
Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2022.годину 

 

Службени гласник бр. 1 oд 25.01.2022.године 

 
Решење о образовању Радне групе за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за 

период од 2019 - 2024. године 
1 

Решење (сагласност фин.план МЗ Добричево) 1 

Решење (сагласност фин.план МЗ Батинац) 1 

Решење (сагласност фин.план МЗ Центар) 2 

Решење (сагласност фин.план ОШ Вук Караџић) 2 

Закључак – почетне цене 2 

 

Службени гласник бр. 2 oд 31.01.2022.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022.годину 1 

Одлука о финансијској подршци  домаћинствима за спровођење мера енергетске 

ефикасности у 2022.години 
34 

Програм развоја спорта општине Ћуприја 2022-2024 са акционим планом 34 

Решење (сагласност – план осветљења) 34 

Решење (сагласност – план одржавања јавног зеленила) 34 

Решење (сагласност – план одвођења атмосферских вода) 34 

Решење (сагласност – радова на изградњи, реконструкцији одржавања и заштити 

општинских путева) 
35 

Решење (Годишњи план инспекцијског надзора – изворни послови) 35 

Решење (Годишњи план инспекцијског надзора – инспектора за заштиту животне средине) 35 

Решење (Годишњи план инспекцијског надзора – грађевински инспектори) 35 

Решење (Годишњи план инспекцијског надзора – инспектори ЛПА) 35 

Решење (Сагласност Ценовик ЈП Зоохигијена) 36 

Одлука о измени и допуни Ценовника ЈП Зоохигијена 36 

Решење о именовању директора ЈП Равно 2014 Ћуприја 37 

Решење о разрешење директора ЈП Равно 2014 Ћуприја 37 

Решење (Сагласност Програм пословања ЈКП Равно 2014 Ћуприја) 38 

 

Службени гласник бр. 3 oд 14.02.2022.године 

 
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова општинске изборне комисија 

у сталном саставу 
1 

Решење – сагласност на Правилник о измени и допуни правилника о платама 1 

Правилник о измени и допуни Правилника о платама запослених у општинској управи 

општине Ћуприја 
1 

Измена плана линија градског и приградског превоза путника на територији општине 

Ћуприја 
2 

Решење  (Годишњи извештај савета за здравље) 2 

Решење  (План и програм рада Центра за социјални рад)  

Решење  (фин.план Центра за социјални рад) 3 

Решење  (план рада народне кухиње Црвеног крста) 3 

Решење  (Програм пословања Зоохигијена) 3 

Решење  (Измена фин.плана Установе културе) 3 

Решење  (измена фин. плана ОШ Вук Караџић) 3 
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Службени гласник бр. 4 oд 17.02.2022.године 

 
Пословник о раду Изборне комисије општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 5 oд 23.02.2022.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину; 1 

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима; 33 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом  на кп. бр.962/2 и 963/6 све 

у КО Иванковац; 
33 

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп. бр. 2191/2 у КО Ћуприја ( град ) у јавну 

својину општине Ћуприја; 
33 

План детаљне регулације радне зоне у КО Мијатовац у општини Ћуприја; 33 

Измене Локалног акционог плана запошљавања у општини Ћуприја за период од 2021-2023. 

године; 
34 

Решење о усвајању Извештаја о реализацији програма народне кухиње за 2021. годину,  

Црвеног крста Ћуприја; 
35 

Решење разрешење МЗ Кованица; 35 

Решење именовање МЗ Кованица; 35 

Решење о именовању Радне групе  35 

ПРИЛОГ 1 - План детаљне регулације радне зоне у КО Мијатовац у општини Ћуприја;  

 

Службени гласник бр. 6 oд 24.02.2022.године 

 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Ћуприја 
1 

Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја 28 

 

Службени гласник бр. 7 oд 25.02.2022.године 

 
Решење о формирању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Ћуприја 
1 

Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине 

Ћуприја  за 2022. годину 
1 

Решење (измене фин плана Народне библиотеке ) 5 

Решење (измена фин.плана СЦ Ада) 6 

Решење (измена фин.плана Гимназије) 6 

 

Службени гласник бр. 8 oд 22.03.2022.године 

 
Решење (Измена фин.плана Установе културе) 1 

Решење (Измена фин.плана Установе за спорт СЦ Ада) 1 

Решење (Измена фин.плана ПУ Дечја радост) 1 

Решење (Измена фин.плана Гимназије) 1 
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Службени гласник бр. 9 oд 19.04.2022.године 

 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину; 1 

Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за потребе завршног рачуна Општине Ћуприја; 36 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности зоохигијене  „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја; 
36 

Текст јавног конкурса; 38 

Одлуку о о измени Одлуке о одређивању назива улица у Супској; 39 

Одлуку о измени Одлуке о одређивању назива улица у Јовцу; 39 

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

инвестиционо одржавање згада и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и 

стамбено – пословним зградама на територији општине Ћуприја 

39 

Одлуку о  измени Одлуке о давању на коришћење пословног простора у објекту бр. 2 на кп. 

