
Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2021.годину 

 

Службени гласник бр. 1 oд 25.01.2021.године 

 
Решење (сагласност Годишњи план јавног осветљења) 1 

Решење (сагласност Годишњи план зеленила) 1 

Решење (сагласност Годишњи план одвођења атмосферских вода) 1 

Решење (сагласност Годишњи план одржавања путева) 1 

Решење о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад Ћуприја у Ћуприји 2 

Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Ћуприја у Ћуприји 2 

Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја 2 

Решење – овлашћење Сузана Лазаревић 3 

Решење (сагласност Програм пословања ЈКП Равно 2014) 3 

Решење (сагласност фин.план МЗ Исаково) 4 

Решење (сагласност фин.план МЗ Старо Село) 4 

Решење (сагласност фин.план МЗ Јовац-Дворица) 4 

Решење (сагласност фин.план МЗ Батинац) 4 

Решење (сагласност фин.план МЗ Вирине) 4 

Решење (сагласност фин.план МЗ Мијатовац) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Остриковац) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Влашка) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Кованица) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Супска) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Центар) 5 

Решење (сагласност фин.план МЗ Церница) 6 

Решење (сагласност фин.план МЗ Жировница) 6 

Решење (сагласност фин.план МЗ Крушар) 6 

Решење (сагласност фин.план МЗ Добричево) 6 

Решење (сагласност фин.план МЗ Бигреница) 6 

 

Службени гласник бр. 2 oд 01.02.2021.године 

 
Закључак – почетне цене 1 

 

Службени гласник бр. 3 oд 04.02.2021.године 

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

у општинској управи oпштине Ћуприја,  правобранилаштву општине Ћуприја и  служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја 

1 

Решење (сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад „Ћуприја“) 3 

Решење (Финансијски план Месне заједнице Сење) 3 

Решење (Финансијски план Месне заједнице Паљане Иванковац) 3 

 

Службени гласник бр. 4 oд 10.02.2021.године 

 
Решење (овлашћење Милош Живадиновић) 1 

Решење (овлашћење Младен Младеновић) 1 
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Службени гласник бр. 5 oд 17.02.2021.године 

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

земљишта у државној својини за територији општине Ћуприја 
1 

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

својини за територији општине Ћуприја 
 

Решење (сагласност на измену фин.плана ОШ Вук Караџић) 29 

Решење (сагласност План рада народне кухиње Црвеног крста) 29 

Решење о постављењу правобраниоца општине Ћуприја 29 

 

Службени гласник бр. 6 oд 26.02.2021.године 

 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину 1 

Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за потребе завршног рачуна буџета општине Ћуприја 

за 2020. годину; 
32 

Одлуку о прибављању на коришћење објеката на кп. бр. 1249/2 у КО Ћуприја ( град ) за 

општину Ћуприја; 
32 

Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене у општини Ћуприја за 

2021. годину, бр. 2836 од 01. 12. 2020. године, PWW доо Ниш, огранак Ћуприја; 
32 

Решење о давању сагласности на План изношења смећа у општини Ћуприја за 2021. годину, бр. 

3076 од 30. 12. 2020. године и допуну Плана изношења смећа у општини Ћуприја за 2021. 

годину, бр. 63 од 14. 01. 2021. године , PWW доо Ниш, огранак Ћуприја; 

32 

Решење о давању сагласности на Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа, бр. 2990 

од 18. 12. 2020. године, PWW доо Ниш, огранак Ћуприја; 
32 

Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа, бр. 2990 од 18. 12. 2020. године, PWW 

доо Ниш, огранак Ћуприја; 
33 

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника бр. 5275 од 15. 09. 2016. године 

Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја, број: 6565-1 од 31. 12. 2020. године; 
34 

Ценовник Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја; 34 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину, инспекције за 

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

Општинске управе општине Ћуприја, бр. 501-97/2020-07-01 од 23. 11. 2020. године; 

35 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину – изворни послови - 

Одсека за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине 

Ћуприја, бр. 355-549/2020-07-1 од 30. 11. 2019. године; 

35 

Решење о усвајању Плана рада инспектора Одељења локалне пореске администрације 

Општинске управе општине Ћуприја  за 2021. годину; 
35 

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета за здравље општине Ћуприја за 2020. 

