
 
 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, 
број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 3. став 3.Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа ( „Службени гласник РС“, број 21/2018) и члана 38. 

Статута општине Ћуприја ( „Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), 
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 08. 

03.  2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

          Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред 
јавних основних школа  на територији општине Ћуприја ( у 

даљем тексту: мрежа школа). 

 
Члан 2.  

Просторни распоред јавне основне школе је 

просторно подручје  с којег се ученици уписују у јавну 
основну школу (у даљем тексту: школа), на основу 

пребивалишта, односно боравишта. 

 
Члан 3. 

Основно образовање и васпитање траје осам година 

у два образовна циклуса, по четири године - у првом циклусу 
остварује се као разредна,  а у другом циклусу као предметна 

настава. 

Основно образовање и васпитање  у осмогодишњем 
трајању остварује  се у три јавне основне школе: ОШ „Вук 

Караџић“, ОШ „13.октобар“ и ОШ „Ђура Јакшић“ . 

Основно музичко образовање и васпитање остварује 
се у Школи за основно музичко образовање „Душан Сковран“.  

 

Члан 4. 
         Мрежу јавних основних школа чине јавне основне школе 

које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења, 
и то: 

а) Јавне основне школе 

а) ОШ „Вук Караџић“ 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разредн

ост 

1. „Вук Караџић“ Ћуприја, 

Кнеза 
Милоша 96 

Матична 

школа 

I-VIII 

2. „Вук Караџић“ село Крушар Крушар I-VIII 

3. „Вук Караџић“ село Исаково Исаково I-IV 

4. „Вук Караџић“ село Батинац Батинац I-IV 

5. „Вук Караџић“ село Влашка Влашка I-IV 

Напомена: У матичној школи постоји одељење за образовање 
ученика са сметњама  у развоју  I-VIII 

 

 

 

б) ОШ „Ђура Јакшић“ 

 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разредност 

1. „Ђура 

Јакшић“ 

Ћуприја, 

Карађорђева 46 

 I-VIII 

2. „Ђура 

Јакшић“ 

село Јовац Јовац          I-VIII 

3. „Ђура 

Јакшић“ 

село Остриковац Остриковац                        I-IV 

4. „Ђура 

Јакшић“ 

село Бигреница Бигреница                     I-IV 

5. „Ђура 

Јакшић“ 

село Иванковац Иванковац              I-IV 

 

в) ОШ „13. Октобар“ 

 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разредност 

1. „13.октобар“ Ћуприја, 

Алексе 

Шантића бб 

 I-VIII 

2. „13.октобар“ село Сење Сење  I-VIII 

3. „13.октобар“ село 
Мијатовац 

Мијатовац                        I-IV 

4. „13.октобар“ село Вирине Вирине                  I-IV 

5. „13.октобар“ село Супска Супска I-IV 

 

г) Школа за основно музичко образовање „Душан 

Сковран“ 

 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разредност 

1. „Душан 
Сковран“ 

Ћуприја,  
Иве Лоле 

Рибара 1  

 I-VI 

 

Члан 5. 

 Саставни део ове Одлуке је Елаборат о мрежи 

јавних основних школа на територији општине Ћуприја за 
период од 2019. до 2023.године. 

 
Члан 6. 

         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о мрежи основних школа на територији општине Ћуприја бр. 
06-13/2011-02 од 18.02.2011.године („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 2/2011). 
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Члан 7. 

         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“ а 

примењиваће се од дана добијања сагласности  Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:  61-12/2019-02/ oд 08. 03. 2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

               
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

Радни тим за израду елабората 

Број:  61-2/2019-01 

Ћуприја 

 

Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији 

општине Ћуприја за период од 2019. до 2023.године 

 

Фебруар 2019. 

 

САДРЖАЈ: 

 

I. Приказ основних карактеристика  општине Ћуприја  

 

1. Географско-историјске карактеристике  општине Ћуприја 

2. Демографске подаци о општини Ћуприја 
3. Економске карактеристике општине Ћуприја 

4. Културне карактеристике општине Ћуприја 

5 .Спортске карактеристике општине Ћуприја 
 

II. Приказ  установа основног образовања и васпитања на 

територији општине Ћуприја 

 

1. Образовна делатност у општини Ћуприја 
2. Мрежа јавних основних школа  на територији општине 

Ћуприја 

3. Анализа броја ученика јавних основних школа на 
територији општине Ћуприја 

 

III. Развојни план мреже јавних основних школа на 

територији општине Ћуприја  

 

1. Кретање броја деце рођене у општини Ћуприја  у периоду 
од 2011.године до 2018.године 

 

2. Укупан број ученика, а посебно првака уписаних у јавне 
основне школе од школске 2011/12. до 2018/19.године 

 

3. Средњорочни план оптимализације  мреже  јавних основних 
школа на територији општине Ћуприја у наредне четири 

године  (са закључком) 

 

I.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

1. ГЕОГРАФСКО – ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Општина Ћуприја, налази се у средишту Поморавског округа, 

окружена Јагодином на североистоку, општином Параћин на 

југу, и општином Деспотовац на северозападу.  

Основни подаци о  климатским карактеристикама овог краја 

одређени су својствима и елементима умерено континенталне 

климe са просечно довољним количинама падавина и мањим 
утицајем ветрова, изузев кошаве. Ћуприја је окружена 

планинама и при различитим температурама ствара се језеро 

топлог или хладног ваздуха, што може да проузрокује 
изузетно високе температуре лети и екстремно ниске 

температуре зими.  Најнижа температура забележена је 9. 

фебруара 1956. године  -28.4°C, док је највиша измерена 

температура износила 44.6°C, 24. јула 2007.године1.  

Површина територије општине Ћуприја износи 287 км2 . 

Према подацима последњег званичног пописа становништва 

спроведеног 2011.године, на њеној територији живи 30.645 
становника.Територију општине, утврђену законом чине 

насељена места, односно подручја катастарских општина које 

улазе у њен састав, и то: 

Редни 
бр. 

Насељено место Катастарска општина 

1 Батинац Батинац 

2 Бигреница Бигреница 

3 Старо село Старо село 

4 Вирине Вирине 

5 Влашка Влашка 

6 Добричево Добричево 

7 Исаково Исаково 

8 Јовац Јовац 

9 Дворица Дворица 

10 Кованица Кованица 

11 Крушар Крушар 

12 Мијатовац Мијатовац 

13 Остриковац Остриковац 

14 Паљане Паљане 

15 Иванковац Иванковац 

16 Сење Сење 

17 Супска Супска 

18 Ћуприја 
Ћуприја град 

Ћуприја ван града 

Табела 1, Приказ катастарских општина у Ћуприји 

1.1. Геостратешки положај 

Општина Ћуприја има одличан геостратешки положај. Наиме, 

Коридор 10 који спаја источну са западном Европом, пресеца 
територију општине Ћуприја. Повољном положају доприноси 

и магистрална пруга Суботица – Београд – Ниш, која је 

међународног карактера и пролази кроз територију саме 
општине. Удаљеност Ћуприје од Београда износи 147 км, а од 

Ниша 89 км. Ћуприја чини јединствено трограђе заједно са 

Параћином на југу и Јагодином на северу. 

1.1.1. Саобраћајне везе 

                                 Саобраћајне везе 

Аутопутеви Ћуприја има директан приступ ауто-путу Е75  

Главни 
путеви 

Државни путеви другог А реда 158, 160, 186, 
187, Државни путеви другог Б реда 383, 386  

Железничке 
линије 

Ћуприја има директан приступ међународној 
прузи Е85  

Луке Најближа међународна река (Дунав – 
Коридор VII) Лучка капетанија Смедерево / 
удаљеност од луке 100 km 

Аеродроми/ 
удаљеност: 
 

1.Београд: ваздушном линијом 120км, 
друмским саобраћајем (аутопутем Е75)180 km 
2.Скопље: друмским саобраћајем 329 km   
3.Сарајево: друмским саобраћајем 376 km   
4.Загреб: друмским саобраћајем 552 km   

Табела 2 , Приказ саобраћаних веза – друмски, железнички, 

ваздушни саобраћај и луке 

 

 
 

 

                                                 
1Република Србија / Републички хидрометеоролошки завод, 

2018., доступно на:  
http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php
?moss_id=13384  [приступљено: 31. Августа 2018].  

http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13384
http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13384
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1.1.2. Удаљеност од градова 

 Удаљеност од 
градова 

 

 Друмски саобраћај 
(km) 

Ваздушна 
удаљеност (km) 

Београд (Србија) 147 121 

Берлин (Немачка) 1381 1122 

Будимпешта 
(Мађарска) 

524 436 

Истанбул (Турска) 806 701 

Милано (Италија) 1178 1007 

Минхен (Немачка) 1087 894 

Сарајево (Босна и 
Херцег.) 

357 237 

Скопље 
(Македонија) 

290 214 

Софија (Бугарска) 249 208 

Солун (Грчка) 491 388 

Беч (Аустрија) 761 611 

Загреб (Хрватска) 538 474 

Подгорица (Црна 
Гора) 

408 239 

Табела 3 , Удаљеност Ћуприје од градова у окружењу 

1.1.3. Удаљеност од најближих граничних прелаза 

Удаљеност од најближих граничних прелаза 

Македонија (Прешево)  237 km  

Бугарска (Мокрања) 155 km 

Румунија (Ђердап) 206 km 

Бугарска (Вршка Чука) 110 km 

Босна и Херцеговина 
(Котроман) 

225km  

Табела 4 , Удаљеност Ћуприје од најближих граничних 

прелаза 

1.2. Историјски развој Ћупријe 
Праисторијска налазишта у околини Ћуприје говоре о 

развијеној култури човека тог времена. Остаци града воде 

порекло још од каменог доба, о чему сведоче предмети 

пронађени код Стрмостена и код пећине у близина манастира 

Раваница. Од великог значаја је и археолошко налазиште 
Стублина код села Супска за које се може рећи да је поред 

Винче, једино место на ком је заступљена комплетна 

статиграфија виничанске културе. Село Батинац представља 
једно од најзначајнијих праисторијских налазишта у 

ћупријском  крају.  У  њему  су  откопана  два  сребрна  

илирска  појаса  са  палметама  и неколико комада накита од 
филиграна уз богату керамику гвозденог доба. На моравској 

обали, код села Мијатовац према Ћуприји, откопан је и 

костур мамута, као и друге старине од цигала и камена.2  
У петом веку пре нове ере, према подацима Херодота и 

Тукидита, ову област настањивали су Трибали. 

Римска налазишта у околини Ћуприје и самом центру града, 
сведоче о Ћуприји као најважнијем римском насељу  током 

Римског царства. Ћуприја је тада носила назив Horreum Margi, 

што у преводу значи житница Мораве. Horreum Margi је 
пуних шест векова био  највећи град Горње Мезије, познат по 

производњи оружја и по највећем складишту жита. Порушили 

су га Хуни, а након 100 година, насеље је обновио Јустинијан 

I. 3 

У прошлости, Ћуприја је имала највећу важност због главног 

прелаза преко Мораве и римског зиданог моста. 
Равно се први пут помиње средином XII века, и касније 1183. 

године када је Фридриха Барбаросу с крсташима дочекало 

изасланство Немањино. Средином XIII века, Равно су 

                                                 
2 Чубриловић, В., 1979. Бој на Иванковцу 1805.године, I 

издање, Београд, стр. 171, Српска академија наука и 
уметности, САНУ 
3 Ibid, стр. 172 

прегазили Татари. Верује се да је је већ тада било разорено, јер 

у даровној повељи Раваници, кнез Лазар назива Равно селом, 
упоређујући га са Жировницом (данашњом Бигреницом) и 

Сењем.4 

Дугу историју има и манастир Раваница, као један од 

најзначајнијих споменика културе у овом делу Србије. 

Задужбина је кнеза Лазара и сазидана 1381. године.  

Материјалних остатака  из  турског  доба  у овој области нема. 
Ћуприја је тада била паланка, станица на цариградском путу и 

преноћиште за одмор путника.  

За време војних похода Сулејмана Величанственог (1521–66), 
са привременим понтонским мостом на Морави, Ћуприја се 

помиње као град Морава.  

Од друге половине XVII века,  Мехмед-паша Ћуприлић 
подигао је стални мост – ћуприју по коме је град и добио 

садашњи назив.  У XVI, XVII и XVIII веку Ћуприја је и 

пристаниште на Великој Морави. Постоје докази да се 
Моравом пловило до почетка XIX века. 5 

Догађај који је обележио историју Србије и овог краја, 

свакако је и  Бој на Иванковцу, који се одиграо на 
неколико километара од Ћуприје, 18. августа 1805. 

године. 

У граду постоји и стара црква Светог Ђорђа, саграђена 1863. 
године у којој се налази меморијални   портрет   краља   

Александра   I   Карађорђевића,   приложен   од   стране 

пододбора Друштва „Кнегиња Љубица". 6 
Крајем XIX века, Ћуприја је била административно седиште 

округа. Њене границе простирале су се на западу Морава, на 

северу округ Пожаревачки, на истоку планински венци који 
деле воде Тимока и Мораве, а на југу Јовановачка река.7 

Почетком двадесетог века, Ћуприја постаје важан железнички 
центар, јер је тада прорадила ложионица за оправку 

локомотива и вагона. Прву основну школу Ћуприја је имала 

1809.године. 8 Године 1815. сем Јагодине и Остружнице, само 
је још Ћуприја имала основну школу.9  Гимназију је добила 

1909.године. 

