
 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима („Службени. гласник Р.С.“ бр. 129/2007, 
34/2010- одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020), Скупштина општине Ћуприја, на 

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

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

ЗОРАНА ЂОРЂЕВИЋА 

 

Одборнику Зорану Ђорђевићу из Ћуприје, престаје 

мандат одборника Скупштине општине Ћуприја по основу 
поднете оставке. 

Ову Одлуку објавити у у „Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-53 /2021-02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Изборна комисија општине Ћуприја 

Број: 013-1-190/2021-02 
Датум: 29. 07. 2020. године 

Ћ У П Р И Ј А 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о издатом уверењу за одборника Скупштине општине 

Ћуприја 

 

Изборна комисија општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 29.  07.  2021. године, у складу са одредбама 
члана 46. и 48. Закона о локалним изборима  ( „ Службени 

гласник РС “, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 - 

аутентично тумачење и 68/20), издала је 1 ( једно) Уверење о 
избору за одборника Скупштине општине Ћуприја и то: Игору 

Марковић из Ћуприје, по основу поднете оставке одборника 

Зорана Ђорђевић из Ћуприје. 
Од напред наведеног кандидата за одборника 

Скупштине општине Ћуприја, прибављена је сагласност да 

прихвата мандат одборника. 
 

Уверење је издато на основу редоследа кандидата 

на изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган 

Марковић Палма“ 

На основу издатог уверења, предлаже се 
Скупштини општине Ћуприја да потврди мандат  одборника: 

 

 

Р.

бр 

Име и 

презим
е 

Датум 

рођења 

Заним

ање 

Пребива

лиште и 

адреса 
станова

ња 

ИЗБОРНА ЛИСТА 

1 
Игор 

Марковић 
08.07. 

1977.год. 

др. 

стомат

олог 

Ћуприја, 

Цара Лазара 

бр. 83/60 

ИВИЦА ДАЧИЋ 

–

„Социјалистичка 

партија Србије 

(СПС), 

Јединствена 

Србија(ЈС) - 

Драган Марковић 

Палма“ 

 

 

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИК 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Дејан Тимић, дипл. правник 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( „ 
Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 –  одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)  и 

члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     I  УСВАЈА СЕ  Извештај Изборне комисије општине 

Ћуприја о издатом уверењу за одборника Скупштине општине 
Ћуприја, број: 013-1-190/2021-02 од 29. 07. 2021. године 

 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 013-1-190 /2021-02  од  06.  08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 –  

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 11. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019), 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Верификациони одбор у саставу: 

1. Јелена Радивојевић,  

2. Татјана Вукићевић 
3. Виолета Тодосијевић 

II Задатак Верификационог одбора је да на основу 

Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја о издатом 
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уверењу за одборника Скупштине општине Ћуприја, број: 

013-1-190/2021-02 од 29. 07. 2021. године и уверења о избору  
за одборника Скупштине општине Ћуприја, утврди да ли су 

подаци из уверења о избору за одборника Скупштине општине 

Ћуприја истоветни са подацима из Извештаја Изборне 
комисије општине Ћуприја о издатом уверењу за одборника 

Скупштине општине Ћуприја, број: 013-1-190/2021-02 од 29. 

07. 2021. године, да ли је од кандидата за одборника 
прибављена сагласност да прихвата мандат одборника као и да 

ли је уверење издато од Изборне комисије општине Ћуприја 

као надлежног органа и да о томе поднесе писани извештај 
Скупштини општине Ћуприја који садржи предлог да ли треба 

потврдити мандат одборника.  

III Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06—116-4 /2021-02  од  06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

БР. 06—116-5/2021-02 

ДАТУМ: 06. 08. 2021. ГОДИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 
На основу члана члана 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ( „Службени гласник РС ", бр. 129/2007, 

34/2010 –  одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентичмо 
тумачење и 68/2020) и члана 12. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), Верификациони одбор подноси Скупштини општине 
Ћуприја  

ИЗВЕШТАЈ  

 

На основу Извештаја Изборне комисије општине 

Ћуприја о издатом уверењу за одборника Скупштине општине 

Ћуприја, бр. 013-1-190/2021-02 од 29. 07. 2021. године и 
уверења о избору  за одборника, увидом у напред наведени 

Извештај и уверења о избору за одборника, Верификациони 

одбор утврдио је да су подаци из уверења о избору за  
одборника Скупштине општине Ћуприја истоветни са 

подацима из Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја о 

издатом уверењу за одборника Скупштине општине Ћуприја, 
бр. 013-1-190/2021-02 од 29. 07. 2021. године,  да је од 

наведеног кандидата за одборника Скупштине општине 

Ћуприја прибављена  сагласност да прихвата мандат 
одборника као и да је уверење издато од стране Изборне 

комисије општине Ћуприја као надлежног органа,  те се на 

основу тога предлаже да се потврди мандат  одборника са 
следеће изборне листе:   

Р.б

р 

Име и 

презиме 

Датум 

рођења 
Занимање 

Пребивалиште 

и адреса 

становања 

ИЗБОРНА 

ЛИСТА 

1 
Игор 

Марковић 

08.07. 

1977.год. 

др. 

стоматол
ог 

Ћуприја, 

Цара Лазара 
бр. 83/60 

ИВИЦА 

ДАЧИЋ –

„Социјалис

тичка 

партија 

Србије 

(СПС), 

Јединствена 

Србија(ЈС) - 

Драган 

Марковић 

Палма“ 

 

            

ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР  

 

име и презиме                                                              потпис 
име и презиме                                                              потпис 

име и презиме                                                              потпис 

На основу члана 14. став 3. Пословника Скупштине 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 
дана 06. 08. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај Верификационог одбора, 

број: 06-116-5/2021-02 од 06. 08. 2021. године. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-116-5-1 /2021-02  од  06 . 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима ( 

„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 06.  