годину, бр. 53-2/2021-02 од 12. 02. 2021. године; 
35 

Решење о давању сагласности на коначни Нацрт  Анекса V јавног уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији 

општине Ћуприја; 

35 

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

пољопривредног краткорочног кредита; 
36 

Одлуку о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 
37 

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе „ Ћуприја ''  у Ћуприји; 38 

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе „ Ћуприја ''  у Ћуприји; 38 

Решење - овлашћење Ирена Станковић; 39 
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Службени гласник бр. 7 oд 22.03.2021.године 

 
Одлуку о давању у закуп пословног простора 1 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана  за 2021. год. ОШ 13. октобар 1 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана  за 2021. год. Техничке школе 1 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана  за 2021. год. Установе културе 1 

 

Службени гласник бр. 8 oд 30.03.2021.године 

 
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општинске управе општине 

Ћуприја 
1 

Решење (Сагласност на измену и допуну фин.плана Установе за спорт Спортски центар Ада) 13 

 

Службени гласник бр. 9 oд 05.04.2021.године 

 
Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Ћуприја 1 

Решење (измена фин.плана Предшколске установе „Дечја радост“) 2 

 

Службени гласник бр. 10 oд 12.04.2021.године 

 
Одлука о оснивању Савета за младе 1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ Ђура Јакшић) 1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ 13.октобар) 2 

 

 

Службени гласник бр. 11 oд 16.04.2021.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и 

инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад  принудног управника у стамбеним и стамбено – 

пословним зградама на територији општине Ћуприја; 

1 

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

доношењем Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја; 
2 

Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја; 6 

Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја 

непосредном погодбом; 
7 

II измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево; 7 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Ћуприја за 2021. годину; 
10 

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Ћуприја за 2021. годину 40 

Решење о образовању  Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну 

својину непосредном погодбом; 
41 

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја „ Хореум Марги – 

Равно “ Ћуприја, број: 31/21 од 22. 02. 2021. године; 
42 

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

већа општине Ћуприја; 
42 

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

општине Ћуприја за 2020. годину; 
42 
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Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад „ 

Ћуприја '' у Ћуприји за 2020. годину; 
42 

Решење о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о раду Музеја „ Хореум Марги – Равно “ 

Ћуприја за 2020. годину; 
43 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2020. годину Народне 

библиотеке „ Душан Матић “ у Ћуприји; 
43 

Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе културе „ Ћуприја “ у Ћуприји са 

финансијским извештајем  за 2020. годину; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о оствареним приходима и расходима за 2020. годину – финансијски 

извештај, Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Ћуприја за  2020. годину; 43 

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја за 2020. годину, ЈП „ Дирекција за 

изградњу општине Ћуприја “ – у ликвидацији; 

43 

Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину – грађевинске 

инспекције; 
44 

Решење о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину; 44 

Решење о разрешењу Управног одбора Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји; 44 

Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји; 44 

 

ПРИЛОГ 1 

II измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево; 

 

 

 

Службени гласник бр. 12 oд 22.04.2021.године 

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

 

Службени гласник бр. 13 oд 14.05.2021.године 

 
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију општине Ћуприја 1 

Решење – измена фин.плана ОШ Вук Караџић 1 

Решење – овлашћење Марко Јовановић 1 

 

Службени гласник бр. 14 oд 24.05.2021.године 

 
Одлука о оснивању интерне ревизије општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 15 oд 01.06.2021.године 

 
Oдлука о давању у закуп пословног простора 1 

Решење – измена фин.плана Установе културе 1 
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Службени гласник бр. 16 oд 04.06.2021.године 

 
Закључак – почетне цене 1 

Решење – сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП Равно 2014 3 

Решење о о  измени Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2021. години 
3 

 

Службени гласник бр. 17 oд 08.06.2021.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину; 1 

Одлука о измени и допуни Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, 

Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2021. 

годину; 

43 

Одлука о оглашавању на територији општине Ћуприја; 43 

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

делатности; 
45 

Одлука о ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне површине за 2021. годину; 45 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја на кп. бр. 4503/1 

КО Ћуприја- град и расписивању јавног огласа за прикупљање понуда; 
46 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја на кп. бр. 2327 

К.О. Јовац и расписивању јавног огласа за прикупљање понуда; 
46 

Одлука о преносу права коришћења на објектима у склопу градског базена Установи за спорт 

СЦ „ Ада “ у Ћуприји; 
47 

Одлука о преносу права коришћења на објекту Центра за социјални рад „ Ћуприја “ у Ћуприји 47 

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „ 

Равно 2014 “ Ћуприја; 
48 

Јавни конкурс 49 

План детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу; 50 

План детаљне регулације сеоског гробља у Исакову; 50 

План детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу; 51 

План детаљне регулације сеоског гробља у Вирину; 51 

План детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој; 51 

Локални акциони плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и 

повратника по основу споразума о реадмисији у општини Ћуприја ( 2021-2026); 
51 

Локални акциони плана за запошљавање у општини Ћуприја за период од 2021 – 2023. године; 51 

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Ћуприја за 2021. 

годину; 
51 

Годишњи програм превентивних мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2021. години 

на територији општине Ћуприја; 
52 

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

за 2020. годину; 
53 

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

Надзорни одбор ЈКП „ Равно “ Ћуприја, број: 1889 од 29. 04. 2021. године; 
53 

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника бр. 5275 од 15. 09. 2016. 