Прва цивилна болница у Поморављу, основана је у Ћуприји 
1881. године, док је окружна саграђена 1906.године.  Данашња 

Ћуприја позната је по здравству, спорту и музици. 

2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

На основу података који се односе на последња три званична 

пописа становништва, може се констатовати непрекидан пад 
броја становника. Ово умањење посебно је изражено у 

последњем пописном интервалу.  Према последњем подацима 

из  2011. године, општина Ћуприја имала је 30.645 становника 
што је за 21.1% мање у односу на попис који је спроведен 

1981.  и 1991. године, а 0.8% мање у односу на попис из 2002. 

године.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Чубриловић, В., 1979. Бој на Иванковцу 1805.године, I 

издање, Београд, стр. 172, Српска академија наука и 
уметности, САНУ 
5 Ibid, стр. 172, 173 
6 Брчески, И., 2010. Локални еколошки акциони план општине 
Ћуприја, 1. Издање, стр. 15-17, Београд: публикација издата у 
оквиру пројекта ''Локално акционо планирање у области 
животне средине у Југоисточној Европи'', који имплементира 
REC  , уз финансијску подршку SIDA  
7 М.Ђ.Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, стр.1103. 
8 Ђулић, Д., Милачић, М. 1977., Хроника На Морави Ћуприја, 2. 
Издање, стр.22, Ћуприја  
9 Ibid 



2.1. Старосна структура становништва 

Табела 14, Старосна структура становништва у размацима од 10 година  

2.2. Образовна структура 
Образовна структура становништва старијег од 15 година указује на то, да је од укупног процента посматране популације најбројнија 
групација становника са средњим образовањем 44,30%.  Основно  образовање  има  24,20%  док је  3,7%  посматране  популације  без 
основног образовања 

Извор: Репубички завод за статистику 

 Укупно Без 

школс. 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образ. 

Средње 

образ. 

Више 

образ. 

Високо 

образ. 

Непозн. 

Укупно 26679 985 4134 6406 11864 1342 1771 177 

М. 12817 138 1601 2926 6518 640 911 83 

Ж. 13862 847 2533 3480 5346 702 860 94 

Табела  16, Становништво старије 15 и више год. према полу и школској спреми, попис 2012. 

На основу података о образовној стуктури становништва, може се уочити да је женска популација доминантна у ниже образовним 
групацијама.   Ово   се   посебно   односи   на   групације   становништва   без   основног образовања, где женска популација чини 

54.3% посматране популације. 

2.3. Витални догађаји 
Природни прираштај општине Ћуприја према подацима  тзв. виталне статистике током посматраног периода од 2000. до 2012. 

године, показује негативну стопу у интервалу од -4 до -12,0%. Стопа смртности се у овом периоду повећала на 18.2%, док је стопа 
новорођених пала на 6.1%. Према подацима за статистику из 2015.године, број рођених се повећао, а негативна стопа природног 

прираштаја смањила. У 2018.години забележен је смањен број рођених и повећан проценат умрлих. (Табела 20) 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 

Год. 

 
Живорођени 

 
Умрли 

 
Природни прираштај 

 
Бракови 

 
број 

на 1000 

становник. 

 
број 

на 1000 

становни. 

 
број 

на 1000 

становни. 

 
закључени 

 
разведени 

2000. 399 10,5 550 14,5 -151 -4,0 246 83 

2001. 375 9,9 528 13,9 -153 -4,0 242 79 

2002. 364 10,9 534 15,9 -170 -5,0 223 43 

2003. 395 11,8 558 16,7 -163 -4,9 210 53 

2004. 372 11,2 555 16,8 -183 -5,5 209 45 

2005. 279 8,5 559 17 -280 -8,5 170 41 

Попис 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

0-4 2229 2577 2258 1409 1182 

5-9 2244 2518 2346 1688 1336 

10-14 2613 2314 2544 1908 1448 

15 - 19 3387 2351 2494 2147 1677 

20 - 24 3080 2802 2358 2201 1778 

25 - 29 2134 3451 2295 2043 1802 

30 - 34 2663 3166 2763 1916 1932 

35 - 39 3201 2164 3332 1968 1902 

40 - 44 3332 2702 2975 2334 1848 

45 - 49 2872 3121 2002 2804 1949 

50 - 54 1539 3168 2480 2528 2301 

55 - 59 1757 2652 2842 1738 2769 

60 - 64 1835 1385 2805 2047 2490 

65 - 69 1522 1495 2152 2336 1669 

70 - 74 985 1382 1046 2096 1688 

75 и више 1020 1459 1780 2131 2874 

непознато 116 134 275 273 6 
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2006. 286 8,8 549 16,9 -263 -8,1 181 16 

2012 190 6.1 562 18.2 -372 -12.0 120 4 

201510 220 7,5 201 17,1 -281 -9,6 123 1 

2018 197 6,9 490 17,1 -293 -10,3 142 2 

Табела 17, Витална статистика 

2.4. Етничка структура становништва 

Од укупног броја становника 92,24% чине Срби, најбројније националне мањине су Власи са 2.55%, потом Роми чији проценат износи 

1,34, док је бројност осталих мањина знатно нижа или неодређена. 

Извор: Републички завод за статистику11 

Националност Број Националност Број 

Срби 28268 Бошњаци 7 

Власи 782 Руси 3 

Роми 412 Мађари 3 

Македонци 59 Украјинци 2 

Хрвати 42 Албанци 2 

Црногорци 30 Немци 1 

Југословени 28 Словаци 1 

Румуни 24 Русини 1 

Словенци 14 Остало 33 

Бугари 13 Регион. 8 

Муслимани 9 Не изјашњава се 405 

Горанци 8 Непознато 490 

Табела 18, Етничка структура становништва 

3. ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
3.1. Запосленост становништа 

Општина Ћуприја је, као и већина локалних  самоуправа у Србији, била погођена економском кризом деведесетих година прошлог 
века. Стагнацијом великих друштвених система, носилаца привредног развоја, долази до пада боја запослених, па се проблем увећања 

броја  незапослених лица јавио као један од кључних проблема општине.  

Тренд умањења броја запослених наставио се и након друштвених промена 2000.године,  али  овога  пута  као  последица  

реконструкције  и  приватизације  друштвених система, тако да је општина Ћуприја 2003. године имала 17,4% мање 
запослених него 2000. године. 

Период након 2003. године карактерише увећање броја запослених, па је 2006. године забележен пораст од 38,3% у односу на 2003. 
годину. Учешће женске популације је током посматранаог периода осцилирало око 50%. Подаци из  2015. године показују малу 

осцилацију у броју запослених у односу на 2011., док се број запослених у 2016. и 2017. знатно увећао отварањем нових радних места.  

Извор: Репубички завод за статистику 12 

Година Запослени Запослени у пред., 
устан., задругама и др. 

организац. 

Лица која само-
ст. обављају 

делатност 

Бр. запосл. на 1000 стан. 

Укупно жене (%) Укупно Запослени у пред., 
устан., задруг. и др. 

организац. 

2001. 6885 48,8 6302 583 182 166 

2002. 6508 49,2 6007 501 194 179 

2003. 6021 50 5534 487 180 166 

2004. 7157 47,2 6633 524 216 200 

2005. 7147 48 6629 518 217 202 

2006. 8330 51,5 6078 2252 256 187 

2011. 6362 49,2 4878 1484 206 42 

2015. 6318 50,3 4776 1542 213 161 

2016. 6750 / 4953 1353 230 169 

2017. 7139 / 5276 1430 247 182 

Табела 20, Запосленост становништва општине Ћуприја 

 

                                                 
10 Општине и региони у Републици Србији, 2016..,прво издање, Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за статистику., стр.131 
доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 15. Јануара 2019]  
11 Ibid, стр.66-67 
12 Општине и региони у Републици Србији, 2015.,2016.,2017.,прво издање, Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за статистику. 
доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 30. Августа 2018] 

 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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3.2. Запосленост становништва према секторима привредне делатности 

Структурна кретања запослених по секторима у Ћуприји највише упућују на секундарни сектор производне делатности.  

Према истраживању о регистрованој запослености које је засновано на комбиновању података Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР), годишњи просек, израчунат као аритметичка средина 

броја запослених за 12 месеци13 у 2017. и за 12 месеци у 2018.години показује следеће: 

Извор: Репубички завод за статистику14 

Регистрована запосленост по секторима делатности у 2017. и 2018. години15 

 Сектор делатности 2017(%) Бр. запослених 
2017. 

2018 (%) Бр. запослених 
2018. 

1. Прерађивачка индустрија 20,70 1388 21,0 1522 

2. Здравствена и социјална заштита 19,85 1331 17,9 1299 

3. Трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила 

15,34 1029 14,7 1065 

4. Образовање 8,56 574 8,0 583 

5. Грађевинарство 7,32 491 6,9 502 

6. Државна управа и обавезно социјално 
осигурање 

7,10 476 6,2 450 

7. Услуге смештаја и исхране 3,83 257 3,5 254 

8. Саобраћај и складиштење 3,22 216 3,0 218 

9. Стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности 

3,10 208 2,6 187 

10. Снабдевање водом и управљање отпадним 
водама 

3,03 203 3,5 255 

11. Уметност, забава и рекреација 1,79 120 1,5 107 

12. Остале услужне делатности 1,74 117 1,6 118 

 

13. Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 1,22 82 0,9 62 

14. Финансијске делатности и делатност 
осигурања 

1,21 81 1,2 87 

15. Пољопривреда, шумарство и рибарство 0,86 58 0,6 45 

16. Информисање и комуникације 0,54 36 0,5 37 

17. Административне и помоћне услужне 
делатности 

0,49 33 0,4 28 

18. Остало 0,10 7 01 7 

Табела 21, Регистрована запосленост по секторима делатности у 2017 и 2018. 

Ако се посматра структура запослених према секторима привредне делатности, највећи број запослених ради у сектору прерађивачке 

индустрије. Високо учешће у укупном броју запослених има и сектор здравства и социјалне заштите, као и трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила.  

Поред напред наведених привредних грана, последњих година на територији општине Ћуприја, проценат броја запослених је порастао 

захваљујући и новим производним погонима у области текстилне индустрије.16  

1.1. Незапосленост у Ћуприји у последње четири године 

За последње четири године, најнижа стопа незапослености забележена је крајем 2018.године. У периоду од 2015., до 2017.године, 

постојала су мања одступања у броју незапослених, док се 2018. уочава значајна разлика. 

Извор: Национална служба за запошљавање 

Незапослени 201817 2017 2016 2015 

Број незапослених по годинама 
(последње 3г.) 

3216 3747 3836 3671 

Табела 23, Број незапослених у општини Ћуприја у последње 4 године 

                                                 
13 Општине и региони у Републици Србији, 2017.стр 150-151, прво.издање. Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за статистику. 
доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 30. Августа 2018] 
14Ibid  
15 Општине и региони у 
16Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина, испостава Ћуприја, август 2018. 
17 Преглед броја незапослених лица по календарским годинама, према евиденцији Националне службе за запошљавање. (стање на 
дан 31.12.2018.) 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/


2. КУЛТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
На ушћу реке Раванице у Велику Мораву са добрим 
географским положајем, налази се Ћуприја дестинација 

позната по музици и атлетици, по природним лепотама  и 

јединственом културно-историјском наслеђу. 
За реализацију већине културних и едукативних дешавања у 

Ћуприји током читаве године, задужене су: Установа културе 

Ћуприја, Народна библиотека Душан Матић и Музеј Хореум 
Марги – Равно.  

Локалитети попут Манастира Раваница, Спомен парка на 

Иванковцу и Римског налазишта Horreum Margi у центру 
града, свакако заузимају централно место у туристичкој 

понуди града. 

3. СПОРТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Носиоци спортских дешавања у Ћуприји су Спортски савез 

Ћуприје и СЦ АДА Ћуприја. У граду постоје два фудбалска 
стадиона, хала спортова АДА, Соколски дом Ћуприја, два 

пливачка базена, неколико тениских игралишта, стрелиште, 

атлетска кружна и крос стаза.  

3.1. Спортски центар АДА Ћуприја 
Спортски центар АДА, постоји више од тридесет година, али 
као установа ради од 2016.године. СЦ АДА домаћин је бројним 

образовним, спортским и туристичким манифестацијама. 

Центар располаже халом спортова АДА са 1800 места за 
гледаоце, Соколским домом Ћуприја који осим спортске сале, 

поседује и отворене спортске терене за кошарку, рукомет и 

тенис са капацитетом трибина за гледаоце од 800 места за 

седење, спортским комплексом Славија са базенима и 4 

тениска терена са земљаном подлогом и затвореним 

стрелиштем за мали калибар и ваздушну пушку. 

3.2. Спортски савез Ћуприје 
Спортски савез Ћуприје је невладина организација која 
организује спортске манифестације и такмичења, ствара 

услове за развој спорта у Ћуприји посебно код омладине, 

остварује међуградске и међународне спортске сарадње, 
пружа подршку рекреативном спорту, школском спорту и 

предузима активности на афирмацији духа олимпизма. ССЋ 

подстиче фер плеј, ради на унапређењу васпитног, образовног 
и стручног рада у спорту, бори се против лажирања, насиља, 

недоличног понашања и допинга у спорту и заузима се за 

здраво, безбедно, фер, толерантно, етички прихватљиво и 
одговорно друштвено окружење.18 Спортски савез око 

спровођења својих активности, сарађује са локалном 

самоуправом Ћуприја, са спортским клубовима Ћуприје,  
Спортским центром АДА, Канцеларијом за младе, школама и 

Туристичком организацијом општине Ћуприја. 