08.  2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине 
општине Ћуприја изабраног на изборима одржаним 21. јуна 

2020. године, и то:  

 

Р.б

р 

Име и 

презиме 

Датум 

рођења 
Занимање 

Пребивалиште 

и адреса 

становања 

ИЗБОРНА 

ЛИСТА 

1 
Игор 

Марковић 

08.07. 

1977.год. 

др. 

стоматол
ог 

Ћуприја, 

Цара Лазара 
бр. 83/60 

ИВИЦА 

ДАЧИЋ –

„Социјалис

тичка 

партија 

Србије 

(СПС), 

Јединствена 

Србија(ЈС) - 

Драган 

Марковић 

Палма“ 

 

 

  Ову Одлуку објавити у „ Службеном гласнику 

општине Ћуприја ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-116-6 /2021-02  од  06.  08. 2021.  године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек.  Наука 
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На основу члана 3. став 1. тачка 1) и члана 13. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 

88/2011,  104/2016 и  95/2018), 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 ) и члана 40. став 1. тачка 26. 

Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/2019) Скупштина општине Ћуприја  на седници 

одржаној дана 06. 08. 2021. године  доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима - у даљем 

тексту: Одлука („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 3/15,  

26/16,  28/16,  7/17,  23/17, 25/17,  7/18 и 40/19)  члан 

23.став 1. мења се и сада гласи: 

 „Јавни водовод у смислу ове одлуке подразумева 
систем за снабдевање водом за пиће и обухвата уређено и 

заштићено извориште, каптажна постројења, објекте и 

инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, 
резервоаре, водоводну мрежу, водоводне прикључке, све 

пратеће објекте за снабдевање водом, закључно са главним 

мерним инструментом.“  

Члан 2. 

  У Одлуци члан 24. став 1. мења се и гласи: 
   „Унутрашња водоводна инсталација корисника не 

обухвата главни мерни инструмент, већ се под унутрашњим 

водоводним инсталацијама у смислу ове одлуке  
подразумевају цевоводи и уређаји од главног мерног 

инструмента, до точећих места потрошача.“   

  
Члан 3. 

У Одлуци члан 26. мења се и сада гласи: 

„Главни мерни инструмент  за мерење потрошње воде 
уграђен на месту прикључења инсталација корисника на 

комуналну инфраструктуру представља саставни део 

комуналне инфраструктуре. 
Набавка главног мерног инструмента ( у даљем тексту 

Одлуке: главни водомер)  врши се из накнаде за прикључак 

коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности. 
Вршилац комуналне делатности уграђује и одржава 

главне водомере.  

Индивидуални мерни инструменти  (у даљем тексту 
Одлуке: индивидуални водомер ) уграђени на инсталацијама 

корисника, који служе мерењу потрошње воде за појединачне 

станове или пословне просторије у својини су власника и они 
сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и 

финкционисања индивидуалних мерних инструмената. 

Уградња  индивидуалног водомера врши  се уз 
претходно прибављене услове и сагласност вршиоца 

комуналне делатности. Вршилац комуналне делатности ће 

одобрити уградњу индивидуалног водомера уколико оцени да 
постоје технички услови за његову уградњу. Евиденцију 

индивидуалних водомера води вршилац комуналне 

делатности.”  
Члан 4. 

У Одлуци члан 26а. мења се и сада гласи: 

 „Вршилац  комуналне делатности, дужан је да, у року 
који је одређен законом и подзаконским актима,  врши 

периодично оверавање  главног водомера о свом трошку. 

Вршилац комуналне делатности  дужан је да сачини 
План периодичног оверавања   главних водомера  у складу са 

својим техничким капацитетима. 

У случају ванредног прегледа- сервиса, где је дошло 
до квара и других техничких недостатака, трошкове замене 

главног водомера и  ванредног оверавања, сноси вршилац 

комуналне делатности, а за индивидуалне водомере трошкове 

замене и ванредног оверавања сноси корисник. 

У случају ванредног прегледа на захтев корисника 

када главни водомер не задовољава прописане метролошке 
захтеве, трошкове ванредног прегледа сноси вршилац 

комуналне делатности, a када мерило задовољава прописане 
метролошке захтеве, трошкове сноси корисник. 

Корисник је у обавези да у случају цурења или неког 

другог оштећења на главном   и индивидуалном водомеру, то 
одмах пријави вршиоцу комуналне делатности. 

Уколико је главни водомер смрзнут, истопљен или на 

било који други начин физички или механички оштећен, 
корисник је дужан да исти замени о свом трошку код вршиоца 

комуналне делатности.   

Периодично  оверавање индивидуалног водомера 
врши се на начин и у роковима прописаним законом и 

подзаконским актима, на терет корисника.Уколико се не 

изврши периодично оверавање, индивидуални водомери се 
бришу из евиденције коју води вршилац комуналне 

делатности. 

Обрачун и наплата утрошене воде за кориснике 

којима индивидуални водомер није периодично оверен или је 

неисправан врши се према критеријумима које прописије 

вршилац комуналне делатности у ценовнику на који је 
Скупштина општине Ћуприја дала сагласност.“ 

 

Члан 5. 
У Одлуци члан 27. мења се и сада гласи: 

Пречник водоводног прикључка, величину и тип 

главног водомера, услове за изградњу шахта за главни 
водомер,  услове за уградњу главног  водомера у складу са 

техничким нормативима прописује вршилац комуналне 
делатности, на основу захтева и потреба корисника. 

