: 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“ 

ЋУПРИЈА 

 

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће  „ 
РАВНО 2014“ Ћуприја. Претежна делатност је: 3600, 

сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред 

претежне делатности  Јавно комунално предузеће обавља и 
комуналне делатности: пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода, управљање гробљима и 

сахрањивање, управљање јавним паркиралиштима, управљање 
пијацама, обезбеђивање јавног осветљења, одржавање улица и 

путева и одржавање јавних зелених површина. Пословно 

седиште јавног комуналног предузећа је у Ћуприји у улици  
Гробљанска  бб.  

2.Радно место за које се врши избор, мандат и место рада: 

Директор јавног комуналног предузећа „Равно 2014“Ћуприја. 
Именује се на период од 4 године.  Место рада је у Ћуприји. 

3.Послови директора Јавног предузећа: Представља и заступа 

јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води 
пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада 

јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја јавног прдузећа и одговоран је 
за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно 

трогодишњи  програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава 
одлуке надзорног одбора, бира представнике јавног предузећа 

у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно 

предузеће, доноси акт о систематизацији, врши друге послове 
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа. 

4. Услови за именовање: 
1) Да је лице које учествује на конкурсу пунолетно и пословно 

способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за 

које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима Јавног предузећа ; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 
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7) да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 

позива, делатности и дужности. 

5. Стручна оспособљеност , знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку и начин провере:Стручна 

оспособљеност  кандидата проверава се увидом у податке и  

усмено, у разговору са кандидатом. 
Усменом провером оцењују се знања кандидата провером: 

познавања делокруга рада Јавног  комуналног предузећа, 

познавање прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса, познавање области 

корпоративног управљања и општих прописа о раду и 

вештина комуникације у међуљудским односима. 

Провера знања једног или више страних језика врши се 

усменим или писаним путем, провера знања рада на рачунару  

проверава се симулацијом, односно практичним радом на 
рачунару. 

Вештине кандидата оцењују се писаним путем , преко 

стандардизованих тестова провером : вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, 

организационих способности, вештине стратешког планирања 
и управљања и вештине управљања ресурсима.  

6. Рок за подношења пријава на јавни конкурс и садржина 

пријава: Рок за подношење пријава је 30  дана од дана  
објављивања јавног конкурса  у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве 

се подносе у затвореним ковертама. 

Докази који се прилажу уз пријаву:Извод из матичне књиге 
рођених, доказ о пословној способности, диплома о стручној 

спреми, исправе којима се доказује радно искуство са високим 

образовањем , радно искуство на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа, и радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова ( потврде, решења, 

уговори о раду и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство), оверена изјава у суду или општини 

да лице није члан органа политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да је лицу одређено 

мировање  у вршењу функције у органу политичке странке, 

доказ од надлежног органа да лице није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци,  доказ од надлежног органа 

да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи,обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 

позива, делатности и дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 

оверена  код јавног бележника.  
7. Адреса за пријем пријава: Пријаве на јавни конкурс 

подносе се Комисији, путем поште или лично преко Услужног 

центра Општинске управе општине Ћуприја, на адресу: 
Скупштина општине Ћуприја, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Ћуприја ,са назнаком: Пријава на јавни конкурс за 
именовање директора ЈКП“ Равно 2014“ Ћуприја-не 

отварати,улица 13. октобра број 7, 35230 Ћуприја 

9. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Председник Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора, телефон 035/ 8470-248  

Напомена:Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене 

закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 35. став 7. Закон о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 

64/2010 – одлука УС, 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), 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 32. и члана 68. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (Службени гласник 32/2019), члана 

40.  Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019) и Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације сеоског гробља у Јовцу („Службени гласник 

општине Ћуприја“, бр. 22/18), Скупштина општине Ћуприја, 

на седници одржаној дана: 08. 06.  2021. године, доноси: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ЈОВЦУ 

 

ПРИЛОГ 1 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-12/2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 35. став 7. Закон о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС, 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), 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 32. и члана 68. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Службени гласник 32/2019),  члана 

40.  Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 
Ћуприја '' бр. 30/2019)  и Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације сеоског гробља у Исакову ( „ Службени гласник 

општине Ћуприја “, бр. 22/18), Скупштина општине Ћуприја, 
на седници одржаној дана: 08. 06.  2021. године, доноси: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ИСАКОВУ 

 

ПРИЛОГ 2 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-13/2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 

На основу члана 35. став 7. Закон о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС, 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), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'' 

бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 
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закон и 47/2018), члана 32. и члана 68. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (Службени гласник 32/2019),  члана 

40.  Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019)  и Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације сеоског гробља у Остриковцу ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја “, бр. 22/18), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана: 08. 06. 2021. године, 
доноси: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ОСТРИКОВЦУ 

 

ПРИЛОГ 3 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-14/2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 35. став 7. Закон о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 

64/2010 – одлука УС, 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), 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 32. и члана 68. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (Службени гласник 32/2019), члана 

