
 

 

 

На основу члана 32. и 44.  Закона о црквама и верским 

заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број  129/07, 

83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19), члана 7. Правилника о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним  црквама и верским заједницама из 

буџета општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 
26/2014 и 27/17) и достављеног Извештаја о спроведеном 

поступку поводом Јавног конкурса за доделу средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 
општине Ћуприја за 2020. годину, бр. 06-179/2021-01 од 

15.10.2021. године, Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 22.10.2021. године доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏЕТСКУ 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Додељују се средства у износу од 1.000.000,00 динара, 

Српској православној цркви – Епархија Браничевска, за 

реализацију пројекта под називом: „Поплочавање дворишта 
цркве Светог Ђорђа у Ћуприји“, број 400-469/2021-01 од 

07.10.2021. године. 

Члан 2.  

На основу ове Одлуке а у складу са одредбама члана 

8. Правилника о начину и поступку доделе средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 

26/2014 и 27/17), председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће уговор о финансирању и реализацији 
пројекта којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, 

рок за реализацију програма односно пројекта, обавеза 
подношења извештаја о реализацији пројекта, као и друга 

права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији општине 
Ћуприја www.cuprija.rs. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-2/2021-01-1 од 22.10.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу чл. 19, чл 27. став 11 у вези чл. 26. став 1. 
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), чл. 5. и чл. 46. Одлуке о прибављању, располагању, 
управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја, став 60. Статута општине Ћуприја (Сл. гласник ОЋ“ 

30/19), председник Општине Ћуприја дана 22.10.2021. године 
доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању на коришћење покретне ствари у јавној својини 

Општине Ћуприја-атлетске стазе 

 

Члан 1. 
Предмет ове одлуке је давање на коришћење атлетске 

стазе у јавној својини Општине Ћуприја предузећу „СП 

атлетика 2022 доо“ (даље: Предузеће).   
 

Члан 2. 

Атлетска стаза из члана 1 даје се на коришћење за 
потребе Светског атлетског првенства у дворани које се 

одржава у периоду 18-20. март 2022. године у Београду. 

Атлетска стаза се даје Предузећу без накнаде, као 
организатору догађаја од Општег интереса у смислу одредаба 

закона који регулише спорт. 

Члан 3. 
Предузеће је дужно да, након завршетка Светског 

атлетског првенства у дворани, атлетску стазу врати Општини 

Ћуприја у стању у ком је исту примио. 
Приликом предаје стазе на коришћење и њеног 

враћања биће састављен записник о примопредаји. 

 
Члан 4. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 66-5/2021-01 од 22.10. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл. правник 

             На основу члана 58. 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), Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 88/2016), као и члана 25. ст. 1. тачка 6. 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 33/2016 и 

35/2019), Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 34/2014 и 

10/2017), Одлуке о оснивању Службе  буџетске инспекције 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 
2/2014), Одлука о оснивању интерне ревизије општине 

Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2021), 

Општинско веће општине Ћуприја, на предлог Начелнице 
Општинске управе општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 22.10.2021. године, усвојило је    
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П Р А В И Л Н И К 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА,  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА, СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

 

Овим  Правилником врше се измене и допуне 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја,  Правобранилаштву 

општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине 
Ћуприја  и Интерне ревизије општине Ћуприја (у даљем 

тексту: Правилник), број: 06-64-3/2019-01-1 од 19.04.2019. 

године („Службени гласник општине Ћуприја“, број 12/2019),  
број: 06-127-3/2019-01-1 од 19.07.2019. године („Службени 

гласник општине Ћуприја“, број 26/2019), број: 06-190-2/2019-

01-1 од 17.10.2019. године („Службени гласник општине 
Ћуприја“, број 39/2019), број: 06-4-3/2020-01-1 од 17.01.2020. 

године („Службени гласник општине Ћуприја“, број 01/2020), 

број: 06-132-2/2020-01-1 од 05.10.2020.године („Службени 
гласник општине Ћуприја“, број 36/2020), број:06-166-2/2020-

01-1 од 18.11.2020. године („Службени гласник општине 
Ћуприја“, број 43/2020), број:06-19-2/2021-01-1 од 04.02.2021. 

године („Службени гласник општине Ћуприја“, број 03/2021) 

и број: 06-96-8/2021-01-1 од 18.06.2021. године („Службени 
гласник општине Ћуприја“, број 19/2021).    

 

Члан 2. 

          У члану 4. Правилника, мењају се табеле ОПШТИНСКА 

УПРАВА и КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, и гласе:  

 

                 „ОПШТИНСКА УПРАВА 

Службеник на 

положају – 

I група 

1 радно 

место 
1 службеник 

Службеник на 

положају  –   II 

група 

1 радно 

место 
1 службеник 

Службеници - 

извршиоци 

Број радних 

места 

Број службеника 

Самостални саветник 25 23 

Саветник 27 31 

Млађи саветник 14 17 

Сарадник 7 8 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 10 11 

Референт 8 15 

Млађи референт 1 1 

УКУПНО 93 109 

Намештеници Број радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

1 1 

Друга врста радних 
места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста радних 
места 

4 3 

Пета врста радних 

места 

3 11 

УКУПНО 7 15 

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Функција  
Број радних 

места 
Број функционера 

Помоћници 

председника 

општине 

2 2  

Службеници - 

извршиоци 

Број радних 

места 

Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 2 2 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 5 5 

 

Члан 3. 