Број регистрованих спортских клубова у 2018. Години на 

територији општине Ћуприја, износио је 36 активних клубова. 

Од свих регистрованих спортких клубова на територији 

општине, посебно треба издвојити Атлетски клуб Морава из 
ког су потекли бројни домаћи, европски и светски шампиони. 

  1Спортски савез Ћуприје, Нови Статут ССЋ, доступно на: 

http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf 
[приступљено:   

 

 

II. Приказ  установа основног образовања и васпитања на 

територији општине Ћуприја 

 

1. Образовна делатност у општини Ћуприја 
 
Према истраживањима прва школа у Ћуприји је отворена 

1805.године која је  била смештена у згради некадашње 

кафане „Синђелић“. 
 

У току 1815.године по завршетку Другог српског устанка 

започео је процес обнављања школа, тако да су прве  „мале“ 
школе отворене у Београду, Јагодини и Ћуприји. 

  

Претеча Прве ћупријске школе је ОШ „Ђура Јакшић“ и 
спада у најстарије школе у Србији. Здање ове установе је 

подигнуто 1889.године и налази се под заштитом државе као 

културно-историјски споменик. Школа је више пута сељена до 
1890.године кад је изграђена садашња зграда. За време  

Балканског рата 1912.године школа је претворена у болницу, а 

у току I светског рата је уништена сва школска имовина. 
 

Школске 1953/54.године формирана је осмогодишња школа у 

чије састав  су ушли ученици нижих разреда гимназије и 
основне школе. 

 

                                                 
 

Основна школа „13.октобар“  основана је  1965.године. 

Назив је добила  у знак сећања на дан ослобођења града. 

Интересантно је да је ова школа од 1991.године укључена у 
рад мреже здравих школа, по угледу на светску здравствену 

организацију. Данас је  школа  модерно опремљен објекат који 

има фискултурну салу, два терена за мали фидбал од којих је 

један са вештачком травом, терен за рукомет  а однедавно је  у 

изградњи и  тениски терен. 

 
Основна школа „Вук Караџић“ по датуму оснивања је друга 

Основна школа у Ћуприји. Тридестих година двадесетог века 

покренута је иницијатива да се подигне зграда  2.Основне 
школе, чију изградњу  је одобрило Министарство грађевине 

1933.године. У саставу ове школе  постоји Одељење  за 

образовање ученика са сметњама у развоју. 
 

Школа за основно музичко образовање „Душан Сковран“ 

основана је 1946.године, међу првима је у Србији. Саграђена  
је захваљујући успешној акцији самих грађана и добровољним 

прилозима родитеља ученика. Са двадесет кабинета за 

индивидулану наставу, просторијама за пријатеље музике и 
концертним двораном од 400 седишта, ова зграда  је одиграла 

знначајну улогу у даљем  музичком развоју. 

 

2. Мрежа јавних основних школа 

 
Основно образовање и васпитање је обавезно и траје осам 

година у два образовна циклуса, по четири године - у првом 

циклусу остварује се као разредна, а у другом циклусу као 
предметна настава. 

 

Основно образовање и васпитање  у осмогодишњем трајању 
остварује  се у три јавне основне школе: ОШ„Вук Караџић“, 

ОШ„13.октобар“ и ОШ„Ђура Јакшић“. 

 
Основно музичко образовање и васпитање остварује се у 

Школи за основно музичко образовање „Душан Сковран“.  

 
Мрежу јавних основних школа чине јавне основне школе које 

делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења, 
и то: 

а) Јавне основне школе 

 

 

а) ОШ „Вук Караџић“ 

 

Ред.број Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разредност 

1. „Вук 

Караџић“ 

Ћуприја, 

Кнеза 
Милоша 

96 

Матична 

школа 

I-VIII 

2. „Вук 
Караџић“ 

село 
Крушар 

Крушар 
 

I-VIII 

3. „Вук 

Караџић“ 

село 

Исаково 

Исаково I-IV 

4. „Вук 
Караџић“ 

село 
Влашка 

Влашка I-IV 

5. „Вук 

Караџић“ 

село 

Батинац 

Батинац I-IV 

Напомена: У матичној школи постоји одељење за образовање 
ученика са сметњама  у развоју  I-VIII 

 

б) ОШ „Ђура Јакшић“ 

 

Ред.број Назив 

школе 

Седишт

е 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разреднос

т 

1. „Ђура 

Јакшић“ 

Ћуприја, 

Карађор

ђева 46 

 I-VIII 

2. „Ђура 

Јакшић“ 

село 

Јовац 

Јовац          I-VIII 

3. „Ђура 

Јакшић“ 

село 

Острико
вац 

Остриковац                        I-IV 

4. „Ђура 

Јакшић“ 

село 

Бигрени
ца 

Бигреница                     I-IV 

5. „Ђура 

Јакшић“ 

село 

Иванков

ац 

Иванковац              I-IV 

http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf
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в) ОШ „13. Октобар“ 

 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвојено 

одељење 

Разреднос

т 

1. „13.октобар“ Ћуприја, 

Алексе 
Шантића 

бб 

 I-VIII 

2. „13.октобар“ село Сење Сење  I-VIII 

3. „13.октобар“ село 

Мијатовац 

Мијатовац                        I-IV 

4. „13.октобар“ село 
Вирине 

Вирине                    I-IV 

5. „13.октобар“ село 

Супска 

Супска  

 

 

г) Школа за основно музичко образовање „Душан 

Сковран“ 

 

Ре

д.

бр

ој 

Назив 

школе 

Седиште 

и адреса 

Издвоје

но 

одељење 

Разреднос

т 

1. „Душан 

Сковран“ 

Ћуприја,  

Иве Лоле 
Рибара 1  

 I-VI 

 

 

3. Анализа броја ученика јавних основних школа 

на територији општине Ћуприја 

 

У први разред 2018/2019.године у ОШ „Вук Караџић“, ОШ 

„13.октобар“ и ОШ„Ђура Јакшић“ са издвојеним одељењима 

на територији општине Ћуприја уписано је 163 ученика, што 
је за 47 мање него што је било уписано у школској  

2017/2018.години. 

 
Од I-VIII разреда школске 2018/19.године, укупно је уписано у 

основним школама 1833 ученика у оквиру 112 одељења, док је 

школске 2017/2018.године  било уписано 1921 ученика  у 119 

одељења. На основу овога  се закључује  да је укупан број 

ученика смањен за 88 ученика и 7 одељења. Просечан број 

ученика од I-VIII разреда школске 2018/2019.године износи 16 
ученика  по одељењу. 

 
Укупан број ученика  уписаних у први разред Основне 

музичке школе „Душан Сковран“ у школској 2018/19.години 

износи 42 ученика. Први разред похађали су ученици по 
следећим  одсецима: Клавир 15, Хармоника 10, флаута 4, 

кларинет 3, Саксофон 3, Труба 5, Соло певање 2 ученика. 

 
У односу на 2017/18.годину број уписаних ученика  уписаних  

у први разред се повећао се за 22 ученика, где у повећању 

предњаче одсеци флаута и соло певање. 
 

 

III. Развојни план мреже јавних основних школа на 

територији општине Ћуприја 

 

1. Кретање броја деце рођене  у општини Ћуприја у 

периоду од  2012-2018. год. 

 

Школска година број рођене деце 

01.03.2012-28.02.2013 202 

01.03.2013-28.02.2014 241 

01.03.2014-28.02.2015 183 

01.03.2015-29.02.2016 211 

01.03.2016-28.02.2017 177 

01.03.2017-28.02.2018 199 

01.03.2018-31.12.2018 
*(28.02.2019) 

156 *(190) 

 Извор: Дечији диспанзер Дома Здравља Ћуприја 

*на основу просека из претходних 6 година. 

 

Посматрајући наведени период  може се закључити да тренд 

рађања деце варира. Просечан број рођене деце у периоду од 01.03.2012-
28.02.2019.године износи 200. 

2. Укупан број ученика, а посебно првака уписаних у јавне 

основне школе од школске 2011/12 до 2018/19.године (без 

Основне музичке школе „Душан Сковран“)   

 

У први разред основне школе уписана су деца која су до 
почетка школске године имала најмање шест и по, а највише 

седам и по година. За упис деце у први разред основне школе, 

пресек је март одређене календарске године (деца рођена до 
марта одређене календарске године). 

 

Број ученика уписаних у први разред основних школа на 
територији општине Ћуприја, по школама (на основу података 

самих школа): 

 

 

Укупан број уписаних ученика у први разред основних школа 
на територији општине Ћуприја,  за период од 2011/12 до 

2018/19. године, са пројекцијом за наредне четири године: 

 

Школска 

година 

Укупан број уписаних 

ученика у 1. разред                                                                                          

(мат. школа и издвојена 

одељења) 

  

2011/12 270 

2012/13 255 

2013/14 243 

2014/15 246 

2015/16 227 

2016/17 239 

2017/18 210 

2018/19 172 

2019/20* 202 

2020/21* 241 

2021/22* 183 

 

Просечан број деце уписаних у први разред основних 

школа у периоду од 2011/12 до 2018/19.године износи 233 детета. 
На основу броја рођене деце у периоду од 01.03.2012-28.02.2016 

год., може се закључити да ће се број уписаних првака на 

територији општине Ћуприја у наредне четири године смањити у 
просеку за 24 детета на просек од 209 детета по години. 

 

3.Средњорочни план оптимализације мреже јавних 

основних школа на територији општине Ћуприја у наредне 

четири године  (са закључком): 

 
Средњорочни план оптимализације мреже јавних 

основних школа на територији општине Ћуприја у наредне четири 

године (полазећи од анализе постојећег стања, броја основних 
школа на територији општине, као и потреба  општине за 

основним школама у наредном периоду) огледа се у следећем 

ставовима и закључцима: 
-постојеће мрежа јавних основних школа, у општини 

Ћуприја, са 3 основне школе са издвојеним одељењима, једном 

школом за основно музичко образовање, може се сматрати 

Школска 

година 

Број уписаних ученика у 1. разред (мат. 

школа и издвојена одељења) 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

ОШ 

„Ђура 

Јакшић“ 

ОШ „13. 

Окт. 

2011/12 84 83 103 

2012/13 77 80 98 

2013/14 77 82 84 

2014/15 78 81 87 

2015/16 58 87 82 

2016/17 71 82 86 

2017/18 54 87 69 

2018/19 49 64 59 
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оптималним решењем у погледу броја и врсте школа, као и 

капацитета у наредном средњорочном периоду, односно  у 
периоду од четири године; 

-како је постојање основних школа  у селима на 

територији општине Ћуприја од стратешког значаја, постоје 

изражене потребе да се очува постојање основних школа без 

обзира на тенденцију миграција и негативног природног 

прираштаја. Све је мањи број ученика у селима и постоји реална 
могућност њиховог затварања, односно затварања издвојених 

одељења матичних школа. На локалном нивоу треба предузети све 

мере  и активности у правцу ревитализације сеоских средина, 
нарочито у селима где још постоје издвојена одељења матичне 

школе. 

- како у ОШ „Ђура Јакшић“ у издвојеном одељењу у селу Кованица 
нема ђака, а рођено је само двоје деце у овој декади, реално је 

планирати школски објекат у овом селу за другу намену. Објекат 

је у одличном стању, са сеоском амбулантом која је у склопу 
објекта. Идеална позиција села Кованица, као и самог објекта даје 

могућност организовања наставе у природи, која би покривала 

више наставних предмета и више ваннаставних активности за сву 
децу са територије општине, па и шире. Општина Ћуприја као 

један од кључних циљева има правилан и здрав развој деце, тако 

да би кроз улагање и опремање, већ на летњем распусту текуће 
године, школске установе у координацији са локалном 

самоуправом и локалним удружењима отпочела са сповеђењем 

овог пројекта. Велику улогу ће имати и ученичке задруге које су у 
фази оснивања. 

      -у наредном периоду општина Ћуприја ће пратити развојне 

програме  у области основног образовања на нивоу државе; 
пратиће друштвена и економска кретања на подручју општине; 

учествоваће у изради локалних пројеката, планова и др. из 
области основног образовања; за подручје основног образовања 

примењиваће законска решења и у складу са тим прилагођавати и 

утврђивати подручја школа, њихов број и просторни распоред на 
територији општине Ћуприја. 

 

ЕЛАБОРАТ  САЧИНИЛИ: 

 

Маја Бешевић Ђорђе  Нешковић 

координатор Групе за 
друштвене делатности 

члан Општинског већа 
задужен за образовање 

 

                    

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 2. став 3. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа ( „Службени гласник РС“, број 21/2018) и члана 38. 
Статута општине Ћуприја ( „Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 08. 
03.  2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ  ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

              Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред 
јавних предшколских установа на територији општине 

Ћуприја у којима се обавља делатност предшколског 

васпитања и образовања (у даљем тексту: мрежа 
предшколских установа), чији је оснивач општина Ћуприја. 

 

Члан 2. 

 Предшколско васпитање и образовање за децу 

узраста од десет месеци до поласка у школу остварује се у 

предшколској установи у складу са основама предшколског 
васпитања и образовања. 

 Предшколска  установа обавља делатност 

предшколског васпитања и образовања  деце предшколског 
узраста, као и  делатност којом се обезбеђује  храна, нега, 

превентивно здравствена  и социјална заштита деце 

предшколског узраста. 

  

Члан 3. 