40.  Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019) и Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације сеоског гробља у Вирину („Службени гласник 

општине Ћуприја“, бр. 22/18), Скупштина општине Ћуприја, 

на седници одржаној дана: 08. 06.  2021. године, доноси: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВИРИНУ 

 

ПРИЛОГ 4 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-15/2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 35. став 7. Закон о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС, 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), 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 32. и члана 68. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Службени гласник 32/2019),  члана 
40.  Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019)  и Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације сеоског гробља у Влашкој ( „ Службени гласник 
општине Ћуприја “, бр. 22/18), Скупштина општине Ћуприја, 

на седници одржаној дана: 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВЛАШКОЈ 
 

ПРИЛОГ 5 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-16/2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ 

СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ 

ЋУПРИЈА (2021-2026) 
 

ПРИЛОГ 6 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-17 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон и 

101/2016 - други закон.),  а у вези са члановима 41., 59. и 60. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

("Сл. гласник Републике Србије", 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 

113/2017 - други закон.) и члана 40. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19),  Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 08. 06. 2021.  

године, доноси 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА 

ЗА  ПЕРИОД ОД 2021-2023. ГОДИНЕ 
 

ПРИЛОГ 7 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-18 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 55. Закона о водама (" Службени 

гласник РС ", број  54/96, 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 – 
др.закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја ("Службени 

гласник општине Ћуприја ", бр. 30/19), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној 08. 06.  2021. године,  донела је 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА У 2021. ГОДИНИ 

 
ПРИЛОГ 8 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-83-19/2021-02   од  08. 06. 2021.године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи ( „ 
Сл. гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др.закон, 101/16- 

др.закон и 47/18),  Општег плана за одбрану од поплава ( „ Сл. 

гласник  РС“ број 18/2019) и члана 40. Статута  општине 
Ћуприја ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број 30/19) 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 08. 

06. 2021. године,   доноси  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И 

РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У 2021. 

ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Годишњим програмом мера и радова на смањењу 
ризика од поплава утврђују се мере и радови који ће се 

предузети у 2021. 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. -  на 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. -организацији одбране од поплава, 

V. -евидентирање поплавних догађаја. 
 

 

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 
 

У 2021. години предвиђеју се следеће мере и радови : 

 

Назив 

водотока 

II реда 

Предлог 

радова на 

уређењу 

Назив 
пројекта 

Издвојена 
финансијских 

средстава- 

конто 
и позиција 

Извор 
финансиј

ских 

средстав
а 

Луди 

поток 
 

Регулациони 

радови на 
изради 

регулационо

г корита који 
ће да 

обезбеди 

брзу и 
сигурну 

евакуацију 

великих вода 
и наноса и 

обезбеђивањ

а пропусне 
моћи при 

проласку 

стогодишње 
велике  воде 

Q₁%= 

18.60m³ /s 
 

Идејно 

решење 
кутијаст

их 

пропуста 
са 

пратећо

м 
инфраст

руктуро

м на 
отворено

м 

атмосфе
рском 

колектор

у “Луди 
поток“ 

23.500.000,00 

програм/пројек

ат 0602-5002 
Пројекат за 

радове на 

изради 
кутијастих 

пропуста 

„Луди поток“  
 

99.194.609,15 

без пдв-а по 
Уговору број: 

400-615/2020-

01 од 
27.11.2020.год

ине 

Буџет 

општине 
Ћуприја 

 

 
 

 

 
Канцела

рија за 

јавна 
улагања 

 

           
         Издвојена средстав из буџета општине Ћуприја 

(„Службени гласник“ број 46/2020 од 21.12.2020.године у 

износу од 23.500.000,00  
(двадестеттримилионаипетстотинахиљададинара), од тога 

3.500.000,00 средства из буџета – извор 01 и 20.000.000,00 

средства из других извора – извор 02-16. 
       По Уговору о правима и обавезама канцеларије за 

управљање јавним улагањима и општине Ћупријау 

реализацији пројекта за радове на изради кутијастих пропуста 
са пратећом инфраструктуром на отвореном атмосферском 

колосеку „Луди поток“ и постављање привремене саобраћајне 

сигнализације према елаборату број: 400-615/2020-01 од 

27.11.2020.године чија је пројектована вредност 99.194.609,15 

(деведестдеветмилионастодеведесетчетирихиљадешестодевет
динара и 15/100) без пдв-а и чију реализацију спроводи 

општина Ћуприја на чијој територији се врши реализација 

пројекта са обрачунатим пдв-ом. Идејно решење кутијастих 
пропуста са пратећом инфраструктуром на отвореном 

атмосферском колектору „Луди поток“ у Ћуприји урадио је 

пројектант „Виа инжињеринг“ д.о.о. Нови Сад, Цара Уроша 3, 
маја 2020.године. 

        Дана 28.01.2021.године број:404-4-1/2021-04, начелник 

општинаксе управе донео је одлуку о спровођењу поступка 
јавне набавке за извођење грађевинских радова на изради 

кутијастих пропуста са пратећом инфраструктуром на 

отвореном атмосферском колектору “Луди поток“у Ћуприји и 
постављање привремене саобраћајне сигнализације према 

елаборату.  

