
 

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја бр. 30/2019) 
а на основу Закључка општинског штаба за ванредне 

ситуације број: 82-8/2021-02 од 08.09.2021. године, 

председник општине доноси, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

       

I 

УКИДА СЕ ванредна ситуација за целу територију 

општине Ћуприја, проглашена Одлуком председника 

општине, број: 87-10/2021-01 од 20.07.2021. године. 
 

II 

 Ванредна ситуација се укида због престанка разлога 
проглашења ванредне ситуације, услед повлачења воде, 

престанка опасности од поплава и предузетих мера, средстава 

и снага на санирању последица поплава. 
  

III 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 87-

10/2021-01 од 20.07.2021. године („Сл. гласник општине 

Ћуприја бр. 22/2021).  

IV  

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Ћуприја". 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу 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“ бр. 30/19) и члана 23. Одлуке 

о правима у социјалној заштити општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13,36/14, 3/15, 23/15 и 9/20), 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

08.09.2021.  године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ПО 

ОСНОВУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ  

 

Члан 1.  

Овим Правилником мења се Правилник о 

остваривању права на субвенције по основу трошкова за 

превоз („Службени гласник  општине Ћуприја“ број 10/20 и 
19/21) на следећи начин: 

 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 

„Право на субвенцију цене превоза у градском и 

приградском линијском превозу путника на територији 
општине Ћуприја од стране општине Ћуприја у висини 

месечне карте од места становања до Ћуприје, ученици 

средњих школа који се налазе на редовном школовању, 
остварују на основу захтева који подносе надлежној служби 

Центра за социјални рад Ћуприја. 

Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 
за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 1. овог члана прилажу: 

- потврду о пребивалишту на територији општине 
Ћуприја 

- потврду да су редовни ученици средње школе.“ 

 
Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-151-5/2021-01-1 од 08.09.2021. 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, 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 08.09.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Паљане Иванковац за 2021. годину број 

18/2021 од 11.08.2021. године коју је донело Радно тело ове 
Месне заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-151-2/2021-01-1 од 08.09.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 
Република Србија 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 87-11/2021-01   
Датум:  08.09.2021. године 

Ћуприја 
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САДРЖАЈ 
   

Одлука о укидању вандредне ситуације за територију општине Ћуприја 1 

Правилник о измени Правилника о остваривању права на субвенције по основу трошкова за 

превоз 
1 

Решење – измена фин.плана МЗ Паљане Иванковац 1 

 

                                                                                                               

 
 