бр. 1866 у КО Ћуприја град, број: 361-6/2020-02 ОД  05. 10. 2020. год; 
40 

Оперативни плана одбране од поплава  за воде II реда на територији општине Ћуприја за 

2022. годину; 
41 

Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2022. години на територији 

општине Ћуприја; 
41 

Решење о давању сагласности на коначни нацрт Анекса VII Јавног уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника  на територији 

општине Ћуприја број 400-731/2019-01 од 13.11.2019. године; 

42 

Закључак Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

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

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

Ћуприја за период од  01. 01. 2021. године до 30. 09. 2021. године; 

42 

Закључак Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

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

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

Ћуприја за период од  01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. године и Анализе пословања јавних 

предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач 

општина Ћуприја за период од  01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. године; 

42 

Решење о давању сагласности на План изношења смећа у општини Ћуприја за 2022. годину, 

број: 2758 од 09. 12. 2021. године, PWW доо, огранак Ћуприја; 
43 

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

2022. годину, број: 2757 од 09. 12. 2021. године, PWW доо, огранак Ћуприја; 
43 

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 

општине Ћуприја“ у ликвидацији број: 353 од 23. 02. 2022. године; 
43 

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

Општинског већа општине Ћуприја за 2021. годину, број: 02-26/2022-01 од 02. 03. 2022. 

године; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о оствареним приходима и расходима за 2021. годину,  

Предшколске установе „ Дечја радост “ Ћуприја; 
43 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад „ 

Ћуприја “ у Ћуприји за 2021. годину, број: 01-110-228/2022 од 23. 02. 2022. године; 
44 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Музеја „ Хореум Марги - 

Равно “ Ћуприја за 2021. годину, број: 20/22 од 14. 02. 2022. године; 
44 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке 

„Душан Матић “ Ћуприја за 2021. годину, број: 62/22 од 28. 02. 2022. године; 
44 

Решење о разрешењу Школског одбора Медицинске школе; 44 

Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе; 45 

Решење о разрешењу Школског одбора Школе за музичке таленте; 45 

Решење о именовању Школског одбора Школе за музичке таленте; 45 
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Решење о разрешењу члана Управног одбора вртића; 45 

Решење о именовању члана Управног одбора вртића 46 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана ШОМО  46 

Решење Милош Бирешев 46 
Решење - ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI“ доо Ћуприја 46 

ПРИЛОГ 1 - Оперативни плана одбране од поплава  за воде II реда на територији општине 

Ћуприја за 2022. годину; 
 

 

Службени гласник бр. 10 oд 21.04.2022.године 

 
Решење о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2022. години 
1 

 

Службени гласник бр. 11 oд 09.05.2022.године 

 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ћуприја за 2021. годину; 1 

Одлуку о приступању општине Ћуприја Националној асоцијацији канцеларије за младе; 31 

Одлуку о покретању ревидирања Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, 

интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Ћуприја 

( 2021-2026 );; 

31 

Одлуку о измени Одлуке о одређивању назива улица у Добричеву; 31 

Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја; 32 

Локални акциони план за побољшање положаја Рома и Ромкиња у општини Ћуприја за 

период 2022-2025 године; 
43 

Решење о исправци техничке грешке у II изменама и допунама Плана детаљне регулације 

„Индустријски парк Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја “, бр. 11/21) 
51 

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „ Ћуприја “ у Ћуприји, 

број: 01-110-126/1-2022 од 31. 01. 2022. године; 

51 

Решење о давању сагласности на Ценовник за комуналне услуге – јавна хигијена у општини 

Ћуприја PWW доо огранак Ћуприја, број: 2756 од 09. 12. 2021. године; 
51 

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  Ценовника услуга Установе 

за спорт СЦ „ Ада “ Ћуприја, број: 166/2019 од 13. 06. 2019. године; 
52 

Решење о усвајању Извештаја о раду Установе за спорт СЦ „ Ада “ Ћуприја за 2021. годину, 