 Делатност предшколског васпитања и образовања 
остварује се у  организацији Предшколске установе „Дечја 

радост“ (у даљем таксту: Предшколска установа) која је 

основана  за подручје  општине Ћуприја. 
 

Члан 4. 

Делатност предшколског васпитања и образовања 

обавља се у објектима предшколских установа у седишту 

предшколске установе и објектима ван седишта предшколске 

установе – издвојеним васпитним групама, у складу са 
законом. 

  

Предшколска установа  може, на основу утврђених 
потреба, броја деце и интереса деце и родитеља, да обавља  

делатност и у издвојеним васпитним групама у просторима 

основних шкока  и другим просторима, који у складу са 
законом и другим прописима испуњавају услове за обављање 

делатности предшколског васпитања и образовања. 

 

Члан 5. 

Мрежу јавних предшкоских установа на 

теритотрији општине Ћуприја чини предшколска установа 
„Дечја радост“ са следећим објектима: 

 

 

а) на територији општине Ћуприја (засебни објекти) 

- објекат  „Бамби у Ћуприји, 

ул.Брегалничка бб 

површине 782м2 од 5 

радних соба (након 

проширења имаће 6 
радних соба и салу за 

разне активности) 

-објекат “Лептирић“ у Ћуприји, 
ул.Крушевачка бб,  

површине 1.177м2 од 8 
радних соба, са салом за 

разне активности и 

централном кухињом за 
припрему оброка за 

кориснике услуга; 

-објекат „Шећерко“ у Ћуприји, 
ул.Раде Миљковић бб,  

површине 1.112м2 од 6 
радних соба и 1 салом за 

разне активности; 

-објекат „Невен“ у Ћуприји, ул. 

Млинска бб,  

површине 690м2 од 4 

радних соба  и 1 салом за 
разне активности; 

-објекат „Петар Пан“ у селу  

Јовац,  

површине 285 м2 од 2 

радне собе; 

-објекат „Полетарац“ у селу 
Мијатовац,  

површине 125м2 од 2 
радне собе; 

-објекат „Звончица“ у селу 

Вирине,  

површине 124 м2 од 1 

радне собе; 

-објекат „Пчелица“  у селу 
Крушару,  

површине 124 м2 од 1 
радне собе; 

-објекат  у селу Батинац,  површине 98,25 м2 од 1 

радне собе; 

б) у објектима школе: 

-издвојена васпитна група у селу 

Сење (ОШ „13.октобар“ у селу 

Сење),  

укупна површине радне 

собе 42,35 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Супска („ОШ „13.октобар“  у 

селу Супска),  

укупна површина  радне 

собе 32,5 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 
Исаково (ОШ“Ђура Јакшић“  у 

селу Иванковац-Паљане),  

укупна површина радне 
собе 28 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 
Иванковац-Паљане (ОШ“Ђура 

Јакшић“  у селу Иванковац-

Паљане),  

укупна површина радне 
собе  58,5 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Бигреница (ОШ“Ђура Јакшић“  

у селу Бигреница),  

укупна површина радне 

собе  35м2; 

 

Члан  6. 

Васпитно-образовни рад са децом организоваће се у 

васпитним групама које се у зависности од узраста деце и 
облика рада формирају у складу са  законом и прописима 

донетим на основу закона. 

 

Члан 7. 

Установе за децу и друге установе које нису 

обухваћене мрежом предшколских установа, а испуњавају 
услове утврђене Уредбом о критеријумима  за доношење  акта 
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о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 

основних школа и овом Одлуком, могу се укључити у мрежу 
Установе по поступку предвиђеном за доношење ове Одлуке. 

 

Члан 8.  

Саставни део ове Одлуке је Елаборат о мрежи 

јавних предшколских установа  на територији општине 

Ћуприја за период од 2019.године до 2024.године. 

 

       Члан 9. 

           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о мрежи вртића Предшколске установе „Дечја радост“ у 

Ћуприји, број 06-13/2011-02 од 18.02.2011. године 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2011). 

 

      Члан 10. 

Ова Одлука ступа осмог дана од дана објављивања 
у листу „Службени гласник општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:60-1/2019-02 од 08. 03. 2019.године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

 

 

               
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

Радни тим за израду елабората 

Број: 61-2/2019-01 

Ћуприја 

 

 

Елаборат о мрежи јавних предшколских установа на 

територији општине Ћуприја за период од 2019. до 

2024.године 

 

 

Фебруар 2019. 

САДРЖАЈ: 

 

I. Приказ основних карактеристика  општине Ћуприја 

 

1. Географско-историјске карактеристике  општине Ћуприја  

2. Демографске подаци о општини Ћуприја  
3. Економске карактеристике општине Ћуприја 

4. Културне карактеристике општине Ћуприја 

5 .Спортске карактеристике општине Ћуприја  

 

II. Приказ јавних установа предшколског образовања и 

васпитања на територији општине Ћуприја 

 

1.Предшколске образовање на територији општине Ћуприја 

2.Мрежа јавних предшколских установа  на територији оптине 
Ћуприја 

 

III. Развојни план мреже јавних предшколских установа 

на територији општине Ћуприја  

 

1. Кретање броја деце рођене  у општини Ћуприја  у периоду 
од 2012.године до 2018.године 

 

2. Укупан броја деце уписаних у јавним предшколским 
установама  од школске 2014/15 до 2018/2019.године, са 

пројекцијом за наредних 5 година 

 
3. Средњорочни план оптимализације  мреже  јавних 

предшколских установа  на територји општине Ћуприја у 

наредних пет година  (са закључком)   

 

 

 

 

 

 

 

I.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

1. ГЕОГРАФСКО – ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Општина Ћуприја, налази се у средишту Поморавског округа, 

окружена Јагодином на североистоку, општином Параћин на 
југу, и општином Деспотовац на северозападу.  

Основни подаци о  климатским карактеристикама овог краја 

одређени су својствима и елементима умерено континенталне 
климe са просечно довољним количинама падавина и мањим 

утицајем ветрова, изузев кошаве. Ћуприја је окружена 

планинама и при различитим температурама ствара се језеро 
топлог или хладног ваздуха, што може да проузрокује 

изузетно високе температуре лети и екстремно ниске 

температуре зими.  Најнижа температура забележена је 9. 
фебруара 1956. године  -28.4°C, док је највиша измерена 

температура износила 44.6°C, 24. јула 2007.године19.  

Површина територије општине Ћуприја износи 287 км2 . 
Према подацима последњег званичног пописа становништва 

спроведеног 2011.године, на њеној територији живи 30.645 

становника. 

Територију општине, утврђену законом чине насељена места, 

односно подручја катастарских општина које улазе у њен 

састав, и то: 

Редни 
бр. 

Насељено место Катастарска општина 

1 Батинац Батинац 

2 Бигреница Бигреница 

3 Старо село Старо село 

4 Вирине Вирине 

5 Влашка Влашка 

6 Добричево Добричево 

7 Исаково Исаково 

8 Јовац Јовац 

9 Дворица Дворица 

10 Кованица Кованица 

11 Крушар Крушар 

12 Мијатовац Мијатовац 

13 Остриковац Остриковац 

14 Паљане Паљане 

15 Иванковац Иванковац 

16 Сење Сење 

17 Супска Супска 

18 Ћуприја 
Ћуприја град 

Ћуприја ван града 

Табела 1, Приказ катастарских општина у Ћуприји 

1.1. Геостратешки положај 

Општина Ћуприја има одличан геостратешки положај. Наиме, 

Коридор 10 који спаја источну са западном Европом, пресеца 
територију општине Ћуприја. Повољном положају доприноси 

и магистрална пруга Суботица – Београд – Ниш, која је 

међународног карактера и пролази кроз територију саме 
општине. Удаљеност Ћуприје од Београда износи 147 км, а од 

Ниша 89 км. Ћуприја чини јединствено трограђе заједно са 

Параћином на југу и Јагодином на северу. 
 

 

 

                                                 
19Република Србија / Републички хидрометеоролошки завод, 
2018., доступно на:  
http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php

?moss_id=13384  [приступљено: 31. Августа 2018].  

http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13384
http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_moss.php?moss_id=13384
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1.1.1. Саобраћајне везе 

                                 Саобраћајне везе 

Аутопутеви Ћуприја има директан приступ ауто-путу Е75  

Главни 
путеви 

Државни путеви другог А реда 158, 160, 186, 
187, Државни путеви другог Б реда 383, 386  

Железничке 
линије 

Ћуприја има директан приступ међународној 
прузи Е85  

Луке Најближа међународна река (Дунав – 
Коридор VII) Лучка капетанија Смедерево / 
удаљеност од луке 100 km 

Аеродроми/ 
удаљеност: 
 

1.Београд: ваздушном линијом 120км, 
друмским саобраћајем (аутопутем Е75)180 km 
2.Скопље: друмским саобраћајем 329 km   
3.Сарајево: друмским саобраћајем 376 km   
4.Загреб: друмским саобраћајем 552 km   

Табела 2 , Приказ саобраћаних веза – друмски, железнички, 

ваздушни саобраћај и луке 

1.1.2. Удаљеност од градова 

 Удаљеност од 
градова 

 

 Друмски саобраћај 
(km) 

Ваздушна 
удаљеност (km) 

Београд (Србија) 147 121 

Берлин (Немачка) 1381 1122 

Будимпешта 
(Мађарска) 

524 436 

Истанбул (Турска) 806 701 

Милано (Италија) 1178 1007 

Минхен (Немачка) 1087 894 

Сарајево (БиХ) 357 237 

Скопље 
(Македонија) 

290 214 

Софија (Бугарска) 249 208 

Солун (Грчка) 491 388 

Беч (Аустрија) 761 611 

Загреб (Хрватска) 538 474 

Подгорица (Cрна 
Гора) 

408 239 

Табела 3 , Удаљеност Ћуприје од градова у окружењу 

1.1.3. Удаљеност од најближих граничних прелаза 

Удаљеност од најближих граничних прелаза 

Македонија (Прешево)  237 km  

Бугарска (Мокрања) 155 km 

Румунија (Ђердап) 206 km 

Бугарска (Вршка Чука) 110 km 

Босна и Херцеговина 
(Котроман) 

225km  

Табела 4 , Удаљеност Ћуприје од најближих граничних 
прелаза 

1.2. Историјски развој Ћупријe 
Праисторијска налазишта у околини Ћуприје говоре о 

развијеној култури човека тог времена. Остаци града воде 

порекло још од каменог доба, о чему сведоче предмети 
пронађени код Стрмостена и код пећине у близина манастира 

Раваница. Од великог значаја је и археолошко налазиште 

Стублина код села Супска за које се може рећи да је поред 
Винче, једино место на ком је заступљена комплетна 

статиграфија виничанске културе. Село Батинац представља 

једно од најзначајнијих праисторијских налазишта у 
ћупријском  крају.  У  њему  су  откопана  два  сребрна  

илирска  појаса  са  палметама  и неколико комада накита од 

филиграна уз богату керамику гвозденог доба. На моравској 

обали, код села Мијатовац према Ћуприји, откопан је и 

костур мамута, као и друге старине од цигала и камена.20  
У петом веку пре нове ере, према подацима Херодота и 

Тукидита, ову област настањивали су Трибали. 

Римска налазишта у околини Ћуприје и самом центру града, 

сведоче о Ћуприји као најважнијем римском насељу  током 

Римског царства. Ћуприја је тада носила назив Horreum Margi, 

што у преводу значи житница Мораве. Horreum Margi је 
пуних шест векова био  највећи град Горње Мезије, познат по 

производњи оружја и по највећем складишту жита. Порушили 

су га Хуни, а након 100 година, насеље је обновио Јустинијан 
I. 21 

У прошлости, Ћуприја је имала највећу важност због главног 

прелаза преко Мораве и римског зиданог моста. 
Равно се први пут помиње средином XII века, и касније 1183. 

године када је Фридриха Барбаросу с крсташима дочекало 

изасланство Немањино. Средином XIII века, Равно су 
прегазили Татари. Верује се да је је већ тада било разорено, јер 

у даровној повељи Раваници, кнез Лазар назива Равно селом, 

упоређујући га са Жировницом (данашњом Бигреницом) и 
Сењем.22 

Дугу историју има и манастир Раваница, као један од 

најзначајнијих споменика културе у овом делу Србије. 
Задужбина је кнеза Лазара и сазидана 1381. године.  

Материјалних остатака  из  турског  доба  у овој области нема. 

Ћуприја је тада била паланка, станица на цариградском путу и 
преноћиште за одмор путника.  

За време војних похода Сулејмана Величанственог (1521–66), 

са привременим понтонским мостом на Морави, Ћуприја се 
помиње као град Морава.  

Од друге половине XVII века,  Мехмед-паша Ћуприлић 
подигао је стални мост – ћуприју по коме је град и добио 

садашњи назив.  У XVI, XVII и XVIII веку Ћуприја је и 

пристаниште на Великој Морави. Постоје докази да се 
Моравом пловило до почетка XIX века. 23 

Догађај који је обележио историју Србије и овог краја, 

свакако је и  Бој на Иванковцу, који се одиграо на 
неколико километара од Ћуприје, 18. августа 1805. 

године. 