        „Луди поток“ представља поток кроз који се приликом 
интезивних падавина формира ток бујичног карактера. Слив 

Лудог потока је заправо падина под називом Лудо поље, са 

које се површиннске воде, настале од јаких киша или топљења 

снега, када је земљиште засићено влагом формира бујица која 

пролази испод ауто-пута и неконтролисано се слива улицама 

кроз градску зону града Ћуприје, према реци Велика Морава. 
Хидролошка студија „Велике воде Остриковачког потока, 

Лудог потока и потока „Мућава“ урађена је октобра 

2019.године. 
        Извршено је трасирање канала „Луди поток“ кроз градску 

зону општине Ћуприја. како би се спречило изливање воде и 
плављење ауто-пута и околног терена, а доспела вода би се 

одвела низводно и спровела у реку Велику Мораву. 

Новопројектовани канал је трапезастог попречног пресека, 
ширине  у дну од 1,5м, и са нагибом косина 1:1. Пад канала је 

константан и износи I:0,30%. Дужина канала износи 1.450 

метара. На траси регулисаног корита предвиђена су три 
плочаста армирано бетонска пропуста. Осим плочастих 

пропуста испројектована је и саобраћаница изнад пропуста 

која је нивелационо одговарајуће уклопљена у постојеће 
стање. 

      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''. 
 

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 2021. 
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 

простору за евакуацију становништва и 

механизације и опреме; 
- Провери исправност система за узбуњивање ; 

- Обавести поверенике и њихове заменике о обавези 

обавештавања било каквих промена на водотоцима;  
- Дају налог Јавном комуналном предузећу ЈКП 

'РАВНО 2014'' 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 
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стању приправности, како би могле да товаре 

камионе са песком неопходним за пуњење џакова; 
- Проверити исправност пумпи за црпљење воде и 

поправити неисправе. 

 
Оперативним планом за одбрану од поплава у 

2021.години наведене су органи, организације и правна лица 

која се ангажују у случају поплава.  
 

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. 
VI  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Овај Програм мера и радова на смањењу ризика од 
поплава у 2021. години саставни је део Оперативног плана 

одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине 

Ћуприја. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-20/2021 - 02  од   08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 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 општине Ћуприја – Одељење за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 06. 2021. 
године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма 
народне кухиње Црвеног крста Ћуприја за 2020. 

годину. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 400-43/2021-02  од   08. 06. 2021. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 

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 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 08. 

06. 2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о задужењу Јавног 

комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, код 

комерцијалних банака у износу од 25.000.000,00 динара ( 
словима: двадесетпетмилиона динара ), коју је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја, на 

седници одржаној дана 29. 04. 2021. године, Одлуком број: 
1889 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 400-263/2021-02  од  08.  06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 28. 

став 2. Закона о комуналним делатностима ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 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 општине Ћуприја – Одељење за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој, Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 06. 2021. 

године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о измени и допуни  

Ценовника  број: 5275 од 15. 09. 2016. године Јавно 

комуналног предузећа  „ Равно 2014 '' Ћуприја, коју је донео 

Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 25. 05. 

2021. године,  Одлуком број: 2278  
2.  Решење и Одлуку о измени и допуни  Ценовника 

Јавно комуналног предузећа  „ Равно 2014 ''   из тачке 1. 

диспозитива овог решења објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја''  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38 - 6/2021-02  од   08. 06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 
На основу члана 22. тачка 11. члана 69. став 1. тачка 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 

88/2019) и члана 50. став 1.тачка 12. Статута Јавног 

комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој 

петој седници одржаној дана 25.05.2021. године, доноси се  

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275 

од15.09.2016.год.  

ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА 

 

I. Мења се – ЦЕНОВНИК бр.5275 од 15.09.2016. године, 

ЈКП“Равно 2014“Ћуприја са Изменама и допунама 
објављеним у Сл. Гласницима Општине Ћуприја 14/17, 15/17, 
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18/17, 25/17, 6/18, 7/18 (две измене Ценовника), 8/18 (две 

измене Ценовника), 15/18, 16/18, 22/18, 16/19 и 6/21, у делу 
Ценовник РЈ „Градско зеленило“,  у делу Ценовник РЈ 

„Грађевинска оператива“- одржавање путева, у делу Ценовник 

РЈ „Грађевинска оператива“-механизација, као и у делу 
Ценовник РЈ „Јавна расвета“ и исти гласи: 

 

Ценовник РЈ "ЗЕЛЕНИЛО" 

РБ Услуга ЈМ 
Цена без                      

ПДВ-а 

Цена са ПДВ-

ом 10% 

Цена са 

ПДВ-ом 

20% 

1 Сетва и одржавање траве, цвећа, садница и живе ограде 

1,1 Сетва и одржавање траве 

1.1.1 

Уклањање и 

одвоз неплодне 

земље (припрема 

за садњу) у слоју 

од 20 цм 

м³ 574,93 632,42 689,92 

1.1.2 

Наношење 

хумусног 

земљишта и 

грубо планирање 

у слоју од 20 цм 

м³ 328,53 361,38 394,24 

1.1.3 

Ручно 

подсејавање 

траве са 

припремом 

површина за 

сетву 

м² 198,77 218,65 238,52 

1,2 Одржавање и садња живе ограде 

1.2.1 окопавање м² 49,35 54,29 59,22 

1.2.2 Орезивање 

1.2.2.