 

         У члану 5. Правилника став 3. мења се и гласи: 
 

       „Укупан број систематизованих функционера и 

извршилаца на одређено време у Кабинету председника 
општине, као посебној организационој јединици у Општинској 

управи општине Ћуприја је 7 и то: 

- 2 функционера – помоћника председника општине и  
- 5 службеника на извршилачким радним местима.“  

 

Члан 4. 

                                                    
        Члан 22. Правилника мења се и гласи: 

 

                „Правилник садржи радна места функционера – 
помоћника председника општине, радна места у кабинету 

председника општине, радна места службеника  на 

положајима, извршилачка радна места и радна места на којима 
раде намештеници. 

 

Радна места  

службеника и 

намештеника 

Број радних 

места 

Број извршилаца 

Положаји у првој 

групи 
1 1 

Положаји у другој 

групи 
1 1 

Самостални 
саветник 

25 25 

Саветник 28 39 

Млађи саветник 13 19 

Сарадник 6 9 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 10 13 

Референт 8 17 

Млађи референт 1 1 

Прва врста радних 
места -  

намештеник 

0 1 

Друга врста радних 

места -  

намештеник 

0 0 
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Трећа врста радних 

места -   
намештеник 

0 0 

Четврта врста 

радних места -  

намештеник 

4 3 

Пета врста радних 

места -  

намештеник 

3 11 

УКУПНО 102 142 

 
 

  

Радни однос на 

одређено време 

(у кабинету 

председника 

општине 

Ћуприја) 

Број радних 

места 

Број извршилаца 

Функционери – 

помоћници 
председника 

општине 

2 2 

Самостални 

саветник 
0 0 

Саветник 2 2 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 7 7 

 

Члан 5.  

         

          У члану 23. Правилника, код  6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за опште и управно 
правне послове, код радног места под бројем 12. према 

важећем Правилнику „Послови управљања људским 
ресурсима и радни односи запослених“, мења се звање и 

гласи: 

„звање: Самостални саветник“                       

 

       У члану 23. Правилника, код  6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек за за заједничке послове, 

код радног места под бројем 27. према важећем Правилнику 

„Шеф Одсека за заједничке послове“, мења се звање и гласи: 
 

„звање: Намештеник –прва врста радних места“ 

 
 Мењају се услови и гласе: 

„ Стечено  високо образовање у оквиру на основним 

академским студијама у обиму од  најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академскимстудијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама  на факултету и познавање одговарајућих метода 

рада или стручних техника, као и радним искуством стечена 
вештина да се оне примене. 

         

         У члану 23. Правилника, код  6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  - Одсек за локални економски 

развој, код радног места под бројем 73. према важећем 

Правилнику „Послови локалног економског развоја општине“, 

мења се звање и гласи: 
„звање:  „Саветник“ 

 

         У члану 23. Правилника, код  6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  - Одсек трезора, код радног места под бројем 

52. према важећем Правилнику „Послови припреме и обраде 

документације – ликвидатор директних корисника буџета“, 
мења се звање и гласи: 

„звање:  „Самостални саветник“ 

 
     У члану 23. Правилника код 6.2.  ПОСЕБНА 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА, КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, додаје се ново радно место 
под бројем 

109. према важећем Правилнику и гласи: 

„Саветник за економски развој и капитална улагања“ 
 

Звање: Саветник                                                                                          

Број службеника:1 

 

 

Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације 
и податке потребне за припрему и реализацију Плана 

капиталних улагања општине, прикупља информације и 

потребне податке за реализацију пројеката са 
Министарствима, домаћим и страним инвеститорима у вези 

капиталних улагања на територији општине Ћуприја, 
предлаже пројекте председнику општине из области 

капиталних улагања. Учествује у изради стратешко-развојних, 

општих и појединачних аката од значаја за локални економски 
развој. Обавља и друге послове по налогу председника и 

заменика председника општине Ћуприја. 

 
Услови: Стечено високо образовање у оквиру 

образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука 

из научних области правне науке, економске науке или 
менаџмент и бизнис на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).“  

Члан 6. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у  „Службеном гласнику  општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-186-3/2021-01-1  од   22.10.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 44.  Закона о локалној самоуправи 

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

Закон и 47/2018),  члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 5. Одлуке о 

умањењу закупнине пословног простора у јавној својини 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 34/21), 
Председник општине Ћуприја, дана 19.10.2021.године, донео 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за давање у закуп 

непокретности у јавној својини, у следећем саставу: 

1. Милош Марић, председник Комисије 

2. Милош Настасијевић, члан Комисије 

3. Ирена Урошевић, члан Комисије 
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        II ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ је да разматри приспеле 
захтеве, утврђује да ли подносилац испуњава услов за 

одобравање државне помоћи и утврђује номинални износ 

појединачне помоћи по учеснику на тржишту који не може 
бити већи од 50% од висине закупнине за период на који се 

односи ова одлука, а у складу Уговором о закупу 

непокретности у јавној својини, достави извештај председнику 
општине који доноси Одлуку о одобравању  државне помоћи 

закупцу  

Комисија је дужна да у свему поступа по одредбама 
Одлуке о умањењу закупнине пословног простора у јавној 

својини општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 

34/21).  