Када вршилац комуналне делатности утврди да 

главни водомер није заштићен на прописан начин дужан је да 
писмено опомене корисника да у одређеном року отклони 

недостатке или га неће прикључити на јавни водовод или ће 

већ укључене кориснике искључити. 
Шахт у коме се налази главни водомер мора бити 

увек приступачан за интервенцију и одржавање, као и за 

очитавање главног водомера. 
Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари, 

паркирање возила и слично. 

 
Члан 6. 

У Одлуци члан 28. мења се и сада гласи: 

„Водоводни прикључак поставља се ради трајног или 
привременог снабдевања, корисника водом.  

Сваки објекат за који је издата грађевинска дозвола 

или је изграђен са грађевинском дозволом мора бити 
прикључен на јавни водовод. 

У стамбеним зградама са више станова, поставља се 

водоводни прикључак са главним водомером, а за сваког 
корисника стана ако то техничке могућности дозвољавају 

уграђује се индивидуални водомер, који се поставља на 

одговарајућем месту испред улаза у стан или у заједничкој 
просторији објекта намењеној за ову намену. 

У стамбеним зградама, у којима нису сви 

корисници уградили индивидуалне водомере у становима и 
заједничким просторијама, корисник који је исте уградио, 

плаћа накнаду према потрошњи регистрованој на 

индивидуалном водомеру, а корисници који нису уградили 
индивидуални водомер, јер не постоје технички услови за 

уградњу, плаћају разлику између потрошње утврђене на 

главном водомеру и потрошње утврђене на индивидуалним 
водомерима и то тако што се утврђена разлика дели на 

кориснике који нису уградили индивидуалне водомере, у 

зависности од броја чланова њиховог породичног 
домаћинства. 

У стамбеним зградама са више станова где постоји 

само главни водомер накнада за утрошену воду утврђује се 
сразмерно броју чланова домаћинства. 

Број чланова домаћинства као и промену броја 

чланова домаћинства доставља управник стамбене заједнице 

вршиоцу комуналне делатности писмено. 

У случају да вршиоцу комуналне делатности 

управник стамбене заједнице писмено не достави број чланова 
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домаћинства, обрачун утрошене воде вршиће се према броју 

станова.  
Техничке могућности из става 2. овог члана 

одређује вршилац комуналне делатности.“ 

 
Члан 7. 

У Одлуци члан 38.став 1. мења се и сада гласи: 

 “Оштећења и кварови  на прикључку, главном 
водомеру и другим  објектима јавног водовода пријављују се 

вршиоцу комуналне делатности.“ 

  
Члан 8. 

У Одлуци члан 44. мења се и сада гласи: 

„ Када вршилац комуналне делатности  из 
оправданих разлога од стране корисника или од стране 

вршиоца комуналне делатности, не врши очитавање главног 

или индивидуалног водомера,( временски услови, корисник 

одсутан и др.) обрачун и наплата утрошене воде врши се 

према критеријумима које прописије вршилац комуналне 

делатности у ценовнику на који је Скупштина општине 
Ћуприја дала сагласност.“ 

 

Члан 9. 
У Одлуци члан 47. мења се и сада гласи: 

„Главни и индивидуални водомер очитава 

овлашћено лице вршиоца комуналне делатности.“. 
Корисник има право да присуствује очитавању 

водомера. 
Вршилац комуналне делатности утврђује распоред 

очитавања и дужно је да о томе обавести кориснике, путем 

средстава јавног информисања. 
Ако није могуће извршити очитавање водомера, 

овлашћено лице дужно је да остави писмено обавештење о 

дану и часу накнадног очитавања водомера, а ако ни тада не 
буде могуће очитати водомер, вршилац комуналне делатности 

може извршити обрачун и наплату утрошене воде на начин из 

члана 44. ове Одлуке. 
У објектима у којима су уграђени водомери са 

електронским механизмом за даљинско очитавање, потрошња 

воде се очитава преко тог механизма.“ 
 

Члан 10. 

У Одлуци члан 48. мења се став 1. и сада гласи: 
„Вршилац комуналне делатности је овлашћен да 

врши привремена искључења корисника са водоводне мреже, 

и има искључиво право приступа вентилу за затварање везе 
испред главног водомера. Вршилац комуналне делатности 

извршиће привремено искључење корисника:“ 

 
Члан 11. 

У Одлуци члан 50. став 1. тачке 4., 5. и 6. мењају  се 

и сада гласе: 
„4. одржава и баждари главне водомере, 

5. врши замену неисправних главних водомера, 

6. корисницима очитава стање на главним и 
индивидуалним водомерима.“ 

 

Члан 12. 
У Одлуци члан 51. став 1. тачке 2.,3 и 4. мењају се и 

сада гласе: 

„2. да одржава шахт за главни водомер како би исти 
био сув, уредан и приступачан за очитавање и поправљање 

главног водомера, 

3. да заштити главни водомер од евентуалног 
оштећења, крађе, а у зимском периоду од замрзавања, 

4. да за пословни простор у стамбено пословним 

објектима, уколико постоје техничке могућности, поднесе 
захтев за уградњу индивидуалног водомера.“ 

 

Члан 13. 