У граду постоји и стара црква Светог Ђорђа, саграђена 1863. 
године у којој се налази меморијални   портрет   краља   

Александра   I   Карађорђевића,   приложен   од   стране 

пододбора Друштва „Кнегиња Љубица". 24 
Крајем XIX века, Ћуприја је била административно седиште 

округа. Њене границе простирале су се на западу Морава, на 

северу округ Пожаревачки, на истоку планински венци који 

деле воде Тимока и Мораве, а на југу Јовановачка река.25 

Почетком двадесетог века, Ћуприја постаје важан железнички 

центар, јер је тада прорадила ложионица за оправку 
локомотива и вагона. Прву основну школу Ћуприја је имала 

1809.године. 26 Године 1815. сем Јагодине и Остружнице, само 

је још Ћуприја имала основну школу.27  Гимназију је добила 
1909.године. 

Прва цивилна болница у Поморављу, основана је у Ћуприји 

1881. године, док је окружна саграђена 1906.године.  Данашња 
Ћуприја позната је по здравству, спорту и музици. 

 

2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
На основу података који се односе на последња три званична 

                                                 
20 Чубриловић, В., 1979. Бој на Иванковцу 1805.године, I 

издање, Београд, стр. 171, Српска академија наука и 
уметности, САНУ 
21 Ibid, стр. 172 

22 Чубриловић, В., 1979. Бој на Иванковцу 1805.године, I 
издање, Београд, стр. 172, Српска академија наука и 
уметности, САНУ 
23 Ibid, стр. 172, 173 
24 Брчески, И., 2010. Локални еколошки акциони план 
општине Ћуприја, 1. Издање, стр. 15-17, Београд: публикација 
издата у оквиру пројекта ''Локално акционо планирање у 
области животне средине у Југоисточној Европи'', који 
имплементира REC  , уз финансијску подршку SIDA  
25 М.Ђ.Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, стр.1103. 
26 Ђулић, Д., Милачић, М. 1977., Хроника На Морави Ћуприја, 
2. Издање, стр.22, Ћуприја  
27 Ibid 
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пописа становништва, може се констатовати непрекидан пад 

броја становника. Ово умањење посебно је изражено у 
последњем пописном интервалу.  Према последњем подацима 

из  2011. године, општина Ћуприја имала је 30.645 становника 

што је за 21.1% мање у односу на попис који је спроведен 

1981.  и 1991. године, а 0.8% мање у односу на попис из 2002. 

године.  

 

 
 

 

 

2.1. Старосна структура становништва 

Табела 14, Старосна структура становништва у размацима од 10 година  

2.2. Образовна структура 
Образовна структура становништва старијег од 15 година указује на то, да је од укупног процента посматране популације најбројнија 
групација становника са средњим образовањем 44,30%.  Основно  образовање  има  24,20%  док је  3,7%  посматране  популације  без 
основног образовања.                                                       

Извор: Репубички завод за статистику 

 

Укупно 

Без 

школс. 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образ. 

Средње 

образ. 

Више 

образ. 

Високо 

образ. Непозн. 

Укупно 26679 985 4134 6406 11864 1342 1771 177 

М. 12817 138 1601 2926 6518 640 911 83 

Ж. 13862 847 2533 3480 5346 702 860 94 

Табела  16, Становништво старије 15 и више год. према полу и школској спреми, попис 2012. 

На основу података о образовној стуктури становништва, може се уочити да је женска популација доминантна у ниже образовним 
групацијама.   Ово   се   посебно   односи   на   групације   становништва   без   основног образовања, где женска популација чини 

54.3% посматране популације. 

2.3. Витални догађаји 
Природни прираштај општине Ћуприја према подацима  тзв. виталне статистике током посматраног периода од 2000. до 2012. 

године, показује негативну стопу у интервалу од -4 до -12,0%. Стопа смртности се у овом периоду повећала на 18.2%, док је стопа 
новорођених пала на 6.1%. Према подацима за статистику из 2015.године, број рођених се повећао, а негативна стопа природног 

прираштаја смањила. У 2018.години забележен је смањен број рођених и повећан проценат умрлих. (Табела 20) 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 

Год. 

 
Живорођени 

 
Умрли 

 
Природни прираштај 

 
Бракови 

 
број 

на 1000 

становник. 

 
број 

на 1000 

становни. 

 
број 

на 1000 

становни. 

 
закључени 

 
разведени 

2000. 399 10,5 550 14,5 -151 -4,0 246 83 

Попис 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

0-4 2229 2577 2258 1409 1182 

5-9 2244 2518 2346 1688 1336 

10-14 2613 2314 2544 1908 1448 

15 - 19 3387 2351 2494 2147 1677 

20 - 24 3080 2802 2358 2201 1778 

25 - 29 2134 3451 2295 2043 1802 

30 - 34 2663 3166 2763 1916 1932 

35 - 39 3201 2164 3332 1968 1902 

40 - 44 3332 2702 2975 2334 1848 

45 - 49 2872 3121 2002 2804 1949 

50 - 54 1539 3168 2480 2528 2301 

55 - 59 1757 2652 2842 1738 2769 

60 - 64 1835 1385 2805 2047 2490 

65 - 69 1522 1495 2152 2336 1669 

70 - 74 985 1382 1046 2096 1688 

75 и више 1020 1459 1780 2131 2874 

непознато 116 134 275 273 6 
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2001. 375 9,9 528 13,9 -153 -4,0 242 79 

2002. 364 10,9 534 15,9 -170 -5,0 223 43 

2003. 395 11,8 558 16,7 -163 -4,9 210 53 

2004. 372 11,2 555 16,8 -183 -5,5 209 45 

2005. 279 8,5 559 17 -280 -8,5 170 41 

2006. 286 8,8 549 16,9 -263 -8,1 181 16 

2012 190 6.1 562 18.2 -372 -12.0 120 4 

201528 220 7,5 201 17,1 -281 -9,6 123 1 

2018 197 6,9 490 17,1 -293 -10,3 142 2 

Табела 17, Витална статистика 

2.4. Етничка структура становништва 
Од укупног броја становника 92,24% чине Срби, најбројније националне мањине су Власи са 2.55%, потом Роми чији проценат износи 

1,34, док је бројност осталих мањина знатно нижа или неодређена. 

Извор: Републички завод за статистику29 

Националност Број Националност Број 

Срби 28268 Бошњаци 7 

Власи 782 Руси 3 

Роми 412 Мађари 3 

Македонци 59 Украјинци 2 

Хрвати 42 Албанци 2 

Црногорци 30 Немци 1 

Југословени 28 Словаци 1 

Румуни 24 Русини 1 

Словенци 14 Остало 33 

Бугари 13 Регион. 8 

Муслимани 9 Не изјашњава се 405 

Горанци 8 Непознато 490 

Табела 18, Етничка структура становништва 

3. ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
3.1. Запосленост становништа 

Општина Ћуприја је, као и већина локалних  самоуправа у Србији, била погођена економском кризом деведесетих година прошлог 

века. Стагнацијом великих друштвених система, носилаца привредног развоја, долази до пада боја запослених, па се проблем увећања 
броја  незапослених лица јавио као један од кључних проблема општине.  

Тренд умањења броја запослених наставио се и након друштвених промена 2000.године,  али  овога  пута  као  последица  

реконструкције  и  приватизације  друштвених система, тако да је општина Ћуприја 2003. године имала 17,4% мање 
запослених него 2000. године. 

Период након 2003. године карактерише увећање броја запослених, па је 2006. године забележен пораст од 38,3% у односу на 2003. 

годину. Учешће женске популације је током посматранаог периода осцилирало око 50%. Подаци из  2015. године показују малу 
осцилацију у броју запослених у односу на 2011., док се број запослених у 2016. и 2017. знатно увећао отварањем нових радних места.  

Извор: Репубички завод за статистику 30 

Година Запослени Запослени у пред., 
устан., задругама и др. 

организац. 

Лица која само-
ст. обављају 

делатност 

Бр. запосл. на 1000 стан. 

Укупно жене (%) Укупно Запослени у пред., 
устан., задруг. и др. 

организац. 

2001. 6885 48,8 6302 583 182 166 

2002. 6508 49,2 6007 501 194 179 

2003. 6021 50 5534 487 180 166 

2004. 7157 47,2 6633 524 216 200 

2005. 7147 48 6629 518 217 202 

2006. 8330 51,5 6078 2252 256 187 

2011. 6362 49,2 4878 1484 206 42 

2015. 6318 50,3 4776 1542 213 161 

2016. 6750 / 4953 1353 230 169 

2017. 7139 / 5276 1430 247 182 

Табела 20, Запосленост становништва општине Ћуприја 

                                                 
28 Општине и региони у Републици Србији, 2016..,прво издање, Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за статистику., стр.131 

доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 15. Јануара 2019]  
29 Ibid, стр.66-67 
30 Општине и региони у Републици Србији, 2015.,2016.,2017.,прво издање, Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за статистику. 
доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 30. Августа 2018] 

 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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3.2. Запосленост становништва према секторима привредне делатности 

Структурна кретања запослених по секторима у Ћуприји највише упућују на секундарни сектор производне делатности.  

Према истраживању о регистрованој запослености које је засновано на комбиновању података Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР), годишњи просек, израчунат као аритметичка средина 
броја запослених за 12 месеци31 у 2017. и за 12 месеци у 2018.години показује следеће: 

Извор: Репубички завод за статистику32 

Регистрована запосленост по секторима делатности у 2017. и 2018. години33 

 Сектор делатности 2017(%) Бр. запослених 
2017. 

2018 (%) Бр. запослених 
2018. 

1. Прерађивачка индустрија 20,70 1388 21,0 1522 

2. Здравствена и социјална заштита 19,85 1331 17,9 1299 

3. Трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила 

15,34 1029 14,7 1065 

4. Образовање 8,56 574 8,0 583 

5. Грађевинарство 7,32 491 6,9 502 

6. Државна управа и обавезно социјално 
осигурање 

7,10 476 6,2 450 

7. Услуге смештаја и исхране 3,83 257 3,5 254 

8. Саобраћај и складиштење 3,22 216 3,0 218 

9. Стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности 

3,10 208 2,6 187 

10. Снабдевање водом и управљање отпадним 
водама 

3,03 203 3,5 255 

11. Уметност, забава и рекреација 1,79 120 1,5 107 

12. Остале услужне делатности 1,74 117 1,6 118 

13. Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 1,22 82 0,9 62 

14. Финансијске делатности и делатност 
осигурања 

1,21 81 1,2 87 

15. Пољопривреда, шумарство и рибарство 0,86 58 0,6 45 

16. Информисање и комуникације 0,54 36 0,5 37 

17. Административне и помоћне услужне 
делатности 

0,49 33 0,4 28 

18. Остало 0,10 7 01 7 

Табела 21, Регистрована запосленост по секторима делатности у 2017 и 2018. 

Ако се посматра структура запослених према секторима привредне делатности, највећи број запослених ради у сектору прерађивачке 

индустрије. Високо учешће у укупном броју запослених има и сектор здравства и социјалне заштите, као и трговина на велико и мало и 
поправка моторних возила.  

Поред напред наведених привредних грана, последњих година на територији општине Ћуприја, проценат броја запослених је порастао 

захваљујући и новим производним погонима у области текстилне индустрије.34  

3.3. Незапосленост у Ћуприји у последње четири године 
За последње четири године, најнижа стопа незапослености забележена је крајем 2018.године. У периоду од 2015., до 2017.године, 
постојала су мања одступања у броју незапослених, док се 2018. уочава значајна разлика. 

Извор: Национална служба за запошљавање 

Незапослени 201835 2017 2016 2015 

Број незапослених по годинама 
(последње 3г.) 

3216 3747 3836 3671 

Табела 23, Број незапослених у општини Ћуприја у последње 4 године 

                                                 
31 Општине и региони у Републици Србији, 2017.стр 150-151, прво.издање. Београд,  Милана Ракића 5,  Републички завод за 

статистику. доступно на: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  [приступљено: 30. Августа 2018] 
32Ibid  
33 Општине и региони у 
 

34Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина, испостава Ћуприја, август 2018. 
35 Преглед броја незапослених лица по календарским годинама, према евиденцији Националне службе за запошљавање. (стање на 
дан 31.12.2018.) 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/


4. КУЛТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
На ушћу реке Раванице у Велику Мораву са добрим 
географским положајем, налази се Ћуприја дестинација 

позната по музици и атлетици, по природним лепотама  и 

јединственом културно-историјском наслеђу. 
За реализацију већине културних и едукативних дешавања у 

Ћуприји током читаве године, задужене су: Установа културе 

Ћуприја, Народна библиотека Душан Матић и Музеј Хореум 
Марги – Равно.  

Локалитети попут Манастира Раваница, Спомен парка на 

Иванковцу и Римског налазишта Horreum Margi у центру 
града, свакако заузимају централно место у туристичкој 

понуди града. 

5. СПОРТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Носиоци спортских дешавања у Ћуприји су Спортски савез 

Ћуприје и СЦ АДА Ћуприја. У граду постоје два фудбалска 
стадиона, хала спортова АДА, Соколски дом Ћуприја, два 

пливачка базена, неколико тениских игралишта, стрелиште, 

атлетска кружна и крос стаза.  

5.1. Спортски центар АДА Ћуприја 
Спортски центар АДА, постоји више од тридесет година, али 
као установа ради од 2016.године. СЦ АДА домаћин је бројним 

образовним, спортским и туристичким манифестацијама. 

Центар располаже халом спортова АДА са 1800 места за 
гледаоце, Соколским домом Ћуприја који осим спортске сале, 

поседује и отворене спортске терене за кошарку, рукомет и 

тенис са капацитетом трибина за гледаоце од 800 места за 

седење, спортским комплексом Славија са базенима и 4 

тениска терена са земљаном подлогом и затвореним 

стрелиштем за мали калибар и ваздушну пушку. 