број: 57/2022 од 27. 04. 2022. године; 
52 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2022. год ОШ „Ђура Јакшић„ 52 

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуну финансијског плана за 2022. год 

Установе за спорт СЦ „ Ада “ Ћуприја ; 
53 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2022.год Установе културе; 53 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2022.год Медицинске школе; 53 

 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2022.год Туристичке 

организације;  

53 

 

Прилог 1 – Графичке измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја  

 

Службени гласник бр. 12 oд 11.05.2022.године 

 
Правилник о заштити података о личности у општинској управи општине Ћуприја 1 

Закључак – почетне цене  
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Службени гласник бр. 13 oд 17.05.2022.године 

 
сагласност 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 и на коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини у општини Ћуприја 
2 

 

Службени гласник бр. 14 oд 18.05.2022.године 

 
Одлуку о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 15 oд 24.05.2022.године 

 
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених 

зграда  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за 

финансирање и подстицање енергетске ефикасности јп 1/22 

1 

Решење (измена фин.плана Техничке школе) 9 

Решење (Измена фин.плана Народне библиотеке Душан Матић) 10 

 

Службени гласник бр. 16 oд 20.06.2022.године 

 
Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину; 1 

Одлуку о стипендирању ученика и студената са пребивалиштем на територији општине Ћуприја ; 36 

Одлуку о поступку давања на коришћење техничке документације Општој болници Ћуприја; 38 

Одлуку о прихватању обавеза; 38 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена 

намена доношењем „Плана генералне регулације за насеље Мијатовац у општини Ћуприја“ Плана 

генералне регулације за насеље Батинац у општини Ћуприја“ „Плана генералне регулације за насеље 

Крушар у општини Ћуприја“ и „Плана генералне регулације за насеље Супска у општини Ћуприја“; 

39 

Одлуку о отуђењу непокретности у јавној својини општине Ћуприја на кп.бр. 1634 у К.О. Ћуприја ( 

град ) и расписивању јавног огласа са текстом јавног огласа са текстом јавног огласа; 
39 

Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја путем 

размене;  
40 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину 

општине Ћуприја путем размене; 
40 

Одлуку о покретању поступка прибављања кп. бр. 2645/9 у К.О. Ћуприја ( ван града ) у јавну својину 

општине Ћуприја непосредном погодбом; 
40 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања к.п.бр. 2645/9 у КО Ћуприја 

(ван града) у јавну својину општине Ћуприја непосредном погодбом 
41 

Одлуку о додели опреме Полицијској станици Ћуприја; 41 

Одлуку о расписивању јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја; 
42 

Одлуку о преносу на коришћење градског стадиона Установи за спорт СЦ Ада; 42 

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада; 42 

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 43 



Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2022.годину 

 

 

6 

 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу Јавног позива 

за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова; 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ћуприја за 

2022. годину; 
48 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 

Ћуприја за 2022.годину 
53 

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

општине Ћуприја за 2022. годину, број: 2476 од 01. 06. 2022. године,  ЈКП „ Равно 2014 „ Ћуприја; 
86 

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 2014  “ Ћуприја,  

Одлуком број: 2475 од 01. 06. 2021. године; 

86 

Ценовник 86 

Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине 

Ћуприја за 2021. годину; 
86 

Решење о  образовању комисије за реализацију мера енергетске ефикасности, 87 

Решење о  давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ Равно 2014 „ Ћуприја; 87 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2022. год ОШ „ Ђура Јакшић „ 88 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана ПУ Дечја радост 88 

Решење о давању сагласности на измену финансијског плана Техничке школе; 88 

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације општине Ћуприја; 88 

Решење о именовању директора Туристичке организације општине Ћуприја 88 

Решење позитивно мишљење Ђорђе Нешковић 89 

Закључак  - Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности  89 

 

Службени гласник бр. 17 oд 28.06.2022.године 

 
Решење - измена фин.плана ОШ 13.октобар 1 

Решење - Измене фин.плана Народне библиотеке Душан Матић 1 

Решење - измена фин.плана ОШ Вук Караџић 1 

Решење о допуни Решења  о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације   1 

 

Службени гласник бр. 18 oд 20.07.2022.године 

 
Правилник о организацији  и  систематизацији радних места у општинској управи општине Ћуприја,  