У Одлуци члан 52. став 1. тачке 2., 3 и 4.  мењају се и 

сада гласе: 

 

„2.да сам или ангажовањем другог лица, поправља 

или уклања главни водомер, уклања или скида пломбу са 
главног и индивидуалног водомера, отклања кварове на 

прикључку и другим објектима јавног водовода, 

3. да затвара затварач испред главног водомера, 
осим у случају хаварије на унутрашњим инсталацијама у ком 

случају је дужан без одлагања обавестити вршиоца комуналне 

делатности, 
4.  да угради водоводну цев на водоводном 

прикључку испред главног водомера,“ 

 
Члан 14. 

У Одлуци члан 202. став 1. тачке 1 и 4 мењају се и 

сада гласе: 
 „1.не одржава шахт за главни  водомер како би исти 

био сув, уредан и приступачан за очитавање и поправљање 

главног водомера (члан 51 тачка 2.), 

 

4.сам или ангажовањем другог лица, поправља или 

уклања главни водомер, уклања или скида пломбу са главног и 
индивидуалног водомера, отклања кварове на прикључку и 

другим објектима јавног водовода (члан 52. тачка 2.),“ 

 
Члан 15. 

 

 У Одлуци члан 204. став 1. тачка 3.мења се и сада 
гласи: 

3. нема прикључак на јавни водовод, а техничке 
могућности то дозвољавају(члан 28. став 2) 

 

Члан 16. 
 

 Ова Одлука ступа  на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06- 116-10/2021-02 од 06. 08. 2021. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

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 Ћуприје на 

седници одржаној дана  06. 08. 2021.  доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Ћуприја на к.п.бр. 2191/2 у К.О. Ћуприја (град)  

и расписивању јавног огласа  
 

I ПРИСТУПА СЕ отуђењу грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Ћуприја, к.п.бр. 2191/2 уписана у лист 
непокретности 6106 у К.О. Ћуприја (град), у површини те 

парцеле која ће преостати након издвајања дела за јавне 

намене, у складу са пројектом парцелације (оквирно 1.400 m2). 
 

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. Драгица Радоњић (члан Комисије) 
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III Задатак Комисије је да прибави тржишну вредност 

непокретности те да, по спровођењу парцелације к.п.бр 2129/2 
у КО Ћуприја (град) из тачке I ове одлуке код надлежне 

службе за катастар непокретности, 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 о 

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 износ понуђене цене.  

V Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-116-11/2021-02 од  06. 08. 2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 

др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон и 47/18), члана 19 Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. 

Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 

ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ 
бр. 19/2021) и члана 40. став 1. тачка 43. Статута Општине 

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

Ћуприја дана 06. 08. 2021. године доноси: 
 

ОДЛУКУ 

о отуђењу непокретности у јавној својини Општине 

Ћуприја 

 на к.п.бр. 2916/1 у К.О. Ћуприја (град) и расписивању 

јавног огласа 

 

Члан 1. 

Приступа се отуђењу непокретности  у јавној својини општине 

Ћуприја на к.п.бр. 2916/1 уписана у лист непокретности 6174 у 

К.О. Ћуприја (град), и то: 

1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 566 m2, по намени пословна зграда за 

коју није утврђена делатност; 

2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 62 m2, по намени пословна зграда за 

коју није утврђена делатност; 

3) Објекат бр. 3 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 17 m2, по намени помоћна зграда; 

4) парцеле грађевинског земљишта к.п.бр. 2916/1 у КО 

Ћуприја (град), укупне површине 2919 m2. 
Наведени објекти изграђени су пре доношења прописа о 

изградњи објеката у смислу закона о упису у катастар 

непокретности, поступак уписа те чињенице у евиденцију 
катастра је у току. 

Наведене непокретности отуђују се као јединствен предмет 

отуђења, у складу са овом одлуком. 

 

 

 

Члан 2. 

Почетна цена за непокретности из члана 1. ове одлуке износи 
22,530,042 динара у складу са проценом лиценцираног 

проценитеља од јула 2021. године.  

 

Члан 3. 

Отуђење непокретности из члана 1. врши се у поступку 

прикупљања писаних понуда, по јавном огласу који се 
објављује у дневном листу који се дистрибуира на територији 

целе Републике Србије и на интернет адреси Општине. 

Критеријум за одабир најповољније понуде је највиша 
понуђена цена. 

 

Члан 4. 

За учествовање у поступку отуђења, понуђачи су дужни да 

уплате депозит у износу од 50% од почетне цене из члана 2 

ове одлуке на депозитни рачун Општине Ћуприја 840-762804-

43 

Члан 5. 

Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења 
непокретности из члана 1. ове одлуке (у даљем тексту: 

Комисија), у саставу: 

 
1. Светлана Костић (председник Комисије) 

2. Младен Младеновић (члан Комисије) 

3. Дејан Тимић (члан Комисије) 
4. Драгица Радоњић (члан Комисије) 

 
Задатак Комисије је изврши оцену понуда у складу са јавним 

огласом и записник о оцени понуда са предлогом за избор 

најповољније понуде проследи Одељењу за урбанизам, 
имовинско-правне послове и заштиту животне средине ради 

израде нацрта решења о отуђењу. 

 

Члан 5. 

По успешно спроведеном поступку прикупљања и утврђивању 

најповољније понуде, Скупштина општине доноси решење о 
отуђењу, на основу ког председник Општине Ћуприја са 

најповољнијим понуђачем закључује уговор о отуђењу. 

Уколико до завршетка поступка прикупљања понуда поступак 
уписа из члана 1. став 2 ове одлуке не буде довршен, 

председник Општине закључује предуговор са најповољнијим 

понуђачем, који се у катастар непокретности уписује у облику 
одговарајуће забележбе. 