5.2. Спортски савез Ћуприје 
Спортски савез Ћуприје је невладина организација која 
организује спортске манифестације и такмичења, ствара 

услове за развој спорта у Ћуприји посебно код омладине, 

остварује међуградске и међународне спортске сарадње, 
пружа подршку рекреативном спорту, школском спорту и 

предузима активности на афирмацији духа олимпизма. ССЋ 

подстиче фер плеј, ради на унапређењу васпитног, образовног 
и стручног рада у спорту, бори се против лажирања, насиља, 

недоличног понашања и допинга у спорту и заузима се за 

здраво, безбедно, фер, толерантно, етички прихватљиво и 
одговорно друштвено окружење.36 Спортски савез око 

спровођења својих активности, сарађује са локалном 

самоуправом Ћуприја, са спортским клубовима Ћуприје,  
Спортским центром АДА, Канцеларијом за младе, школама и 

Туристичком организацијом општине Ћуприја. 

 

Број регистрованих спортских клубова у 2018. години на 

територији општине Ћуприја, износио је 36 активних клубова. 

Од свих регистрованих спортких клубова на територији 
општине, посебно треба издвојити Атлетски клуб Морава из 

ког су потекли бројни домаћи, европски и светски шампиони. 

 

 

II. Приказ јавних установа предшколског образовања и 

васпитања на територији општине Ћуприја 

 

1.Предшколско образовање на територији општине 

Ћуприја 

 

Претеча данашњег организовања Предшколске установе 
„Дечја радост“  у Ћуприји је била радна јединица у саставу 

Центра за социјални рад по називом  „Установа за дневни 

боравак деце“, која је почела са радом 1.фебруара 1968.године. 
Решењем СО Ћуприја пренета је Установи зграда садашњег 

вртића „Бамби“ на коришћење и наменски је била опремљена 

за рад. 27.фебруара 1977.године. Одлуком Збора радника 
Центра за социјални рад у Ћуприји оснива се Установа за 

дневни боравак деце „Дечја радост“, сада је то самостална 

организација, а тада је  била у самом Центру за социјални рад  
у Ћуприји. 

 

Предшколска установа „Дечја радост“ тренутно располаже са 
4 градска  и 10 сеоских вртића (вртић у Мијатовцу, Јовцу, 

Супској, Вирину, Сењу, Батинцу, Исакову, Иванковцу-

Паљану, Бигреници, Крушару). 
Предшколска установа „Дечја радост“ обавља делатност 

предшколског васпитања и образовања деце предшколског 

узраста на територији оопштине. У оквиру ове делатности, 

                                                 
36Спортски савез Ћуприје, Нови Статут ССЋ, доступно на: 
http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf 
[приступљено:  11.септембра 2018]. 

обавља и делатност којом се обезбеђује храна, нега, 

превентивно здравствена и социјална заштита деце 

предшколског узраста. 

 

2. Мрежа јавних предшколских установа  на територији 

општине Ћуприја 

 

Предшколско васпитање и образовање на територији општине 

Ћуприја остварује се  за децу узраста од десет месеци до 
поласка у школу и  остварује  се у јавним предшколским  

установама  у складу са основама програма предшколског 

васпитања и образовања. 
 

Мрежу јавних предшколских установа на теритотрији 

општине Ћуприја чини предшколска установа „Дечја радост“ 
са следећим објектима: 

 

а) на територији општине Ћуприја (засебни објекти) 

- објекат  „Бамби у Ћуприји, 
ул.Брегалничка бб 

површине 782м2 од 5 
радних соба (након 

проширења имаће 6 

радних соба и салу за 
разне активности) 

-објекат “Лептирић“ у Ћуприји, 

ул.Крушевачка бб,  

површине 1.177м2 од 8 

радних соба, са салом за 
разне активности и 

централном кухињом за 

припрему оброка за 
кориснике услуга; 

-објекат „Шећерко“ у Ћуприји, 

ул.Раде Миљковић бб,  

површине 1.112м2 од 6 

радних соба и 1 салом за 
разне активности; 

-објекат „Невен“ у Ћуприји, ул. 

Млинска бб,  

површине 690м2 од 4 

радних соба  и 1 салом за 

разне активности; 

-објекат „Петар Пан“ у селу  

Јовац,  

површине 285 м2 од 2 

радне собе; 

-објекат „Полетарац“ у селу 

Мијатовац,  

површине 125м2 од 2 

радне собе; 

-објекат „Звончица“ у селу 

Вирине,  

површине 124 м2 од 1 

радне собе; 

-објекат „Пчелица“  у селу 

Крушару,  

површине 124 м2 од 1 

радне собе; 

-објекат  у селу Батинац,  површине 98,25 м2 од 1 

радне собе; 

б) у објектима школе: 

-издвојена васпитна група у селу 

Сење (ОШ „13.октобар“ у селу 

Сење),  

укупна површине радне 

собе 42,35 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Супска („ОШ „13.октобар“  у 
селу Супска),  

укупна површина  радне 

собе 32,5 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Исаково (ОШ“Ђура Јакшић“  у 
селу Иванковац-Паљане),  

укупна површина радне 

собе 28 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Иванковац-Паљане (ОШ“Ђура 
Јакшић“  у селу Иванковац-

Паљане),  

укупна површина радне 

собе  58,5 м2; 

-издвојена васпитна група у селу 

Бигреница (ОШ“Ђура Јакшић“  
у селу Бигреница),  

укупна површина радне 

собе  35м2; 

 

III. Развојни план мреже јавних предшколских установа 

на територији општине Ћуприја 

 

2. Кретање броја деце рођене у општини Ћуприја у 

периоду од  2012-2018.год. 

 

Школска година број рођене деце 

01.03.2012-28.02.2013 202 

01.03.2013-28.02.2014 241 

01.03.2014-28.02.2015 183 

01.03.2015-29.02.2016 211 

01.03.2016-28.02.2017 177 

01.03.2017-28.02.2018 199 

01.03.2018-31.12.2018 
01.03.2018-28.02.2019* 

156  

  190* 

Извори: Републички завод за статистику, Дечији диспанзер 

Дома Здравља Ћуприја 

*на основу просека из претходних 6 година. 

http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf
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Посматрајући наведени период  може се закључити да тренд 

рађања деце варира. Просечан број рођене деце у периоду од 
01.03.2012-28.02.2019.године износи 200.  

Број деце узраста од 0-6 година на територији општине 

Ћуприја, у  периоду од 2012. до 2018.године , са пројекцијом 

за наредних 5 година изгледа овако: 

 

 

 

Извори: Републички завод за статистику, Дечији 

диспанзер Дома Здравља Ћуприја 

*на основу просека из претходних година 

 

По тренутним проценама, број рођене деце би требао да се 
смањује и то у просеку за 6% годишње (12 детета). Највећи 

ризик овој процени су миграциона кретања становништва и то 

понајвише ка иностранству, те због непредвидивости ових 
процеса се не може са сигурношћу проценити број деце 

корисника предшколских установа. 

 

2.Укупан броја деце уписаних у јавним предшколским 

установама  од школске 2014/2015 до 

2018/2019.године, са пројекцијом за наредних 5 

година 

 

У јавним предшколским установама на територији општине 
Ћуприја уписују се деца  узраста од 10 месеци до поласка у 

први разред основне школе. Упис деце врши се априла текуће 

године. 
Броја деце уписаних у јавну предшколску установу  „Дечја 

радост“ у Ћуприји на територији општине Ћуприја за период 

од 2014/2015 до 2018/2019.године, са пројекцијом за наредних  
5 година: 

Предшколска установа „Дечја радост“ 

 

Школска година Број уписане 

деце 

Број група 

2014/2015 618 32 

2015/2016 654 34 

2016/2017 605 31 

2017/2018 617 32 

2018/2019 623 31 

2019/2020* 629 32 

2020/2021* 635 32 

2021/2022* 652 33 

2022/2023* 658 33 

2023/2024* 664 33 

 

Извори: Републички завод за статистику, Дечији диспанзер 
Дома Здравља Ћуприја 

*на основу просека из претходних 5 година 

Просечан број деце уписаних у Предшколску установу „Дечја 
радост“ у Ћуприји у периоду од 2014/15 до 2018/19.године, 

износи 623. Просечан број група у предшколској установи 

износи  32. 
Посматрајући претходне године у којима је било просечно 

уписано 623 детета у 32 групе, може се закључити да се број 

деце у вртићима у школској 2018/2019. години на нивоу 
просека, с тим да су се на основу приспелих захтева за упис, 

потребе за похађањем вртића повећале у градској средини у 

односу на сеоске средине. 
На основу горе наведеног, може се закључити да се број деце, 

која похађају предшколску установу у градским срединама из 

године у годину повећава, што се може  очекивати и у 
наредном петогодишњем периоду, ако се планови испуне вези 

повећања капицета у вртићу „Бамби“, може се очекивати још 

једна јаслена група од 2021/2022 школске год., што би довело 
до повећања од 17 детета у укупном броју корисника. 

 

3.Средњорочни план оптимализације мреже  јавних 

предшколских установа  на територији општине 

Ћуприја у наредних пет година  (са закључком): 

 

Средњорочни план оптимализације мреже јавних 

предшколских установа на територији општине Ћуприја у 

наредних пет година (полазећи од анализе постојећег стања, 

броја предшколских установа на територији општине, као и 
потреба  општине за предшколским установама у наредном 

периоду) огледа се у следећем ставовима и закључцима: 

 
- постојеће мрежа јавних предшколских установа, у оквиру 

ПУ „Дечја радост“, коју чине 4 градска вртића и 5 сеоских 

вртића и 5 васпитних група у издвојеним одељењима  на 
територији општине Ћуприја, може се сматрати оптималним 

решењем у погледу броја  објеката на територији општине. 

 
- имајући у виду попуњеност капацитета и броја захтева на 

чекању за упис деце у вртић, јасна је диспропорција у 

градским и сеоским вртићима. Тако да је у наредном периоду 
потребно проширити капацитете постојећих градских објеката 

и то вртић „Бамби“ за две просторије, једну радну собу за 

млађу јаслену групу и једну мултифункционалну просторију, 
која би задовољавала потребе за фискултурним, 

трпезериијским и разним другим активностима. Реална 

потреба ПУ је проширење капацитета за једну млађу јаслену 
групу. 

 

- у наредном периоду општина Ћуприја ће пратити развојне 
програме у области предшколског васпитања и образовања на 

нивоу државе; пратиће друштвена и економска кретања на 
подручју општине; учествоваће у изради локалних пројеката, 

планова и др. из области предшколског образовања; за 

подручје предшколског васпитања и образовања примењиваће 
законска решења и у складу са тим прилагођавати и 

утврђивати подручја ПУ, њихов број и просторни распоред на 

територији општине Ћуприја. 
 

ЕЛАБОРАТ  САЧИНИЛИ: 

 
Маја Бешевић Ђорђе  Нешковић 

координатор Групе за 

друштвене делатности 

члан Општинског већа 

задужен за образовање 

              

 

 На основу члана 236., 239. и 242. Закона о накнадама 

за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ број 95/2018 ) 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 
члана 38. став 1. тачка 14. Статута општине Ћуприја 

(''Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2008, 22/2008, 

28/2008, 13/2011, 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној 08.03.2019 године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О НАКНАДАМА  ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ  

ПОВРШИНА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се накнаде за коришћење 

јавних површина на територији општине Ћуприја и уређују се 
обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и 

плаћања, припадност прихода од накнадe, као и друга питања 

од значаја за утврђивање и плаћање накнадa за коришћење 
јавних површина . 

Члан 2. 

 Jавна површина у смислу ове одлуке  јесте 

површина утврђена планским документом општине Ћуприја 

која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 

– јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 
– трг; 

– јавна зелена површина (парк, сквер, општинска шума и сл.); 

– јавна површина блока (парковски уређене површине и 
саобраћајне површине). 

Члан 3. 

Накнаде за коришћење јавних површина утврђене 
овoм Одлуком уплаћују се на рачуне прописане за уплату 

јавних прихода. 

 
 

 

Година 
Број деце узраста од 0 -6 

година старости 

01.03.2012-01.03.2017 1213 

01.03.2013-01.03.2018 1201 

01.03.2014-01.03.2019* 1189 

01.03.2015-01.03.2020* 1177 

01.03.2016-01.03.2021* 1165 

01.03.2017-01.03.2022* 1153 

01.03.2018-01.03.2023* 1141 
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Члан 4. 

Накнаде за коришћење јавних  површина, су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини 

у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање 

за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за 
коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 
јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу. 

 
Члан 5. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је 

корисник јавне површине. 
 

Члан 6. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној 
површини је површина коришћеног простора изражена у 

метрима квадратним (m²). 

 
Члан 7. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: 

време коришћења простора, зона у којој се налази простор 
који се користи, као и техничко-употребне карактеристике 

објекта, уколико се јавна површина користи за постављање 
објеката. 

 За утврђивање накнадa које су уведене овом 

Одлуком користиће се зоне које су утврђене  Одлуком о 
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

за стамбене објекте ( „ Сл.гл.општине Ћуприја“ број 4/15). 

 
Члан 8. 

Накнаде за коришћење јавних површина, утврђује, 

наплаћује и контролише  Одељење локалне пореске 
администрације Општинске управе општине Ћуприја. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по 

основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за 
месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у 

року од 15 дана од дана достављања решења. 

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити 
жaлбa министарству у чијој су надлежности послови 

финансија, прeкo Одељења локалне пореске администрације 

Општинске управе општине Ћуприја. 
 

