
Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2023.годину 

 

Службени гласник бр. 1 oд 12.01.2023.године 

 
Решење о утврђивању престанка мандата 1 

Решење  о образовању жалбене комисије општине Ћуприја 1 

Решење (Фин.план ОШ Вук Караџић) 1 

Решење (Фин.план Гимназија) 1 

Решење (Фин.план Медицинска школа) 2 

Одлука о отуђењу покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја 2 

 

Службени гласник бр. 2 oд 13.01.2023.године 

 
Решење (Фин.план Установе за спорт СЦ Ада) 1 

Решење (Фин.план Установа културе) 1 

 

Службени гласник бр. 3 oд 17.01.2023.године 

 
Закључак (почетне цене закупа) 1 

 

Службени гласник бр. 4 oд 23.01.2023.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. 5 oд 03.02.2023.године 

 
Решење (сагласност - Одлука о измени и допуни финансијског плана за 2023. годину  Установе за 

спорт Спортски центар „Ада“) 
1 

Решење (сагласност -  Програм пословања за 2023. годину  Јавног предузећа „Зоохигијена Ћуприја“) 1 

Решење (сагласност - програм пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја )   1 

Решење (сагласност - План и програм рада  Центра за социјални рад „Ћуприја“ за 2023. годину 1 

Решење (сагласност - Финансијски план   Центра за социјални рад „Ћуприја“ за 2023. годину 1 

Решење (сагласност - Одлука о измени и допуни финансијског плана за 2023. годину  Установе за 

спорт Спортски центар „Ада“) 
1 

 

Службени гласник бр. 6 oд 13.02.2023.године 

 
Одлука о расписивању јавног позива 1 

Решење о престанку функције заменика правобраниоца општине Ћуприја 1 

 

Службени гласник бр. 7 oд 27.02.2023.године 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину;; 1 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ћуприја; 36 

Одлука о изменама Одлуке о платама изабраних и постављених лица у органима општине Ћуприја; 41 

Одлука о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини 41 



Садржај свих Службених гласника општине 

Ћуприја за 2022.годину 

 

 

2 

 

Ћуприја; 

Одлука о утврђивању мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу у 

Предшколској установи „ Дечја радост„ Ћуприја; 
41 

Одлука о одређивању лекара за пружање услуге стручног утврђивања времена и узрока смрти 

умрлих изван здравствене установе и издавању потврде о смрти за лица која су умрла ван 

здравствене установе; 

42 

Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Ћуприја са 

Акционим планом за период 2023-2025 године; 
43 

Сагласност Министарства животне средине на Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Ћуприја за 2023. годину 
47 

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

2023. годину; 
47 

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета за здравље општине Ћуприја за 2022. годину; 48 

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

Ћуприја за 2022. годину; 
48 

Решење о усвајању Плана рада  Штаба за ванредне ситуације општине Ћуприја за 2023. годину; 48 

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; 
48 

Ценовник 48 

Решење о давању  сагласности на Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа,  PWW доо 

Ниш, огранак Ћуприја, број: 2501 од 02. 11. 2022. године; 
49 

Ценовник 49 

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: 314 од 27. 01. 2023. године; 

50 

Ценовник 50 

Решење о давању  сагласности на Годишњи план одвођења атмосферских вода на територији 

општине Ћуприја за 2023. годину, бр. 306 од 27. 01. 2023. године ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 
51 

Решење о давању  сагласности на Годишњи план одржавања јавног зеленила за 2023. годину, бр. 305 

од 27. 01. 2023. године ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 
51 

Решење о давању  сагласности  на Годишњи план обезбеђивања јавног осветљења на територији 

општине Ћуприја за 2023. годину, бр. 304 од 27. 01. 2023. године, ЈКП „ Равно 2014 “ Ћуприја; 
52 

Решење о давању  сагласности  на Средњорочни план радова на изградњи, реконструкцији 

одржавања и заштити  општинских путева за период 2023-2026 године бр. 307 од 27. 01. 2023. 

године, ЈКП „Равно 2014 “ Ћуприја; 

52 

Решење о давању  сагласности  на Годишњи план радова на изградњи, реконструкцији одржавања и 

заштити општинских путева у 2023. години, бр. 308 од 27. 01. 2023. године, ЈКП „Равно 2014 “ 

Ћуприја; 

52 

Решење о давању сагласности за коришћење назива општине Ћуприја, број: 023-3/2023-02 од 31. 01. 

2023. године СПОРТСКОГ ФУТСАЛ УДРУЖЕЊА „ КМФ ВИРТУС“ из Супске 
52 

Решење о давању сагласности за коришћење назива општине Ћуприја  у називу Удружења ратних 

ветерана Ћуприје 
52 

Решење – именовање МЗ Крушар; 52 

Решење – разрешење Школа за музичке таленте; 53 

Решење – именовање  Школа за музичке таленте; 53 

Решење о исправци техничке грешке 53 

Решење о разрешењу  Јасмина Ристановић 53 

Решење о именовању Александра Вукићевић 53 

Решење – измена финансијског плана Гимназије 54 

Прилог бр 1 - Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Ћуприја за 2023. годину; 
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Ћуприја за 2022.годину 

 

 

3 

 

Службени гласник бр. 8 oд 03.03.2023.године 

 
Правилник о изменама Правилника  о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Ћуприја 
1 

Решење о образовању Комисије за анализу и проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине 

Ћуприја 
1 

Решење (сагласност –Измена фин.плана МЗ Крушар) 2 

Решење (сагласност –Измена фин.плана Техничке школе) 2 

Решење (исправка техничке грешке) 2 

 

Службени гласник бр. 9 oд 09.03.2023.године 

 
Решење о именовању  Комисије за избор програма од јавног интереса 1 

Решење (сагласност - измена фин плана ОШ Вук Караџић) 1 

Решење (сагласност - измена фин плана Народне библиотеке) 1 

Решење (сагласност - измена фин плана ОМШ Душан Сковран) 2 

 

Службени гласник бр. 10 oд 14.03.2023.године 

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

Ћуприја 
1 

 

Службени гласник бр. 11 oд 17.03.2023.године 

 
Одлуку измени Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине 

Ћуприја за програме удружења 
1 

Одлуку о  ангажовању екстерне ревизије за потребе завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2022. 

годину; 
1 

Одлуку о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мара енергетске ефикасности у 2023. години; 1 

Одлуку о прибављању непокретности на кп.бр 4515/69, КО Ћуприја град у јавну својину општине Ћуприја; 2 

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

општине Ћуприја за 2022. годину; 
2 

Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „ Ћуприја“ у Ћуприји са финансијским 

извештајем за 2022. годину; 
2 

Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Ћуприја за 2022. годину; 3 

Решење о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о раду Музеја „ Хореум Марги - Равно“ Ћуприја за 

2022. годину; 
3 

Решење о усвајању Извештаја о оствареним приходима и расходима за 2022. годину – финансијски извештај 

Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, број: 249/2023 од 20. 02. 2023. године; 
3 

Решење о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела 
3 

Решење о образовању Комисије за анализу и проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине 

Ћуприја. 
4 

 