правобранилаштву општине Ћуприја и служби буџетске инспекције општине Ћуприја и интерне 

ревизије општине Ћуприја 

1 

Решење (измен.фин.плана СЦ Ада) 81 

Решење (измен.фин.плана Установе културе) 82 

Решење (фин.план МЗ Кованица) 82 

Решење (измен.фин.плана ПУ Дечја радост) 82 

Решење (измен.фин.плана Туристичке организације) 82 

Решење (измен.фин.плана Гимназије) 82 

Решење (измен.фин.плана МЗ Мијаатовац) 83 

 

Службени гласник бр. 19 oд 27.07.2022.године 

 
Одлука о отуђењу расходованих моторних возила у јавној својини Општине Ћуприја 1 
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Службени гласник бр. 20 oд 16.08.2022.године 

 
Правилник о измени и допуни правилника о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са 

рада 
1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ Добричево) 1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ Вук Караџић) 1 

 

Службени гласник бр. 21 oд 29.08.2022.године 

 
Одлуку о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту на територији општине Ћуприја; 
1 

Одлуку о изради симбола општине Ћуприја; 3 

Одлуку о остваривању права на доделу новчаних средстава у висини основног пакета штампаних 

уџбеника за први разред за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја за 

школску 2022/2023 годину; 

3 

Одлуку о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Ћуприја за период од 2023 – 

2027. године; 
4 

Одлуку о давању сагласности да се потраживања општине Ћуприја према Холдинг Индустрији 

каблова Јагодина а.д. Јагодина по основу изворних прихода јединице локалне самоуправе 

конвертују у удео општине Ћуприја у капитал Холдинг Индустрији каблова Јагодина а.д. Јагодина; 

4 

Програм енергетске ефикасности општине Ћуприја за период од 2022. до 2024. године са Планом 

енергетске ефикасности за 2022. годину; 
4 

Решење Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за период од 01. 01. – 30. 06. 2022. године;  4 

Решење о давању сагласности на  коначни нацрт Анекса VIII Јавног уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника  на територији општине 

Ћуприја број 400-731/2019-01 од 13.11.2019. године; 

4 

Решење – разрешење ШО ОШ Вук Караџић; 5 

Решење – именовање ШО ОШ Вук Караџић; 5 

Решење – разрешење ШО ОШ 13.  октобар; 5 

Решење –  именовање ШО ОШ 13.октобар; 5 

Решење – разрешење ШО ОШ Ђура Јакшић; 5 

Решење –  именовање ШО ОШ Ђура Јакшић; 5 

Решење – разрешење МЗ Крушар 5 

Решење –  именовање МЗ Крушар 6 

Прилог 1 - Програм енергетске ефикасности општине Ћуприја за период од 2022. до 2024. године 

са Планом енергетске ефикасности за 2022. годину; 
 

 

Службени гласник бр. 22 oд 01.09.2022.године 

 
Одлука о расписивању јавног позива 

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда  које се 

односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине  Ћуприја за 2022. 

годину 

1 

Правилник 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 

1 
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Службени гласник бр. 23 oд 09.09.2022.године 

 
Решење о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце 1 

Решење (измена фин.плана Гимназије) 2 

Решење (измена фин.плана Туристичке организације) 2 

Решење о именовању комисије за спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја 2 

Измена плана линија градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја 2 

Решење (Овлашћење Јелена Ристић) 3 

Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја 3 

 

Службени гласник бр. 24 oд 16.09.2022.године 

 
Решење о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце 1 

 

Службени гласник бр. 25 oд 22.09.2022.године 

 
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 1 

 

Службени гласник бр. 26 oд 26.09.2022.године 

 
Одлуку о изради четврте измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја; 1 

Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Мијатовац у општини 

Ћуприја; 
2 

Одлуку о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Ћуприја за 2022. годину; 
3 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Ћуприја за 2022. годину; 
3 

Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину општине Ћуприја непосредном погодбом 

путем размене; 
4 

Закључак - Информација 4 

ПРИЛОГ 1  Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Ћуприја за 2022. годину 
 

 

Службени гласник бр. 27 oд 30.09.2022.године 

 
Одлука о додели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2022.годину 1 

Решење (Сагласност на Годишњи план - Дечја радост) 1 

Решење (Сагласност измена фин плана Установе за спорт СЦ Ада) 1 

Решење (Сагласност измена фин.плана Музеја) 1 

Решење (Сагласност измена фин.плана МЗ Остриковац) 2 
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Службени гласник бр. 28 oд 12.10.2022.године 