Члан 9. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, 

повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог 

што није прописано овом одлуком сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

Члан 10.  
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају 

директни и индиректни корисници буџетских средстава. 

 
Члан 11. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење 

јавних површина припадају буџету општине Ћуприја. 

 
Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 

 

Члан 12. 
За коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе заузећем јавне површине објектом 

привременог коришћења: тезга, апарат за сладолед, банкомат, 
аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе 

на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни 

објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, 
телефонска говорница и слични објекти,  утврђује се  накнада 

зависно од зоне, површине и броја дана:  

 

Табела број 1. 

Зона Ia   дневно 60,00 дин/m²   

Зона I   дневно 40,00 дин/ m² 

Остале зоне дневно 30,00 дин/ m² 

  

Члан 13. 

За коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе заузећем јавне површине  : 

-баштом угоститељског објекта отвореног типа, утврђује се 

накнада зависно од зоне, површине и броја дана:  
Табела број 2. 

Зона Ia дневно 30,00 дин/m² 

Зона I     дневно 20,00 дин/ m² 

Остале зоне дневно 10,00 дин/ m² 

 
-Баштом угоститељског објекта затвореног типа,  утврђује се 

накнада зависно од зоне, површине и броја дана:  

Табела број3. 

Зона Ia   дневно 40,00  дин/m² 

Зона I дневно 30,00  дин/ m² 

Остале зоне дневно 20,00 дин/ m² 

  

Члан 14. 
За коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе заузећем јавне површине  за забавни 

парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, 
фестивала и других манифестација, за одржавање спортских 

приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 

коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за 
снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго,  

утврђује се утврђује се накнада зависно од зоне, површине и 
броја дана. 

Табела број 4. 

Зона Ia   дневно 15,00 дин/m² 

Зона I     дневно  10,00 дин/ m² 

Остале зоне дневно 5,00 дин/ m² 

 

Члан 15. 

Коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе односи се на привремено коришћење 

простора на јавној површини и не обухвата коришћење 

трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 
 

Члан 16. 

За коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе   за више од 120 дана  накнада 

се умањује за 10%.  

У периоду од 01.11. до 31.03. обвезници плаћања 
накнаде за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе , за  држање празних замрзивача за 

сладолед и расхладних витрина за продају освежавајућих 
напитака, као  и за држање баште угоститељског објекта 

отвореног типа плаћају 20% од утврђеног износа накнаде.  

У случају да комунална инспекција утврди да се 
замрзивачи за сладолед и   расхладне витрине за продају 

освежавајућих напитака користе за обављање делатности у 

наведеном периоду накнада се плаћа у пуном износу.  
За коришћење простора на јавној површини за држање 

баште угоститељског објекта отвореног типа у месецу априлу 

и месецу октобру, обвезници плаћања накнаде,  плаћају 50% 
од утврђеног износа накнаде.  

У периоду од 01.11. до 31.03. обвезници плаћања 

накнаде за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе, за  држање баште угоститељског 

објекта затвореног типа плаћају 70% од утврђеног износа 

накнаде. 

 

Члан 17. 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе  не плаћа се за коришћење 

простора на јавним површинама ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно 

прописаном износу. 
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Члан 18. 

Решење  којим се одобрава коришћење простора на 
јавној површини у пословне и друге сврхе издаје  Одељење за 

урбанизам, имовинско – правне послове  и заштиту животне 

средине.  

Решење треба да садржи:   податке о површини, 

начину и времену коришћења јавне површине, и основне 

податке о лицу које користи  јавну површину:  
-За правно лице : назив и адресу седишта правног 

лица, порески идентификациони број, матични број и текући 

рачун, 
-За за физичко лице – предузетнике: име и презиме, 

назив радње са адресом, порески идентификациони број, 

матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адресу 
становања физичког лица, 

-Податке о испуњености услова за утврђивање 

олакшица за плаћање накнаде. 
 

Члан 19. 

 Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове 
и заштиту животне средине  је у обавези да један примерак 

Решења достави Одељењу локалне пореске администрације и  

Одељењу за инспекцијски надзор. 
  

Члан 20. 

Ова Одлука неће се примењивати на мање 
монтажне објекте привременог карактера који се постављају 

по спроведеном јавном надметању у складу са Програмом за 

постављање мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене. 

 
Члан 21. 

Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја врши контролу да ли обвезник накнаде 
поседује Решење којим се одобрава коришћење простора на 

јавним површинама у пословне и друге сврхе, да ли је заузета 

одговарајућа одобрена површина, да ли се према тој површини 
понаша одговорно и да ли је омогућено несметано кретање 

пешака, одвијање саобраћаја и др.  

 
 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА 

ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА, КАО И ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКАТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА 

КОЈИМ СЕ ВРШИ НЕПОСРЕДНИ УТИЦАЈ НА 

РАСПОЛОЖИВОСТ, КВАЛИТЕТ ИЛИ НЕКУ ДРУГУ 

ОСОБИНУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, ЗА КОЈЕ ДОЗВОЛУ 

ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Члан 22. 
За коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица, као и за 

коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 

јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 
општине Ћуприја,  утврђује се  накнада дневно у износу од : 

Табела број 5. 

Зона Ia   80,00 дин/m² 

Зона I 40,00 дин/ m² 

Остале зоне  20,00 дин/ m² 

  

Члан 23. 

За оглашавање коришћењем  постојећих билборда који су у 

својини општине Ћуприја утврђује се  накнада дневно у 

износу од : 

Табела број 6. 

Све зоне 15 дин./ m² 

 

Члан 24. 

 За оглашавање коришћењем  огласног простора на 
аутобуском стајалишту утврђује се накнада дневно у износу 

од : 

Табела број 7. 

Све зоне 100  дин./ m² 

 

 

 

Члан 25. 

  
Решење којим се одобрава коришћење јавне 

површине у сврху наведену и члану 22. ове Одлуке  издаје 

Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове  и заштиту 

животне средине . 

 Решење треба да садржи следеће податке :   

            -За правно лице : назив и адресу седишта правног лица, 
порески идентификациони број, матични број, 

-За физичко лице и предузетнике: име и презиме, 

ЈМБГ и адресу становања физичког лица, назив радње са 
адресом, порески идентификациони број, матични број радње,   

-и техничке услове. 

 
Члан 26. 

   Период важења тех.услова је од дана издавања решења 

до дана пријаве чињеница на којима се заснива постојање 
обавезе плаћања накнаде.  

 Обвезник пријављује промену Одељењу локалне 

пореске администрације и Одељењу за урбанизам , 
имовинско- правне послове и заштиту животне средине .   

Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове и 

заштиту животне средине је у обавези да један примерак 
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације  и  

Одељењу за инспекцијски надзор. 

 
Члан 27. 

Утврђивање обавезе врши се од дана издавања 

решења Одељења за урбанизам и имовинско правне послове и 
заштиту животне средине . 

 
Члан 28. 

Акт којим се одобрава коришћење објеката за 

оглашавање из члана  23. и 24. ове Одлуке издаје Одељење за 
урбанизам, имовинско- правне послове  и заштиту животне 

средине. 

  Акт треба да садржи податке о правном или 
физичком лицу или предузетнику, локацију билборда, односно 

аутобуског стајалишта, период коришћења и друге податке од 

значаја за утврђивање накнаде. 
Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове  

и заштиту животне средине 

по један примерак наведеног акта доставља Општинској 
управи општине Ћуприја Одељењу локалне пореске 

администрације, Одељењу за инспекцијски надзор и ЈКП „ 

Равно 2014“ које обавља послове одржавања и пружања 

услуге постављања и скидања огласних порука са огласних 

средстава. 

Члан 29. 
Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја врши контролу да ли обвезник плаћања 

накнаде  поседује Решење којим се одобрава коришћење  јавне 
површине за оглашавање, или Акт којим се одобрава 

коришћење билборда или аутобуског стајалишта, да ли 

поштује задате критеријуме из наведених аката у смислу 
временског ограничења, да ли је заузета одговарајућа 

одобрена површина, да ли се према тој површини понаша 

одговорно и да ли је омогућено несметано кретање пешака, 
одвијање саобраћаја и др.  

Уколико обвезник плаћања накнаде није прибавио 

одобрење, а објекат за оглашавање је поставио на јавној 
површини, комунални инспектор доноси решење о уклањању 

истог. 

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ 

МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА И ИЗГРАДЊУ 

 

Члан 30. 
За коришћење јавне површина по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 

и изградњу, утврђује се накнада дневно у износу од:  
Табела број 8. 

Све зоне 40  дин./ m² 
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Члан 31. 

Накнада из члана  30. ове Одлуке по основу заузећа 
јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор 

продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине.  

Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe 

рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви 

инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и 
рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa 

зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
Члан  32. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу 

заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo 

зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, 

рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe 
сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa 

jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у 

функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу 
сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe 

нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
Члан 33. 

Решење  којим се одобрава коришћење јавне 

површине  по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу издаје Одељење за 

урбанизам, имовинско- правне послове  и заштиту животне 

средине. 
  Решење треба да садржи  податке о површини, 

начину и времену коришћења јавне површине, и основне 
податке о лицу које користи  јавну површину и то:  

-За правно лице : назив и адресу седишта правног 

лица, порески идентификациони број, матични број, 
-За физичко лице и предузетнике: име и презиме, 

ЈМБГ и адресу становања физичког лица, назив радње са 

адресом, порески идентификациони број, матични број радње,   
 

Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове и 

заштиту животне средине је у обавези да један примерак 
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације 

Општинске управе општине Ћуприја и  Одељењу за 

инспекцијски надзор. 
Члан 34. 

Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја врши контролу да ли обвезник плаћања 

накнаде  поседује Решење   којим се одобрава коришћење 

јавне површине  по основу заузећа грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова и изградњу, да ли поштује 
задате критеријуме из Решења  у смислу временског 

ограничења и  да ли је заузета одговарајућа одобрена 

површина. 
Члан 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 

динара , казниће се обвезник плаћање накнаде-физичко лице, 
које у прописаном року не пријави постојање основа за 

плаћање накнаде. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара, казниће се обвезник плаћање накнаде - предузетник , 

који у прописаном року не пријави постојање основа за 

плаћање накнаде. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара, казниће се обвезник плаћање накнаде – правно лице, 

који у прописаном року не пријави постојање основа за 
плаћање накнаде. 

           За прекршај из става 3. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара. 

   

Члан 36. 
На сва питања која нису уређана овом Одлуком 

примењују се Закон  којим се уређују накнаде за коришћење 

јавних добара.  
Члан 37. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
  

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 43-12/2019-02 од 08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

На основу  чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 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 - испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и чл. 38. Статута општине Ћуприја ( 

„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/2008, 22/2008, 

28/2008, 13/2011 и 23/2013 ), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 08. 03. 2019. донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о  начину  и поступку давања сагласности на финансијске 

планове Месних заједница на територији општине 

Ћуприја 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком, у складу са законом, уређују се 

начин и поступак давања сагласности на финансијске планове 

Месних заједница на територији општине Ћуприја. 

 
Члан 2. 

Општинско веће општине Ћуприја, по претходно 

прибављеном мишљењу одељења за финасије Општинске 
управе општине Ћуприја, решењем одлучује о давању 

сагласности на финансијске планове Месних заједница на 

територији општине Ћуприја. 
 

Члан 3. 

 Плаћања са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза неће се вршити уколико корисник јавних 

средстава из члана 2. ове одлуке није добио сагласност на 

финансијски план решењем Општинског веће општине 
Ћуприја. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику  општине Ћуприја “. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 402-22/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 
03. 2019. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 - 

исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 

члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 64/15) и члана 38. став 1. тачка 6 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 

Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13)  и претходно 
прибављеном  мишљењу Комисије за планове, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације градског насеља  Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 3/15, 9/18 и 23/18-испр.), 

по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 

06-33-4/2019-02 од 08. 03. 2019.   године и мишљењу 
надлежног органа за послове заштите животне средине и то 

Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту 

животне средине, Одсек за урбанизам и заштиту животне 
средине бр. сл. од 04. 03. 2019.  године о не приступању 

изради Стратешке процене утицаја на животну средину за 

Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља 
Ћуприја. 
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Члан 2. 

Границе планског подручја се не мењају, односно 
обухват Измена и допуна Плана генералне регулације 

градског насеља Ћуприја (у даљем тексту: Измене и допуне 

Плана) остаје у границама Плана генералне регулације 

градског насеља Ћуприја (у даљем тексту: ПГР). 

Обухват Измена и допуна Плана дат је и на 

графичком приказу у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни 
део. 

План се налази у КО Ћуприја-град, КО Ћуприја-ван, 

КО Мијатовац, КО Остриковац и КО Супска.  

 

Члан 3. 

Смернице и услови за израду Измена и допуна 
Плана представља Просторни план општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11). 

Просторним планом општине Ћуприја, као планом 
вишег реда, дати су следећи услови и смернице: 

- план развоја општине Ћуприја заснива се на 

просторном развоју који представља синтезу 
друштвено-економских и еколошких фактора са 

циљем да се у наредном периоду достигне ниво 

одрживог развоја; 
- концепт развоја се заснива на потреби убрзаног 

социо-економског и демографског развоја овог 

подручја уз уважавање функција информационог 
друштва, и развоја европских стандарда и 

критеријума, који се заснивају на уравнотеженом и 

полицентричном развоју, успостављању нових веза 
урбано-рурално (град-село), стварање једнаких 

могућности развоја за све становнике и социјалне 
групе и доступност ифраструктурним системима и 

јавним службама, рационално управљање 

природним и створеним ресурсима, управљање 
имовином и некретнинама и заштитом природних 

вредности и културног наслеђа; 

- капитал заинтересованих инвеститора треба 
усмеравати у реално изводљиве, одрживе и 

профитабилне програме и пројекте, примерене 

садашњем и будућем времену и предметном 
простору. 