Члан 6. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-116-12 од  06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06 -116-12-1/2021-02 

Датум: 06. 08. 2021. године 

Ћ у п р и ј а 

 

 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. 

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

зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 
16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021) Скупштина општине 
Ћуприја расписује 
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 Ј А В Н И   О Г Л А С 

за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности 
на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град) 

 

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ 

Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 

2916/1 у КО Ћуприја (град) у ул. Кнеза Милоша бр. 43, и то: 

1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 566 m2, по намени пословна зграда за коју 

није утврђена делатност; 

2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 62 m2, по намени пословна зграда за коју 

није утврђена делатност; 

3) Објекат бр. 3 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), 
површине у основи 17 m2, по намени помоћна зграда; 

4) парцеле грађевинског земљишта к.п.бр. 2916/1 у КО 

Ћуприја (град), укупне површине 2919 m2. 

Наведена непокретност је у искључивој јавној својини 

Општине Ћуприја. 

Планска намена предметне грађевинске парцеле је „Мешовита 
намена“ – пословни и административни објекти, угоститељски 

објекти, објекти трговине и др. комерцијалне намене, објекти 

јавних намена, туризам, а према Плану генералне регулације 
градског насеља Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 2/12, 9/18, 

23/18-исправка и 46/20).  

Непокретност се продаје као јединствени предмет отуђења, по 
почетној цени која износи 22,530,042 динара, у складу са 

Извештајем и процени непокретности лиценцираног 
проценитеља Adventis Real Estate Management d.o.o из 

Београда од јула 2021. године. 

НАПОМЕНА:  

Наведени објекти изграђени су пре доношења прописа о 

изградњи објеката у смислу закона о упису у катастар 

непокретности, поступак уписа те чињенице у евиденцију 
катастра је у току. 

Уколико до завршетка поступка прикупљања понуда поступак 

уписа не буде довршен, председник Општине закључује 
предуговор са најповољнијим понуђачем, који се у катастар 

непокретности уписује у облику одговарајуће забележбе. 

 

2. НАЧИН ОТУЂЕЊА 

Отуђење непокретности из јавне својине Општине Ћуприја 

која је предмет огласа врши се у поступку прикупљања 
писаних понуда 

 

3. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 

Непокретност која је предмет огласа продаје се у виђеном 

стању без права купаца на накнадну рекламацију. 

Разгледање непокретности могуће је до истека рока за 
подношење пријава, сваког радног дана у периоду од 09-15,00 

сати, уз претходну телефонску најаву. 

Телефон за контакт у вези разгледања непокретности је 
035/8150-618 

 

4. ВИСИНА И НАЧИН УПЛАТЕ ДЕПОЗИТА 

Ради учествовања у поступку отуђења грађевинског 

земљишта, подносилац понуде је дужан да уплати депозит за 

учествовање у поступку у висини 50% од утврђене почетне 
цене, односно 11.265.021,00 динара, на депозитни рачун 

Општине Ћуприја 840-762804-43, модел 97 са позивом на број 

96033, сврха уплате: „уплата депозита за отуђење 
непокретности на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град)“. 

Депозит се враћа понуђачима који нису најповољнији 

понуђачи у року од 15 дана од решења о отуђењу. 
Уплаћени депозит се урачунава у цену отуђења непокретности 

Депозит се не враћа лицу које по његовој уплати не поднесе 

понуду у року из овог огласа.  

 

5. ПОДНОШЕЊЕ И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

У поступу отуђења по овом огласу могу учествовати сва лица 

која пошаљу уредну понуду за отуђење. 

Понуде за отуђење грађевинског земљишта достављају се 

Комисији за спровођење поступка отуђења непокретности 

у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних 

понуда предајом на писарници при услужном центру општине 

Ћуприја, шалтер бр. 2, на адреси ул. 13. октобра бр. 7, од 07:30 
до 15:30. 

Понуда мора бити у затвореној коверти са видљивом 

назнаком: „за Комисију за спровођење поступка отуђења 

непокретности у јавној својини Општине Ћуприја 

прикупљањем писаних понуда -НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда може бити предата на обрасцима који се могу 
преузети на интернет адреси Општине Ћуприја 

http://www.cuprija.rs.  

Понуда обавезно садржи: 
- податке о понуђачу (име и презиме/назив и адреса, 

ЈМБГ за физичка лица, ПИБ и матични број за правна лица) 

- износ понуђене цене који не сме бити нижи од утврђене 
почетне цене,  

- доказ о уплаћеном гарантном износу, 

- изјава понуђача да прихвата све услове јавног огласа,  

- овлашћење за заступање (ако постоји).  

Понуда мора обавезно бити потписана од стране овлашћеног 

лица, и оверена печатом (ако је понуђач предузетник или 
правно лице). Уз понуду је потребно приложити и: 

- за физичка лица: фотокопију личне карте; 

- за предузетнике: фотокопију личне карте, извод из 
регистра АПР;  

- за правна лица: извод из регистра АПР. 

 

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде за учешће у поступку отуђења могу се подносити 
најкасније до 06.09.2021. године. године у 15.30 часова. 

 

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА 

Критеријум за избор најповољније понуде је износ понуђене 

цене. 

 

8. ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Након истека рока за прикупљање писмених понуда, дана 
09.09.2021 године приступиће се јавном отварању понуда у 

Сали за састанке Општине Ћуприја, са почетком у 11:00 

часова. 
Поступку јавног отварања понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. 

О целом потупку јавног отварања понуда води се записник. 
Неуредне и неблаговремене понуде се посебно одвајају и не 

раздвајају, што чланови Комисије констатују у записнику. 