1 
висина до 50 цм м² 36,75 40,43 44,10 

1.2.2.

2 

висина преко 50 

цм 
м² 64,05 70,46 76,86 

1.2.2.

3 

орезивање 

моторним 

маказама 

час 891,00 980,10 1.069,20 

1,3 
Садња и 

пресађивање 
ком 67,20 73,92 80,64 

2 Заливање траве,цвећа и садница 

2,1 
Ручно заливање 

из цистерне 
час 

2.156,00 

2.371,60 2.587,20 

2,2 
Заливање кантом 

или цревом 
час 

561,00 

617,10 673,20 

3 
Кошење травњака, парковских површина и других зелених 

површина 

3,1 

Ретко одржавање 

површине 

(једном 

годишње) 

м² 11,02 12,12 13,22 

3,2 Повремено одржавање површине (45 - 60 дана) 

3.2.1 Косине и канали м² 9,45 10,40 11,34 

3.2.2 Дивљи травњаци м² 8,08 8,89 9,70 

3,3 

Интензивно 

одржавање 

површине (на 20 

дана) 

м² 7,25 7,98 8,70 

4 Сеча, орезивање и садња стабала са припадајућим радовима 

4,1 Обарање стабала 

4.1.1 
без додатних радних операција (обарање слободним падом 

комплетног стабла) 

4.1.1.

1 

стабло пречника 

5 -10 цм 
ком 430,50 473,55 516,60 

4.1.1.

2 

стабло пречника 

10 - 20 цм 
ком 567,00 623,70 680,40 

4.1.1.

3 

стабло пречника 

20 - 30 цм 
ком 861,00 947,10 1.033,20 

4.1.1.

4 

стабло пречника 

30 - 50 цм 
ком 1.827,00 2.009,70 2.192,40 

4.1.1.

5 

стабло пречника 

50 - 70 цм 
ком 3.549,00 3.903,90 4.258,80 

4.1.1.

6 

стабло пречника 

70 - 90 цм 
ком 5.376,00 5.913,60 6.451,20 

4.1.2 
Са додатним радним операцијама (обарање стабла уз претходно 

уклањање грана, крошње и употребу сајли, канапа...) 

4.1.2.

1 

стабло пречника 

5 -10 цм 
ком 488,25 537,08 585,90 

4.1.2.

2 

стабло пречника 

10 - 20 цм 
ком 640,50 704,55 768,60 

4.1.2.

3 

стабло пречника 

20 - 30 цм 
ком 1.018,50 1.120,35 1.222,20 

4.1.2.

4 

стабло пречника 

30 - 50 цм 
ком 2.058,00 2.263,80 2.469,60 

4.1.2.

5 

стабло пречника 

50 - 70 цм 
ком 3.832,50 4.215,75 4.599,00 

4.1.2.

6 

стабло пречника 

70 - 90 цм 
ком 6.741,00 7.415,10 8.089,20 

4,2 Садња дрворедних садница са свим пратећим радњама  

4.2.1 
садња у јаме 0,5 

x 0,5 x 0,5 м 
ком 866,25 952,88 1.039,50 

4.2.2 
садња у јаме 0,8 

x 0,8 x 0,8 м 
ком 1.433,25 1.576,58 1.719,90 

4,3 Орезивање крошњи стабала са сакупљањем и утоваром грана 

4.3.1 

орезивање доњих 

грана - подизање 

крошње 

ком 430,50 473,55 516,60 

4.3.2 

орезивање круне 

стабла, 

појединачне 

гране - 

ослобађање 

електро 

инсталација 

ком 1.396,50 1.536,15 1.675,80 

4,4 Вађење пањева машинским путем са ручном обрадом 

4.4.1 
пречник стабла 

10 - 20 цм 
ком 1.417,50 1.559,25 1.701,00 

4.4.2 
пречник стабла 

20 - 30 цм 
ком 4.389,00 4.827,90 5.266,80 

4.4.3 
пречник стабла 

30 - 50 цм 
ком 5.932,50 6.525,75 7.119,00 

4.4.4 
пречник стабла 

50 - 70 цм 
ком 7.717,50 8.489,25 9.261,00 

4.4.5 
пречник стабла 

70 - 90 цм 
ком 10.342,50 11.376,75 

12.411,0

0 

5 
Ангажовање механизације и ручног моторног алата по 

потреби 

5,1 

Рад 

мотокултиватора 

(фрезе) са 

руковаоцем 

час 2.046,00 2.250,60 2.455,20 

5,2 

Рад моторне 

тестере са 

руковаоцем 

час 1.179,75 1.297,73 1.415,70 

5,3 

Рад моторног 

тримера са 

руковаоцем 

час 974,05 1.071,46 1.168,86 

5,4 

Рад телескопског 

кресача грана са 

руковаоцем 

час 1.052,70 1.157,97 1.263,24 

5,5 

Рад самоходне 

косачице са 

руковаоцем 

час 1.264,45 1.390,90 1.517,34 
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Ценовник РЈ "ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА" - 