 
Одлука о додели признања и награда за 2022. годину поводом обележавања Дана општине 

Ћуприја 13. Октобра; 
1 

Одлука о додели награда 1 

Одлука о измени Одлуке о годишњим одморима; 2 

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

пољопривредног краткорочног кредита; 
2 

Решење – извештај о извршењу буџета; 3 

Решење о усвајању Извештаја о остварености Годишњег плана рада Предшколске установе „ 

Дечја радост “ у Ћуприји за радну 2021/2022 годину, 
3 

Решење о давању сагласности на Ценовник месечних карата, број: 38-12/2022-01-1 од 22. 09. 

2022. године, „Еуро Лин “ д.о.о. Параћин ; 
3 

Решење о давању сагласности на Одлуку о задужењу ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја 3 

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

године, ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја 
3 

Ценовник Јавног комуналног предузећа  „Равно 2014 4 

Ценовник Еуро лин Параћин 4 

Исправка техничке грешке 4 

 

Службени гласник бр. 29 oд 17.10.2022.године 

 
Закључак – почетна цена закупа пољопривредног земљишта 1 

 

Службени гласник бр. 30 oд 21.10.2022.године 

 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 1 

Одлука о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине 

Ћуприја 
28 

 

Службени гласник бр. 31 oд 28.10.2022.године 

 
Одлука о измени и допуни одлуке о одређивању закупца објеката на к.п.бр. 4940 у ко Ћуприја град 

 
1 

 

Службени гласник бр. 32 oд 10.11.2022.године 

 
Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење   мера енергетске 

санације  
1 

Одлуку о додели стипендија ученицима 1. Разреда средњих школа  3 

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

пољопривредног краткорочног кредита 
4 

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

имовину пољопривредних газдинстава 
5 



Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2022.годину 

 

 

10 

 

Решење о формирању штаба зимске службе за 2022/2023 7 

Решење 7 

Решење 7 

Решење 7 

 

Службени гласник бр. 33 oд 23.11.2022.године 

 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину; 1 

Одлуку о јавним расправама; 37 

Одлуку о прибављању к.п. бр. 2645/9 у КО Ћуприја (ван) у јавну својину Општине Ћуприја 

непосредном погодбом; 
41 

План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025; 
41 

Решење сагласност на Статут Туристичке организације; 41 

Решење сагласност за расписивање конкурса за директора Музеја; 41 

Решење – разрешење Јелена Рајић 41 

Решење – именовање 13. октобар 41 

Решење – разрешење ОМШ Душан Сковран 41 

Решење – именовање ОМШ Душан Сковран 42 

Решење – тимови Техничка школа 42 

Закључак -Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

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

примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја за период 

од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године; 

42 

Прилог 1  - План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025; 
 

 

Службени гласник бр. 34 oд 30.11.2022.године 

 
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Ћуприја; 
1 

Одлука о начину и поступку утврђивања назива улица и тргова на територији општине Ћуприја; 3 

Решење (сагласност на допуну Статута Установе за спорт СЦ „Ада“ Ћуприја); 3 

Решење (сагласност на измену фин. плана Медицинске школе); 3 

Решење (сагласност на измену фин. плана ОШ „Вук Караџић“); 3 

Решење (сагласност на измену фин. плана ОШ „13. октобар“); 4 

Решење (сагласност на измену фин. плана ОШ „Ђура Јакшић“); 4 

Решење (сагласност на измену фин. плана Техничке школе); 4 

Решење (сагласност на измену фин. плана ОМШ „Душан Сковран“); 4 

Решење (сагласност на измену фин. плана МЗ Церница); 4 

Решење (сагласност на измену фин. плана МЗ Вирине); 5 

Решење (сагласност на измену фин. плана МЗ Јовац); 5 

Решење (сагласност на измену фин. плана Установе за спорт СЦ „Ада“ Ћуприја); 5 

Решење (сагласност на измену фин. плана Народне библиотеке „Душан Матић“); 5 

Решење (сагласност на измену фин. плана Установе културе „Ћуприја“); 6 

Решење (сагласност на измену фин. плана Туристичке организације Ћуприја); 6 

Решење (сагласност на измену фин. плана Музеја „Хореум Марги-Равно“); 6 

Решење (разрешење Шеф буџетске инспекције) 6 

 