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

Одлуком број: 2278 од 25. 05. 2021. године; 

53 

Одлуку о измени и допуни Ценовника бр. 5275 од 15. 09. 2016. године ЈКП „ Равно 2014 “ 

Ћуприја,  коју је донео Надзорни одбор ЈКП „ Равно “ Ћуприја,  Одлуком број: 2278 од 25. 05. 

2021. године; 

53 

Закључак - Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из 56 
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програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на 

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

за период од 01. 01. 2020. године до 30. 09. 2020. године; 

Решења о престанку мандата директору ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 56 

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

Разрешење Надзорног одбора Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја; 57 

Именовање Надзорног одбора Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја; 57 

Разрешење Управног одбора Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја; 57 

Именовање Управног одбора Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја; 57 

Разрешење Управног одбора  Народне библиотеке „ Душан Матић “ Ћуприја;  58 

Именовање Управног одбора Народне библиотеке „ Душан Матић “ Ћуприја; 58 

Решења о измени Решења о одређивању назива улица и тргова; 58 

Разрешење Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Ћуприја; 
58 

Именовање Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Ћуприја; 
59 

План детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу; ПРИЛОГ 1 

План детаљне регулације сеоског гробља у Исакову; ПРИЛОГ 2 

План детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу; ПРИЛОГ 3 

План детаљне регулације сеоског гробља у Вирину; ПРИЛОГ 4 

План детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој; ПРИЛОГ 5 

Локални акциони плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и 

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

ПРИЛОГ 6 

Локални акциони плана за запошљавање у општини Ћуприја за период од 2021 – 2023. године; ПРИЛОГ 7 

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Ћуприја за 2021. 

годину; 

ПРИЛОГ 8 

 

Службени гласник бр. 18 oд 10.06.2021.године 

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

пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Ћуприја 
1 

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

за подручје општине Ћуприја 
2 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова савета за безбедност општине 

Ћуприја 
28 

 

Службени гласник бр. 19 oд 21.06.2021.године 

 
Одлуку о престанку мандата одборника Жељана Радовановића; 1 

Извештај Изборне комисије општине Ћуприја о издатом уверењу за одборника Скупштине општине 

Ћуприја, бр. 013-1-187/2021-02 од 15. 06. 2021. године; 
1 

Решење о усвајању Извештаја Изборне комисије општине Ћуприја; 1 

Решење о именовању Верификационог одбора; 1 

Извештај верификационог одбора 2 

Решење о усвајању Извештаја Верификационог одбора; 2 

Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ћуприја; 2 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину; 2 

Одлуку о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине 

Ћуприја; 
3 

Одлуку о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности; 13 
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Правилник о изменама и допунама Правилника о  

организацији  и  систематизацији радних места у општинској управи општине Ћуприја,  

правобранилаштву општине Ћуприја и  служби буџетске инспекције општине Ћуприја 

13 

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

превоз 
15 

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и 

документарног материјала; 
16 

Решење о престанку функције члана Општинског већа Дејана Бркића; 19 

Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа; 
19 

Решење о избору члана Општинског већа; 19 

Решење о давању сагласности на коначни нацрта Анекса VI јавног уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 
20 

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

општине Ћуприја за 2021. годину, број: 2754 од 18. 06. 2021. године, подносиоца: ЈКП „ Равно 2014 “ 

Ћуприја; 

20 

Закључак Информација о степену усклађености; 20 

Решење – Сагласност на измену фин.плана Установе културе Ћуприја 20 

Решење – Сагласност на измену фин.плана ОШ 13.октобар 20 

Решење – Сагласност на измену фин.плана Медицинске школе 21 

Решење – Сагласност на измену фин.плана ОШ Вук Караџић 21 

Решење – Сагласност на измену фин.плана Туристичке организације 21 

Решење – Сагласност на измену фин.плана СЦ Ада 21 

Решење – Сагласност на измену фин.плана ОШ Ђура Јакшић 22 

Решење – Сагласност на измену фин.плана Гимназије 22 

 

Службени гласник бр. 20 oд 29.06.2021.године 

 
Одлуку  о проглашењу дана жалости на територији општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 21 oд 08.07.2021.године 

 
Одлуку  о преносу на коришћење објеката Стрељане Установи СЦ „АДА“ Ћуприја 1 

Решење – измена фин.плана Народне библиотеке Душан Матић 1 

Решење – измена фин.плана Музеја Хореум Марги-Равно 1 

 

Службени гласник бр. 22 oд 20.07.2021.године 

 
Одлуку  о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 23 oд 21.07.2021.године 

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

Решење о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини 

општине Ћуприја 
2 

Решење (поступак отуђења покретних ствари) 2 

 