одржавање путева  

Р.Б 
Назив / опис 

услуге 
ЈМ 

Цена без 

ПДВ  -а 

Цена са ПДВ   -

ом 20% 

9 

Набавка, 
транспорт и 

насипање тампона 

од шљунка д=15 
цм са сабијањем 

до потребне 

збијености 

m³ 1.210,00 1.452,00 

10 

Набавка, 
транспорт, 

уградња и ваљање 

машинског 

тампона   0 - 31,5 

мм просечне 

дебљине 10 цм 
обрачунато по м3 

у растреситом 

стању 

m³ 2.430,00 2.916,00 

11 

Набавка, 
транспорт, 

уградња и ваљање 

машинског 
тампона   0 - 63 

мм просечне 

дебљине 10 цм 
обрачунато по м3 

у растреситом 
стању 

m³ 2.490,00 2.988,00 

28 

Поправка 

деформација 

коловоза и 

ударних рупа са 

опсецањем рупа 

ископом 
материјала III и IV 

категорије,сабија

ње 
тампона,емулзира

ње и 

 уградња асфалта 
БНС 22 просечне 

дебљине 7cm, 

комплет по м²        

Тон

а 

9.800,00 11.760,00 

29 

Набавка и 
уградња асфалт 

бетона АБ11, 

просечне дебљине 
4,5 cm уз 

претходно 

чишћење 
подлоге,издувава

ње прашине и 

емулзирање) 

Tон

а 

9.600,00 11.520,00 

30 

Набавка и 
уградња асфалта 

БНХС 16, 

просечне дебљине 
6,0cm уз 

претходно 

чишћење 
подлоге,издувава

ње прашине и 

емулзирање) 

Тон

а 

9500,00 11.400,00 

9 

Коруговане цеви 

пречника Ф400 

mm у рову 
ширине 1 m, 

дубине до 1.0 m m 

6.520,00 7.824,00 

10 

Коруговане цеви 

пречника Ф400 
mm у рову 

ширине 1 m, 

дубине до 1.5 m m 

8.250,00 9.900,00 

11 

Коруговане цеви 
пречника Ф400 

mm у рову 

ширине 1 m, 
дубине до 2.0 m m 

9.950,00 11.940,00 

 

Ценовник РЈ"ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА" - 

МЕХАНИЗАЦИЈА  

Р.Б. Услуга ЈМ 
Цена без 

ПДВ-а 
Цена са ПДВ-ом           

11 
Камион волво фмх 

410 
час 5.727,81 6.873,37 

12 
Камион волво фмх 
410 

тура 6.270,00 7.524,00 

13 
Камион волво фмх 

330 
час 4.818,00 5.781,60 

14 
Камион волво фмх 

330 
тура 5.236,00 6.283,20 

15 
мерцедес 1823 
шлеп 

час 8.000,00 9.600,00 

20 

Рад багера 

такеуцхи ТБ 295 
точкаш 

час 5.775,00 6.930,00 

21 
Рад мини багера 

такеуцхи ТБ 235 
час 4.250,00 5.100,00 

22 Рад ваљка ЈЦБ час 4.150,00 4.565,00 

23 

Транзит по 

километру дизел, 

бензин,тнг 

км   

 

застава југо 55 км 60,00 72,00 

Застава 35.8 км 75,00 90,00 

КИА 29 00Ц км 75,00 90,00 

ТАМ 75 км 75,00 90,00 

ТАМ 130 км 90,00 108,00 

ФАП 19 21 км 100,00 120,00 

Фап 14 14 км 100,00 120,00 

мерцедес 12 13 км 100,00 120,00 

ровокопач б 51 км 100,00 120,00 

ровокопач бн 80 км 100,00 120,00 

терекс скип км 100,00 120,00 

камаз 360 турбо км 100,00 120,00 

ивеко км 75,00 90,00 

 
камион волво фмх 

410 
км 100,00 120,00 

 
камион волво фмх 

330 
км 100,00 120,00 

 
мерцедес 1823 
шлеп 

км 100,00 120,00 

50 Радни сат радника час 780,00 936,00 
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51 

Чишћење, 

шмирглање, 
фарбање два 

премаза основном 

и један премаз 
завршном бојом 

по жељи 

инвеститора 

м² 950,00 1.140,00 

52 

Радови на 

фарбању лира на 

бетонским 
стубовима 

м² 450,00 540,00 

54 

Ручно и машинско крпљење ударних рупа и колотрага 

готовом асфалтном масом. Позиција подразумева 
превоз и ангажовање компресора на опсецању ивица, 

разбијању оштећеног асфалта и издувавању 

прашинастог матерјала, утовар шута у камион и одвоз 
истог на депонију удаљену до 5 км, прскање емулзијом, 

испуну асфалтном масом са сабијањем до потребне 

збијености. 