 
Измене и допуне Плана се раде на катастарско-

топографском плану као и ажурним катастарски и ортофото 

подлогама. 

 

Члан 4. 

Визије и циљеви за доношење Измена и допуна 
Плана односе се на: 

- стварање атрактивних локација за урбанизацију; 

- повећање регулационих ширина саобраћајница и 
броја паркинг места на нивоу градског насеља; 

- стварање амбијента и услова за подстицај нове 

изградње и развоја града. 

 

Члан 5. 

Измене и допуне Плана састоје се од:  
1. Измена и допуна текстуалног дела ПГР 

2. Измена и допуна графичког дела ПГР. 

Измене и допуне Плана садржаће текстуални и 
графички део у дигиталном и аналогном облику, у по два 

примерка. Измене и допуне Плана се објављују. 

 

Члан 6. 

За Измене и допуне Плана се не приступа изради 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 7. 

Носилац израде Плана је Општинска управа. 

                               

Члан 8. 

Стручни послови и израда Плана реализује се путем 
јавних набавки.                  

Члан 9. 

Поступак измене и допуне планског документа 
спроводи се по скраћеном поступку у складу са чл.51б Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 

81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14 и 83/18). 

Предмет измена и допуна планског документа у 

скраћеном поступку је само део планског документа који се 
мења, а не плански документ у целини.  

Јавни увид оглашава се у средствима јавног 

информисања. Нацрт плана се излаже на јавни увид после 

извршене стручне контроле, у просторијама Општине 

Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине 

Ћуприја, у трајању од 15 дана. 
По завршеном јавном увиду  Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном 

увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и 
исти доставља обрађивачу Плана. 

 

Члан 10. 

Рок за израду Измена и допуна Плана је 6 месеци од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 11. 

Стручне послове на припремању и изради Плана 

финансираће општина Ћуприја из буџета.       
                                                   

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНА  ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  350-117/2019-02 од 08. 03. 2019.  године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славко Цветковић 
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Република Србија 

Општинска управа Ћуприја 

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту 
животне средине 

Број: сл. 

Датум: 04.03.2019.год. 

Ћуприја 

Предмет: Мишљење о потреби израде Стратешке процене 

утицаја на животну средину за потребе израде Измене и 
допуне  Плана  генералне  регулације градског насеља 

Ћуприја 

 На основу чл. 9 и чл. 11 Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 

88/10),  а за потребе  израде  Измене и допуне  Плана  

генералне  регулације градског насеља Ћуприја доносимо  
 

M И Ш Љ Е Њ Е 

 

 да није потребно приступити изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину. 

                        Разлози за неприступање Стратешкој процени 
утицаја на животну средину су следећи: 

 -  Основни циљ доношења Плана  јесте потреба за 

проширењем регулационе ширине постојећих саобраћајница, 
повећање броја паркинг места на нивоу града, стварања 

атрактивних локација за урбанизацију, а све у циљу 
амбијената и услова за подстицај нове  изградње и развоја 

града 

-   доношење и спровођење плана неће имати битнији 
негативан утицај на животну средину јер се не планира 

увођење делатности које би имале штетан утицај, 

-   забрањено је градити објекте који би угрожавали 
животну средину, 

-   за доношење Просторног плана општине Ћуприје 

2011.године, рађена је Стратешка процена утицаја од стране 
''Инфоплан'' ДОО Аранђеловац,  

- на основу Закона о заштити животне средине (Сл. 

гл. РС бр. 135/04), пре сваке изградње на предвиђеним 
локацијама за које се утврди да се налазе на Листи I пројеката 

за које је обавезна процена утицаја и Листи II пројеката за које 

се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. 
гл. РС бр. 114/08), биће обавезна процена утицаја на животну 

средину.                                                                                                          

                    Због свега наведеног,  Одељење за урбанизам, 
имовинско- правне послове и заштиту животне средине, 

предлаже да се донесе решење о неприступању изради 

Стратешке процене утицаја на животну средину за  Измене и 
допуне  Плана  генералне  регулације градског насеља 

Ћуприја. 

OБРАДИО 

Љиљана Богосављевић 

         На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 135/04 и 88/10)  а у вези са чланом 46.  Закона о планирању 

и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 
81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/1- одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,   132/14, 145/14 и 83/18),   

Oпштинска управа општине Ћуприје, Начелник општинске 
управе     доноси   

ОДЛУКУ О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕУТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА 

 
1.  НЕ ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја 

на животну средину за Измене и допуне Плана генералне 

регулације градског насеља Ћуприја (у даљем тексту: План) 
2. План се израђује ради потребе проширења регулационе 

ширине постојећих саобраћајница, повећање броја паркинг 

места на нивоу града, стварања атрактивних локација за 
урбанизацију, а све у циљу амбијената и услова за подстицај 

нове изградње и развоја града.   

3.  У оквиру намене простора предметног Плана не планира 
се увођење делатности које би имале штетан утицај на 

животну средину. 

4. Овa Одлука је саставни део Одлуке о изради измене и 
допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја 

и објављује се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

РЕПУБЛИКА   СРБИЈА 

ОПШТИНА  ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 501-20/2019-01-2  од  08.03.2019. год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Милица Цветковић дипл. Правник 

На основу члана 13. став 2. и 26.  став 1. тачка 3.  

Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 
113/2017), члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - 

др. зaкoн и 47/2018), члана 3. став 1. тачка 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно 

прибављања и уступања, искоришћавања других имовинских 
права као и поступцима јавних надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/18), члана 12. став 

1. тачка 1.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 8/2014, 14/2016, 18/2016, 

18/2017 и 25/2017) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 08. 03. 2019. године, доноси 
 

ОДЛУКУ О ПОСТУПКУ  

 ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЋУПРИЈА  
 

Члан 1. 

Овом одлуком се ради реализације Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 

образовања, здравства, социјалне заштите и спорта који је 

утврђен Закључком Владе Републике Србије, покреће 
поступак израде и давања на коришћење без накнаде техничке 

документације за нову градњу, доградњу, адаптацију и 

реконструкцију комплекса Опште болнице Ћуприја, Општој 
болници у Ћуприји. 

Члан 2. 

Задужује се Општинска управа општине Ћуприја да 
на основу ове Одлуке предузме све радње у циљу израде 

техничке документације за нову градњу, доградњу, адаптацију 

и реконструкцију комплекса Опште болнице Ћуприја, а све 
према Пројектном задатку за израду пројектно техничке 

документације за нову градњу, доградњу, адаптацију и 

реконструкцију комплекса Опште болнице Ћуприја. 
 

Члан 3. 

Задужује се Општинска управа општине Ћуприја да о 
поступку и начину израде техничке документације из члана 1. 

ове Одлуке закључи посебан уговор са Општом болницом 

Ћуприја.   
Члан 4. 

Задужује се Општинска управа општине Ћуприја да 

након спроведеног поступка израде техничке документације 
из члана 1. Ове Одлуке исту преда на коришћење Општој 

болници Ћуприја. 

Члан 5. 
Ову Одлуку  објавити  у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 463-2/2019-02 од 08. 03. .2019. године 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

На основу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр.129/2007 и 83/2014- др.закон)  и члана 32. и члана 38. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 

Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Одлуке  о 
измени Одлуке о приступању изради стратегије одрживог 

развоја општине Ћуприја 2019-2024,  Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 08.03.2019. године доноси :  
 

СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 2019-2024 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 30-2/2019-02  ОД  08.03.2019.год.   
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славко Цветковић 

ПРИЛОГ БРОЈ 1 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 2019-2024 

 
 



08.03.2019.            број 07 

23 

 

 

 

 

 



08.03.2019.            број 07 

24 

 



08.03.2019.            број 07 

25 

 



08.03.2019.            број 07 

26 



08.03.2019.            број 07 

27 



08.03.2019.            број 07 

28 



08.03.2019.            број 07 

29 



08.03.2019.            број 07 

30 



08.03.2019.            број 07 

31 



08.03.2019.            број 07 

32 



08.03.2019.            број 07 

33 



08.03.2019.            број 07 

34 



08.03.2019.            број 07 

35 



08.03.2019.            број 07 

36 



08.03.2019.            број 07 

37 



08.03.2019.            број 07 

38 



08.03.2019.            број 07 

39 



08.03.2019.            број 07 

40 



08.03.2019.            број 07 

41 



08.03.2019.            број 07 

42 



08.03.2019.            број 07 

43 



08.03.2019.            број 07 

44 



08.03.2019.            број 07 

45 



08.03.2019.            број 07 

46 



08.03.2019.            број 07 

47 



08.03.2019.            број 07 

48 



08.03.2019.            број 07 

49 



08.03.2019.            број 07 

50 



08.03.2019.            број 07 

51 



08.03.2019.            број 07 

52 



08.03.2019.            број 07 

53 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



08.03.2019.            број 07 

54 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана. 12. 

став. 2. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се 

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или 

дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 

закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 

размене непокретности  („Службени гласник Републике 
Србије''  бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), члана 38. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја'' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08.  
03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Елаборат о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини на територији 
општине Ћуприја на КП 4503/15 и КП 4503/14 КО Ћуприја, 

непосредном погодбом без накнаде, у корист FEKA 

OTOMOTIV MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. тј. 
привредном друштву у Републици Србији, чији је оснивач 

наведена компанија и то: FEKA Automotive d.o.o. Ćuprija, ради 

реализације пројекта изградње нових производних објеката 
који су у функцији реализације инвестиционог пројекта којим 

се унапређује локални економски развој. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 463-3/2019-02  од  08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 
став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 
03. 2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину Месне заједнице Крушар, бр. 06/19 од 06. 03. 2019. 

године 

2.  Ово Решење објавити у „Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-16/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 
годину Месне заједнице Батинац, бр. 1/19 од 06. 03. 2019. 

године 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-17/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 
став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 
03. 2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину  Месне заједнице Супска. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-18/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 

83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), 

члана  58. став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени 
гласник Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 

142/2014, 68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. 
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ 
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 08. 03. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 
годину Месне заједнице Влашка. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-19/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Кованица, бр. сл. од 06. 03. 2019. 

године 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-20/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

                                                                 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић  

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему („Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину Месне заједнице Исаково, бр. сл. од 06. 03. 2019. 

године 
2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-21/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину,  Месне заједнице Центар. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-23/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Церница. 
2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-24/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Сење. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-25/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину Месне заједнице Вирине, бр. 9/2019 од 06. 03. 2019. 

године 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-26/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 и 
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

08.03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 
годину, Месне заједнице Добричево. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-27/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

                                                               

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

08.03.2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 
годину, Месне заједнице Жировница. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-28/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 

03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Бигреница, број 1/19.. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-29/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

08.03.2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Мијатовац, бр. 14.19 од 06.03.2019. 
године. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-30/2019-02  од   08. 03. 2019. године 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

08.03.2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Јовац - Дворица, бр. 02-2019 од 06. 
03. 2019. године. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-31/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 
став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08. 
03. 2019. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Паљане - Иванковац. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-32/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана  58. 

став 6. Закона о буџетском сиситему ( „ Службени гласник 

Републике Србије ''  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2013, 62/2013, 63/2013 – др. закон, 108/2013, 142/2014, 

68/2015- др. закон,103/2015.... 95/2018),  члана 38. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

08.03.2019. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на финансијски план за 2019. 

годину, Месне заједнице Остриковац, бр. 7 од 06. 03. 2019. 
године. 

2.  Ово  решење објавити у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-33/2019-02  од   08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана. 22. 

став. 3. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник 
Републике Србије ''  бр. 15/2016), члана 38. Статута општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 14/2008, 

22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и члана 51. Пословника 
Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја'' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 08.03.2019.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на прву измену Програма 

пословања за 2019. годину Јавно комуналног предузећа „ 
Равно 2014 “ Ћуприја, број 1288-1 од 06. 03. 2019. године, који 

је донео Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „ Равно 
2014 “ Ћуприја, на седници одржаној дана 06. 03. 2019. 

године, Одлуком број: 1283-1 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  402-15/2019-02  од  08. 03. 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Славко Цветковић 

  На основу чл. 6. ст.  2. Одлуке о објављивању аката 

у „Службеном гласнику општине Ћуприја„ („Службени 

гласник општине Ћуприја“  бр. 36/2014) и  чл. 68. ст.  3. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја “ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

поступајући по Обавештењу Правобранилаштва општине  
Ћуприја, бр. По – 108/19 од 06. 03. 2019. године, врши се: 

 

ИСПРАВКА 

ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У „ СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА '' 
 
 У „ Службеном гласнику општине Ћуприја “,бр. 13 

од 05. 09. 2018. године, на страни 48 у Одлуци о утврђивању 

списка парцела којима је промењена намена доношењем 

плана „ Генералне регулације за насеље Мијатовац “,  

начињена је техничка  грешка  у члану 2. став.1. у табели 
колоне 1 „ Број катастарске парцеле „ тако да се уместо броја „ 

124 “  објављује број „ 1254 “   

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драгица Пејчић- Ранђеловић, дипл. правник 
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