Неуредне понуде су понуде које не садрже све што је 
прописано овим огласом, понуде које су поднете у отвореној 

коверти и понуде које садрже цену која је мања од утврђене. 

Неблаговремене понуде су понуде предате након истека дана 
и часа датих у овом огласу. 

Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је 

приспела најмање једна уредна и благовремена понуда. 
О поступку отварања понуда саставља се записник.који 

потписују председник и сви чланови Комисије, као и 

записничар и присутни подносиоци понуда, одн.њихови 
овлашћени заступници.  

Пре потписивања записника присутни подносиоци понуда 

односно њихови овлашћени заступници могу захтевати да се у 
записник унесу и њихове евентуалне примедбе на сам 

поступак јавног отварања понуда. 

Комисија записнички констатује у случају да за парцелу није 
приспела ниједна понуда. 

 

9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ 

По окончању поступка јавног отварања понуда и избора 

најповољнијег понуђача, Комисија у записнику утврђује 
предлог најповољнијег понуђача. 

Решење о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина 

општине Ћуприја, на предлог Општинског већа и доставља се 

свим учесницима у поступку. 

Решење о избору најповољнијег понуђача је коначно 

На основу наведеног решења, председник општине Ћуприја и 
лице коме се отуђује непокретност у јавној својини закључују 

http://www.cuprija.rs/
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уговор о отуђењу у року од 15 дана од дана доношења решења 

о отуђењу. 
Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од доношења 

решења о отуђењу. 

 
Овај оглас постоји и на сајту Општине Ћуприја 

http://www.cuprija.rs.  

 
Све информације у вези са овим огласом могу се добити у 

просторијама Општини Ћуприја – Комисија за отуђење 

непокретности на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), сваког 
радног дана од 07:30 до 15:30 часова или на телефон 035/8150-

618 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 4. и 10. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( 
„Сл.гласник РС“, бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-

др.закон) , члана 1. став 1. тачка 2), члана 2, члана 4. члана 5. и 

члана 9. ств 1. став 2. Закона о платама у државним органима 
и јавним службама („Сл. гласник  РС“,број 34/2001, 62/2006 

др. закон, 63/2006 испр. др. закона, 116/2008 – др. закон, 

92/2011-др. закон, 99/2011- др. закон, 10/2013, 55/2013,  
99/2014 и 21/2016-др.закон), члана 5. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плана именованих и 

постављених  лица  и  запослених  у  државним  органима 
(„Сл. гласник РС’’,бр. 44/2008-пречишћен текст, 2/2012,м 

113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон, 86/2019-

др.закон, 157/2020-др.закон), члана 32. Закона  о  локалној  
самоуправи  („Сл. гласник  РС’’, бр. 129/2007, 83/2014. др.   

закон)   и   члана   40.   Статута   општине   Ћуприја („Сл. 

гласник  општине  Ћуприја’’, бр.30/19), Скупштина општине 
Ћуприја, на седници одржаној дана: 06. 08. 2021. године, 

доноси 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
Члан 1.  

Одлука о платама изабраних и постављених лица у 

органима општине Ћуприја („Сл. гласник  општине  
Ћуприја’’, бр. 9/2015, 14/2016 и 20/17) допуњује се: 

У члану 8. став 1.  после алинеје:  

- 6,20 за члана oпштинскoг већа на сталном раду у 
општини. 

додаје се нова алинеја кoja глaси: 

- 12,80 за интерног ревизора општине Ћуприја 
У члану 8. став 2.  после алинеје:  

-9,00 за шефа Службе буџетске инспекције општине 

Ћуприја 
додаје се нова алинеја која гласи: 

-9,00 за за интерног ревизора општине Ћуприја 

 
Члан 2. 

Члан 9. Одлуке о платама изабраних и постављених 

лица у органима општине Ћуприја („Сл. гласник  општине  
Ћуприја’’, бр. 9/2015, 14/2016 и 20/17) допуњује се и то: 

-после такче 8 „ шефа Службе буџетске инспекције општине 

Ћуприја-30% што укупно износи 28,34 „ 
Додаје се тачка 9. која гласи: 

„ интерном ревизору општине Ћуприја -30% што укупно 

износи 28,34 „ 
Члан 3.  

У осталим одредбама Одлука о платама изабраних и 
постављених лица у органима општине Ћуприја („Сл. гласник  

општине  Ћуприја’’, бр. 9/2015, 14/2016 и 20/17), остаје 

непромењена. 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-116-13/2021-02 ОД  06. 08. 2021.  ГОД. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић,мр.ек.наука 

На основу чл. 52. став 1 Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009 – исп. 
64/2010 – одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 13. став 2. 
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну 

контролу планских докумената, Комисије за контролу 

усклађености планских докумената и Комисије за планове 
јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.55/15) и 

члана 38. Статута општине Ћуприја  („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 и 
30/2019), на седници одржаној дана: 06. 08. 2021. године 

Скупштина општине Ћуприја донела је  

 

ОДЛУКУ 

о образовању Комисије за планове 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком образује се Комисија за планове (у 

даљем тексту: Комисија) и утврђују се параметри за 
утврђивање износа и начина исплате накнаде за рад у 

Комисији председнику и члановима Комисије (у даљем 

тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
Одлуком се образује Комисија за планове у 

следећем саставу: 

1. Саша Тодосијевић, дипл. инж. ел. – председник 

Комисије; 
2. Дејан Ђорђевић,  дипл. инж. саобр. - заменик 

председника Комисије; 

3. Владислава Живановић Ристовић, дипл. инж. арх. -  
члан Комисије, представник Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре; 

4. Јелена Ерац, дипл. инж. арх. -  члан Комисије, 
представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; 

5. Предраг Радивојевић магистар тех. наука, секретар 
Комисије . 