1А 
У дебљини од 4 - 

6 цм 
м2 2.365,00 2.838,00 

1Б 
У дебљини од 6 - 
8 цм 

м2 2.695,00 3.234,00 

 

 

Ценовник РЈ “ЈАВНА РАСВЕТА ” 

 

 

Р.б. 

 

Опис 

Предложена 

једнична 
цена без 

ПДВ-а 20% 

Предложена 

јединична цена 
са ПДВ-ом 20% 

1 Метал халогена 
сијалица 150 W Rx75 

 

990,00 1.188,00 

2. Кабли PP00 4х6 

мм²/м 

819,92 983,21 

3. Ормар (полиестер) 

600х500х200 мм 

10.957,87 13.149,45 

4. Термоскупљајуће 

црево KSTS 
3х2.5мм²/м 

388,41 466,09 

5. Сијалица Nа 110V 

SON-H 

802,23 962,68 

6. Лед светлеће цревно 
црвено 

161.70 194,04 

7. Лед светлеће црево 

плаво 

161.70 194,04 

8. Лед светлеће црево 
бело 

161.70 194,04 

9. Индустријски 

конектори за стубове 

480,00 576,00 

10. Драјвер XITANIUM 

Xi FP 75w 0.2-0.7A 

SNLDAE 230v S240 
 

3.445,20 3134.24 

11. SPD пренапонска 

заштита SPD 230 

VAC 10kv 10 ka 
SPC3 VS 

700,00  840,00 

12. Лед модул PCBA 

Lensoflex 2+16 LED 
XP-G3 NW 4000k S5 

1.254,00 1504.80 

II. Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од 

оснивача. 

 
III. Одлуку предузећа, доставити оснивачу на сагласност. 

 

Председник  Надзорног одбора 
ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА 

мр Предраг Радивојевић, дипл.инж.маш. 

 

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), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

06. 2021. године, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. ПРИХВАТА СЕ  Закључак Општинског већа 
општине Ћуприја, бр. 06-71-3/2021-01-1 од 27. 05. 2021. 

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. 09. 2020. 

године. 

2. Овај  Закључак  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-24/2021-02 од 08. 06. 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 46. став 1.  Закона о јавним 

предузећима ( „ Службени гласник Републике Србије '' бр. 

15/2016 и 88/2019 ), члана 40. став 1. тачка 10. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

30/2019) и члана143. став 2. Пословника Скупштине општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 
45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана: 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014''  ЋУПРИЈА 

 

1.  Дејану Ристићу, дипл. инж. електротехнике из 

Ћуприје, именованом за директора Јавног  комуналног 
преузећа „ Равно 2014 '' у Ћуприји, Решењем Скупштине 

општине Ћуприја, број: 06-116-6-1/2017-02 од 31. 05. 2017. 

године, престаје мандат  директора  Јавног  комуналног 
преузећа „ Равно 2014 '' у Ћуприји, истеком периода на који 

је именован.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-1/2021 - 02  од   08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 52. Закона о јавним предузећима ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 15/2016 и 88/2019 ), 
члана 40. став 1. тачка 10.  Статута општине Ћуприја ( „ 

Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана143. 

став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ 
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 
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Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана:  08. 

06.  2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014''  

ЋУПРИЈА 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Ристић, дипл. инж. 

електротехнике из Ћуприје за вршиоца дужности  директора 

Јавног  комуналног преузећа „ Равно 2014 '' 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: 06-83-25-2/2021 - 02  од   08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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  48а Закона о култури  („Службени 

гласник Републике Србије '' бр. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – 
испр.  6/2020 и 47/2021), члана 40.  став 1. тачка 11. 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 08. 06. 2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О РАЗРЕШЕЊУ  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА „ 

ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО “ ЋУПРИЈА 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни  одбор Музеја „ Хореум 
Марги – Равно “ Ћуприја  у Ћуприји,  у саставу: 

1. Јелена Рајић, проф. разредне наставе, председник – 

представник оснивача  
2. Петар Чопа, проф. разредне наставе, члан - 

представник оснивача  

3. Ана Мурић, члан - представник запослених   
због истека мандата. 

 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику општине 
Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-3 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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  45.  Закона о култури  („Службени 

гласник Републике Србије '' бр. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – 

испр. , 6/2020 и 47/2021), члана 40. став 1. тачка 11. 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 08. 06. 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О   ИМЕНОВАЊУ   НАДЗОРНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА „ 

ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО “ ЋУПРИЈА У ЋУПРИЈИ 

 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни  одбор Музеја „ Хореум 

Марги – Равно “ Ћуприја  у Ћуприји,  у саставу: 
1. Јелена Рајић, проф., председник – представник 

оснивача  

2. Сања Ђорђевић , члан - представник оснивача  
3. Ана Мурић, члан - представник запослених   

 

на период од 4 ( четири ) године. 
 