 

III Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Одељење за финансије, Општинске управе 
општине Ћуприја.   

 

IV   Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   
Општине Ћуприја“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-128/2021-01 од 19.10.2021.  године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

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 22.10.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Крушар за 2021. годину број 11/21  од 

12.10.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-186-4/2021-01-1 од 22.10.2021. 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 22.10.2021. 

године доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Сење за 2021. годину број 101/2021  од 

13.10.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-186-5/2021-01-1 од 22.10.2021. 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 22.10.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Церница за 2021. годину број 11/2021  од 

13.10.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-6/2021-01-1 од 06.11.2020. 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 

22.10.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину Медицинске школе Ћуприја број 01-2531/1 од 

13.10.2021. године, коју је донео школски одбор Медицинске 
школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-186-7/2021-01-1 ОД 22.10.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 
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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 

22.10.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ОШ “13 октобар“ Ћуприја  број 01-1362 од 

14.10.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 
школе. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-186-8/2021-01-1 ОД 22.10.2021. ГОДИНЕ 

 

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 

22.10.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ОШ “Ђура Јакшић“ Ћуприја  број 1695 од 

15.10.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 
школе. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-186-9/2021-01-1 ОД 22.10.2021. ГОДИНЕ 

 

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 

22.10.2021. године доноси 
 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину Гимназије Ћуприја  број 01-2011/3 од 18.10.2021. 

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

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-186-10/2021-01-1 ОД 22.10.2021. ГОДИНЕ 

 

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, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 
члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

22.10.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Предшколске установе „Дечја радост“ за 2021. годину бр. 

1509/2021 од 18.10.2021. године, донету Одлуком Управног 

одбора установе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-12/2021-01-1 од 22.10.2021. 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 

22.10.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2021. годину Техничке школе Ћуприја број 01-3094 од 

18.10.2021. године, коју је донео школски одбор Техничке  

школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-186-11/2021-01-1 ОД 22.10.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 
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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 

22.10.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ШОМО „Душан Сковран“ Ћуприја  број 273/1 од 

12.10.2021. године, коју је донео школски одбор школе. 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-186-13/2021-01-1 од 22.10.2021. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 
члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

22.10.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 
плана и програма пословања - финансијског плана бр. 

345/2020 од 24.12.2020. године Установе за спорт Спортског 

центра „Ада“ за 2021. годину бр. 296/2021 од 13.10.2021. 
године, донету Одлуком Управног одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-14/2021-01-1 од 22.10.2021. 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) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 
друштвене делатности, привреду и локални економски развој 

и Одељења за финансије, Општинске управе општине 

Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 
одржаној дана 22.10.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана  Народне библиотеке „Душан Матић“ за 
2021. годину, број 339/21 од 19.10.2021. године.   

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-15/2020-01-1 од 22.10.2021. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 

члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

22.10.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Установе културе Ћуприја за 2021. годину бр. 660/21 од 

20.10.2021. године, донету Одлуком Управног одбора 
установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-186-16/2021-01-1 од 22.10.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

САДРЖАЈ 
   

Одлукa о додели средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама за буџетску 

2021. годину 

1 

Одлукa o давању на коришћење покретне 

ствари у јавној својини Општине Ћуприја-

атлетске стазе 

1 

Правилник o изменама и дoпунама 

Правилника о Организацији  и  

систематизацији радних места у општинској 

управи општине Ћуприја,  правобранилаштву 

општине Ћуприја, служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја и интерне 

ревизије општине Ћуприја 

2 

Решење о образовању комисије за давање у 

закуп непокретности у јавној својини 
3 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана Месне заједнице Крушар 
4 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана Месне заједнице Сење за 2021.  
4 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана Месне заједнице Церница за 2021.  
4 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину Медицинске школе 

Ћуприја  

4 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину ОШ “13 октобар“ 

Ћуприја   

5 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину ОШ “Ђура Јакшић“ 

Ћуприја   

 

5 



22.10.2021.            број 37 
 

 

7 
 

 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину Гимназије Ћуприја  

број  

5 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана Предшколске установе „Дечја радост“  
5 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину Техничке школе 

Ћуприја 

5 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана за 2021. годину ШОМО „Душан 

Сковран“ Ћуприја 

6 

Решење - сагласност на Одлуку о измени и 

допуни плана и програма пословања - 

финансијског плана бр. 345/2020 од 

24.12.2020. године Установе за спорт 

Спортски центар Ада 

6 

Решење - сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана  Народне библиотеке 

„Душан Матић 

6 

Решење - сагласност на Измену финансијског 

плана Установе културе Ћуприја 
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