Члан 3. 
Задатак Комисије је обављање стручних послова у 

поступку израде и спровођења планских докумената, стручне 

провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 

документом и законом којим се уређује планирање и 
изградња (у даљем тексту: Закон), као и давања стручног 

мишљења по захтеву надлежних органа управе. 

 

Члан 4. 
Председник Комисије сазива седнице, предлаже 

дневни ред (у сарадњи са надлежним лицима носиоца 

израде планског документа који је предмет заседања), 

председава седницама,   потписује записнике и закључке 
Комисије, стара се о правилној примени правилника којим 

се уређују услови и начин рада Комисије и обавља друге 

послове које му повери Комисија, у складу са Законом и 
овом Одлуком.  

Заменик председника замењује председника у 

његовом одсуству обављајући послове из његовог делокруга, 
односно помаже му у раду или обавља друге поверене послове 

Комисије, у складу са Законом и овом Одлуком. 

Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обезбеђује Одсек за скупштинске послове и Одсек за 

урбанизам и заштиту животне средине.  

 

Члан 5. 

За председника, заменика председника, секретара 

и чланове Комисије именују се лица која испуњавају 
следеће услове: да су признати стручњаци из области 

планирања и изградње, да имају високу стручну спрему, 

http://www.cuprija.rs/
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одговарајућу личну лиценцу Инжењерске коморе Србије и 

најмање пет година радног искуства у струци. 
 

Члан 6. 
Мандат председника и чланова Комисије траје 

четири године. 

Комисија ће наставити са радом и након истека 

мандата до именовања нове Комисије. 
 

Члан 7. 
Председнику и члановима Комисије (у даљем 

тексту: чланови), за рад у Комисији припада накнада. 

 

Члан 8. 
Износ накнаде из члана 7. ове Одлуке утврђује се 

на месечном нивоу, за месеце у којима је одржана једна 

или више седница Комисије, у висини 25% просечне 

зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, према 

последњем објављеном податку Републичког завода за 

статистику. 
Уколико се у току месеца одржи више седница 

Комисије, чланови имају право на накнаду сразмерно броју 

седница на којима су присуствовали.  
 

Члан 9. 
Комисија ради према одредбама Закона, односно 

у складу са прописом којим се уређује стручна контрола, 

рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 
Комисија ближе одређује свој рад пословником о 

раду Комисије.  

Пословник о раду Комисије предлаже председник 
Комисије и доноси га Комисија већином гласова на 

конститутивној седници. 

Пословником о раду ближе се уређује начин 
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 

записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и 

потписивања записника,  односно извештаја о обављеној 
стручној контроли, односно о обављеном јавном увиду. 

 

Члан. 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-116-20-2/2021-02 од  06. 08. 2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

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 13. тачка 3) и 15. 

Закона о родној равноправности („ Службени гласник РС“ бр. 

52/2021) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019), Скупштине општине 
Ћуприја на седници одржаној дана 06.08.2021. године, доноси 

 

Локални акциони план за  постизање и унапређење родне 

равноправности у општини Ћуприја  

2021-2024  

 

ПРИЛОГ бр 1. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-116-15/2021-02 од 06.08.2021године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010,  

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013..... 72/2019 и 149/2020), 
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 21. 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 06. 
08. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Решење председника  општине 

Ћуприја, број: 401-25/2021-01 од 19. 07. 2021. године којим је 
усвојен Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за 

период од 01. 01. – 30. 06. 2021. године одељења за финасије 

Општинске управе општине Ћуприја.  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-116-14 /2021-02 од 06.  08. 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

537. став. 1. Закона о привредним друштвима ( „ Службени 

гласник Републике Србије ''  бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 
закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

30/2019) и члана 143. став 2.  Пословника Скупштине општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), по претходно прибављеном мишљењу Општинске 

управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене делатности, 
привреду и локални економски развој Скупштина општине 

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

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Ликвидациони извештај Јавне 
агенције за зоохигијену – у ликвидацији, у Ћуприји,  број: 

01/2021 од 23. 06. 2021. године.  

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  400-336/2021-02  од 06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник Републике 

Србије '' бр. 30/2019), члана 118. Одлуке о комуналним 

делатностима („Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 
14/2018 – пречишћен текст ) 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  06. 08. 2021. 
године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност  на допуну годишњег плана 

радова на изградњи, реконструкцији одржавања и заштити 
општинских путева у 2021. години, број: 3811 коју је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ Равно 2014 “ 

Ћуприја на седници одржаној дана 30. 07. 2021. године  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја “. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 220-17/2021-02 од 06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 35. 

став 2. Закона о култури ( „ Службени гласник Републике 
Србије ''  бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. 6/2020 и 47/2021 

), 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  06. 08. 2021. године, 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Управном одбору Установе културе 

„ Ћуприја '' у Ћуприји да распише и спроведе јавни 

конкурс за именовање директора Установе културе 
„Ћуприја '' у Ћуприји. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 119-4/2021-02 од 06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 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 06. 
08. 2021. године, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. ПРИХВАТА СЕ  Закључак Општинског већа 
општине Ћуприја, бр. 06-71-4/2021-01-1 од 26. 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. 2021. године до 31. 03. 2021. 

године. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-116-17/2021-02 од 06. 08.  2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи 

( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 

83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 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 06. 08. 2021. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за планове у саставу: 

1. Саша Тодосијевић, дипл. инж. ел. – председник 

Комисије; 
2. Дејан Ђорђевић,  дипл. инж. саобр. - заменик 

председника Комисије; 

3. Владислава Живановић Ристовић, дипл. инж. арх. -  
члан Комисије, представник Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

4. Јелена Ерац, дипл. инж. арх. -  члан Комисије, 
представник Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре; 

5. Предраг Радивојевић магистар тех. наука, секретар 
Комисије . 

због истека мандата. 

 II Ово Решење објавити у  „Службеном  гласнику општине 

Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-74 /2021 - 02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 

''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 124. Закона о социјалној заштити ( „ 
Службени гласник Републике Србије''  бр. 24/2011), 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 06. 08. 2021. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ 

 

1.  Драгани Михајловић, дипл. економисти из 
Ћуприје, именованој за директора  Центра за социјални рад „ 

Ћуприја '' у Ћуприји, Решењем Скупштине општине Ћуприја, 

број: 06-164-9-2/2017-02 од 08. 08. 2017. године, престаје 
мандат директора  Центра за социјални рад „ Ћуприја '' у 

Ћуприји, закључно са 08. 08. 2021. године. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 05-116-20-3 /2021 - 02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 

''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 124. став 3. Закона о социјалној 

заштити ( „ Службени гласник Републике Србије''  бр. 

24/2011), 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  06. 

08. 2021. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „ ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Михајловић, дипл. 

економиста из Ћуприје за директора Центра за социјални рад „ 

Ћуприја '' у Ћуприји,  на период од 4 ( четири ) године, почев 
од 09. 08. 2021. године. 
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2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 112-12 /2021 - 02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. 

Закона о спречавању  корупције („Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 35/2019, 88/2019 и 11/2021 – 

аутентично тумачење), 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 Савета за 
административно мандатна и кадровска питања, Скупштина 

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

године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  позитивно мишљење Светлани Костић, 

члану Општинског већа општине Ћуприја, да за време вршења 

јавне функције члана Општинског већа општине Ћуприја 
може да обавља и функцију члана Управног одбора 

Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање 
лешева животиња и других отпадака животињског порекла „ 

Напредак “  у Ћуприји. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  06-116-20-4 /2021-02 од  06. 08. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 

''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 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 06. 

08. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА 

СПОРТ  СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ АДА '' У ЋУПРИЈИ  

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Стефан Васић, дипл. 

економиста из Параћина функције вршиоца дужности 

директора Установе за спорт Спортски центар „ Ада '' у 

Ћуприји, због именовања директора по спроведеном јавном 
конкурсу. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 05-116-20-5 /2021 - 02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 
''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 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 06. 

08. 2021. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА '' У ЋУПРИЈИ  

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Алексић из Београда, 

мастер професор физичког васпитања  за  директора 
Установе за спорт Спортски центар „ Ада '' у Ћуприји, на 

период од 4 ( четири ) године. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 119-5 /2021 - 02  од 06. 08.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. Наука 

На основу члана  20. став 1. тачка 13. 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. 60. став 1. тачка 18 Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник ОЋ 30/19), и чл. 28. став 2 Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању ствари у својини 
Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), по захтеву 

Милорада Стојковића из Крушара, од 28.07.2021. године, 

председник Општине Ћуприја дана 30.7.2021. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП непосредном погодбом, део 

пословног простора у оквиру Дома културе у Крушару, к.п.бр. 

3703 у КО Крушар, површине 60 m2 , Милораду Стојковићу из 
Крушара, ради обележавања сеоске славе Свети Илија. 

II Непокретности из тачке I дају се у закуп у трајању 

од 30.7.2021 до 3.8.2021. године. 
III Закупац је обавезан да плати закупнину у укупно 

4.000, динара за цео закуп. 

Цена је одређена полазећи од минималне тржишне 
цене закупнине прописане одлуком увећане за трошкове 

електричне енергије. 

IV На основу овог решења закључује се уговор о 
закупу којим ће бити ближе регулисана права и обавезе 

закупца. 

V Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-17/2021-01 од 30.07.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.08.2021. 

године доноси 
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РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Центар за 2021. годину број 09/2021  од 

19.07.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-118-8/2021-01-1 од 05.08.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 

Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 
сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

05.08.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ШОМО „Душан Сковран“ Ћуприја  број 216 од 

23.07.2021. године, коју је донео школски одбор школе. 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-118-9/2021-01-1 од 05.08.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

САДРЖАЈ 
   

Одлука о престанку мандата одборника Зорана 

Ђорђевића 
1 

Извештај о издатом уверењу за одборника 

Скупштине општине Ћуприја 
1 

Решење – Извештај изборне комисије 1 

Решење о именовању верификационог одбора 1 

Извештај верификационог одбора 2 

Решење – усвајање извештаја верификационог одбора 2 

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине општине Ћуприја 

2 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Ћуприја за 2021.годину 
3 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја 
за 2020.годину 

36 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним 

делатностима 
62 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Ћуприја на кп.бр. 2191/2 у КО 

Ћуприја (град) и расписивању јавног огласа 

63 

Одлука о отуђењу непокретности у јавној својини 
општине Ћуприја на кп.бр 2916/1 у КО Ћуприја град 

и расписивању јавног огласа 

64 

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за 

отуђење непокретности на кп.бр. 2916/1у КО Ћуприја 
град 

65 

Одлука о допуни Одлуке о платама изабраних и 

постављених лица у органима општине Ћуприја 
66 
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