 II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику општине 

Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-36 /2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 44а Закона о култури  („Службени 
гласник Републике Србије '' бр. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – 

испр. , 6/2020 и 47/2021), члана 40.  став 1. тачка 11. 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 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА „ 

ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО “ ЋУПРИЈА 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ  Управни  одбор Музеја „ 

Хореум Марги – Равно “ Ћуприја  у Ћуприји,  у 

саставу: 
4. Иван Милосављевић, председник;  

5. Слађан Миленковић, члан;  

6. Сања Ђорђевић, члан;  
7. Весна Станковић. члан; 

8. Миодраг Шевић, члан, представник запослених 

 
због истека мандата. 

 

 II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику општине 
Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-5 /2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 40.  став 1. тачка 11. 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 08. 

06. 2021. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О   ИМЕНОВАЊУ   УПРАВНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА „ 

ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО “ ЋУПРИЈА У ЋУПРИЈИ 

 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Музеја „ Хореум Марги 

– Равно “ Ћуприја  у Ћуприји,  у саставу: 
1. Иван Милосављевић, председник – представник 

оснивача;  

2. Слађан Миленковић, члан - представник оснивача;  
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3. Даница Јовић, члан - представник запослених   

на период од 4 ( четири ) године. 
 

              II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-46 /2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 44а Закона о култури  („Службени 

гласник Републике Србије '' бр. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – 

испр. , 6/2020 и 47/2021), члана 40.  став 1. тачка 11. 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 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ  ОДБОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДУШАН МАТИЋ “ ЋУПРИЈА 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Народне 

библиотеке „ Душан Матић “ Ћуприја  у Ћуприји,  у саставу: 
1. Драгана Благојевић, председник;  

2. Андреа Живић, члан;  

3. Љиљана Миленковић - Радевић, члан  
због истека мандата. 

 

           II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја “ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-7 /2021 - 02  од  08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 40.  став 1. тачка 11. 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 08. 06. 2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О   ИМЕНОВАЊУ   УПРАВНОГ  ОДБОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДУШАН МАТИЋ “  ЋУПРИЈА У 

ЋУПРИЈИ 

 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне библиотеке „ 

Душан Матић “ Ћуприја  у Ћуприји,  у саставу: 

1. Драгана Благојевић, председник – представник оснивача  
2. Љиљана Миленковић – Радевић, члан - представник 

оснивача  

3. Ивица Попадић, члан - представник запослених   
на период од 4 ( четири ) године. 

 

              II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-50 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 40. 
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019),  члана 6. Одлуке о утврђивању назива 

насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних 
бројева на територији општине Ћуприја ( „ Службени гласник 

општине Ћуприја '' бр. 12/2015)  и члана 143. став 2. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 06. 2021. године, 
доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА И ТРГОВА 

 
1. Овим Решењем врши се измена Решења о 

именовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова ( „ 

Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 25/2015, 3/2017 и 
23/2017),  тако што се уместо: 

 „ Бранимир Тазић – председник  

 Јелена Златановић – члан  
Божидар Јовановић – члан 

Зоран Радуловић - члан '' 

уписује:  

„ Јелена Ђулинац – председник  

Бранимир Тазић– члан 

Срђан Ђорђевић – члан  

Стефан Стаменковић – члан '' 

 

2. У осталом делу, Решење о именовању Комисије за 
утврђивање назива улица и тргова ( „ Службени гласник 

општине Ћуприја '' бр. 25/2015, 3/2017 и 23/2017) остаје 

непромењено. 
3. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-9 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 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 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О РАЗРЕШЕЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

ЋУПРИЈА 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Ћуприја,  у саставу: 

1. Ивана Јовановић, дипл. правник, председник;  
2. Драгана Милановић, дипл. правник, члан;  
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3. Петар Чопа, професор разредне наставе, члан; 

4. Радослав Весић, дипл. правник, члан; 
5. Дејан Јовановић, маш. инж., члан 

због истека мандата. 

 
           II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-10 /2021 - 02 од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

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 34. 

став 2. 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), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 08. 06. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О  ОБРАЗОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

ЋУПРИЈА 

 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
1. Дејан Радивојевић,  дипл. правник - председник;  

2. Ивана Јовановић, дипл. правник -  члан; 

3. Драгана Милановић, дипл. правник -  члан;  

4. Мирослав Антонијевић, дипл. економиста -  члан; 

5. Драгана Перић , дипл. правник -  члан 

на период од 3 ( три ) године. 

            II  Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Ћуприја у складу са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 

88/2019) и Уредбом о мерилима за именовање директора 

јавног предузеће ( „ Службени гласник РС“ број 65/2016).   
            III  Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја, 
број: 06-160-13-2/2016-02 од 30. 11. 2016. године. 

           IV Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-83-25-11 /2021 - 02  од 08. 06.  2021. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж. 

 

 

САДРЖАЈ 
   

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Ћуприја за 2021. годину; 
1 

Одлука о измени и допуни Кадровског плана 

Општинске управе општине Ћуприја, 
Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе 

буџетске инспекције општине Ћуприја за 2021. 

годину; 

43 

Одлука о оглашавању на територији општине 

Ћуприја; 
43 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
управљању гробљима и сахрањивању и погребној 

делатности; 

45 

Одлука о ослобађању плаћања закупа за заузимање 
јавне површине за 2021. годину; 

45 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Ћуприја на кп. бр. 4503/1 КО 

Ћуприја- град и расписивању јавног огласа за 
прикупљање понуда; 

46 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Ћуприја на кп. бр. 2327 К.О. 
Јовац и расписивању јавног огласа за прикупљање 

понуда; 

46 

Одлука о преносу права коришћења на објектима у 

склопу градског базена Установи за спорт СЦ „ 
Ада “ у Ћуприји; 

47 

Одлука о преносу права коришћења на објекту 

Центра за социјални рад „ Ћуприја “ у Ћуприји 
47 

Одлука о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 

„ Равно 2014 “ Ћуприја; 

48 

Јавни конкурс 49 

План детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу; 50 

План детаљне регулације сеоског гробља у 

Исакову; 
50 

План детаљне регулације сеоског гробља у 
Остриковцу; 

51 

План детаљне регулације сеоског гробља у 

Вирину; 
51 

План детаљне регулације сеоског гробља у 
Влашкој; 

51 

Локални акциони плана за унапређење положаја 

избеглих, интерно расељених лица и повратника по 

основу споразума о реадмисији у општини Ћуприја 
( 2021-2026); 

51 

Локални акциони плана за запошљавање у 

општини Ћуприја за период од 2021 – 2023. 
године; 

51 

Оперативни план одбране од поплава за воде II 

реда на територији општине Ћуприја за 2021. 

годину; 

51 

Годишњи програм превентивних мера и радова на 

смањењу ризика од поплава у 2021. години на 

територији општине Ћуприја; 

52 

Решење о усвајању Извештаја  Црвеног крста 
Ћуприја о реализацији програма народне кухиње за 

2020. годину; 

53 

Решење о давању сагласности на Одлуку о 
задужењу ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја,  коју је 

донео Надзорни одбор ЈКП „ Равно “ Ћуприја, 

број: 1889 од 29. 04. 2021. године; 

53 

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 

и допуни Ценовника бр. 5275 од 15. 09. 2016. 

године ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја,  коју је донео 
Надзорни одбор ЈКП „ Равно “ Ћуприја,  Одлуком 

број: 2278 од 25. 05. 2021. године; 

53 

Одлуку о измени и допуни Ценовника бр. 5275 од 

15. 09. 2016. године ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја,  
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „ Равно “ 

Ћуприја,  Одлуком број: 2278 од 25. 05. 2021. 

године; 

53 

Закључак - Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из 

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

примењује Закон о јавним предузећима, а чији је 

оснивач Скупштина општине Ћуприја за период од 
01. 01. 2020. године до 30. 09. 2020. године; 

56 

Решења о престанку мандата директору ЈКП „ 

Равно 2014 “ Ћуприја; 
56 

Решења о именовању вд директора ЈКП „ Равно 56 
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2014 “ Ћуприја; 

Разрешење Надзорног одбора Музеја „ Хореум 

Марги – Равно “ Ћуприја; 
57 

Именовање Надзорног одбора Музеја „ Хореум 

Марги – Равно “ Ћуприја; 
57 

Разрешење Управног одбора Музеја „ Хореум 

Марги – Равно “ Ћуприја; 
57 

Именовање Управног одбора Музеја „ Хореум 

Марги – Равно “ Ћуприја; 
57 

Разрешење Управног одбора  Народне библиотеке 

„ Душан Матић “ Ћуприја;  
58 

Именовање Управног одбора Народне библиотеке 

„ Душан Матић “ Ћуприја; 
58 

Решења о измени Решења о одређивању назива 

улица и тргова; 
58 

Разрешење Комисије за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Ћуприја; 

58 

Именовање Комисије за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Ћуприја; 

59 

План детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу; ПРИЛОГ 1 

План детаљне регулације сеоског гробља у 
Исакову; 

ПРИЛОГ 2 

План детаљне регулације сеоског гробља у 

Остриковцу; 

ПРИЛОГ 3 

План детаљне регулације сеоског гробља у 
Вирину; 

ПРИЛОГ 4 

План детаљне регулације сеоског гробља у 

Влашкој; 

ПРИЛОГ 5 

Локални акциони плана за унапређење положаја 

избеглих, интерно расељених лица и повратника по 

основу споразума о реадмисији у општини Ћуприја 
( 2021-2026); 

ПРИЛОГ 6 

Локални акциони плана за запошљавање у 

општини Ћуприја за период од 2021 – 2023. 

године; 

ПРИЛОГ 7 

Оперативни план одбране од поплава за воде II 

реда на територији општине Ћуприја за 2021. 

годину; 

ПРИЛОГ 8 

 

 

                                                                                                                

 

 


