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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон), члана 40. Статута 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 

30/2019) и члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник  
РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 

закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020 и 118/2021), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана  19. 04. 2022. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 АНГАЖУЈЕ СЕ екстерни ревизор за потребе 

завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2021. годину 
након добијања сагласности Државне ревизорске институције. 

 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

               БРОЈ: 06-75-3/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

 

На основу члана  38. Закона о јавним предузећима ( 

„Службени гласник РС“. бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС 
“ бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018  ),   

Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( 

„ Службени гласник РС“ број 65/16)  члана 40. Статута 
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 

30/19), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана 19. 04. 2022.  године доноси  
 

 ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  „ЗООХИГИЈЕНА 

ЋУПРИЈА“  ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће 

процедура за избор и именовање директора Јавног  предузећа 

за обављање комуналне делатности зоохигијене 
„ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ Ћуприја. ( у даљем тексту: 

Јавно предузеће) 

Члан 2. 
Директор јавног предузећа обавља следеће послове: 

  1) представља и заступа јавно предузеће; 

  2) организује и руководи процесом рада; 
  3) води пословање јавног предузећа; 

  4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 
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5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово 
спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи  програм 

пословања и одговоран је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке надзорног одбора; 

9) бира представнике јавног предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће. 

 10)доноси акт о систематизацији, 

 11) врши друге послове одређене законом, 
оснивачким актом и статутом јавног предузећа. 

 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Оглас јавног конкурса 

који садржи: податке о јавном предузећу, пословима, 

условима за именовање директора, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се 

подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве 

подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 

 
Члан 4. 

 Оглас о јавном конкурсу објављује се у  „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „ Службеном гласнику општине 
Ћуприја“, и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије,  у року 
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења 

Одлуке о спровођењу јавној конкурса за именовање директора 

Јавног  предузећа за обављање комуналне делатности 
зоохигијене „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ Ћуприја. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет 

страници општине Ћуприја.  
 

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи  Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Ћуприја - у даљем тексту: Комисија. 

 Комисију  именује Скупштина општине Ћуприја. 
Комисија има пет чланова, од којих је један председник. 

Комисија је независна и самостална у раду.    

Председник  и чланови комисије не могу бити  
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 

покрајине, одборници  у скупштинама јединица локалне 

самоуправе, као ни постављена лица у органима државне 
управе, органима аутономне покрајине или органима јединица 

локалне самоуправе. 

Члан 6. 
Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 30  

дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 
Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији, путем 

поште или лично преко Услужног центра Општинске управе 

општине Ћуприја, на адресу :  
Скупштина општине Ћуприја, Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Ћуприја, са назнаком: Пријава на 
јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене 

„ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ Ћуприја-не отварати. 
Улица 13. октобра број 7, 35230 Ћуприја. 

Одељење за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој је задужено за техничку обраду 
података. 

Члан 7. 

По истеку рока за подношење пријава Комисија 
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља 

списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни 
поступак доставља се писано обавештење о томе кад 

отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре 

отпочињања изборног поступка.   

 Комисија у изборном поступку оцењује стручну 

оспособљеност, знања и вештине кандидата. 
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/19 ), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног 
предузеће ( „ Службени гласник РС“ број 65/16)  и на основу 

ове Одлуке. 

Члан 8. 
Стручна оспособљеност  кандидата проверава се 

увидом у податке и  усмено, у разговору са кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност  
кандидата стечена високим образовањем и стручна 

оспособљеност стечена радним искуством. 

Усмено у разговору са кандидатом, Комисија оцењује 
стручну оспособљеност кандидата на основу његових 

одговора на питања која се односе на програм пословања, 

корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног 
предузећа.  

Члан 9. 

Комисија усменом провером оцењује знања кандидата 
провером: познавања једне или више области из које је 

делатност за чије обављање је основано Јавно предузеће 

,односно познавање  других делатности које обавља јавно 
предузеће, познавање прописа којима се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса, познавање 

области корпоративног управљања и општих прописа о раду. 
Провера знања једног или више страних језика врши 

се усменим или писаним путем . Проверу врши стручно лице у 
разговору са кандидатом или провером одговора на тесту, који 

стручно лице саставља. 

Провера знања рада на рачунару  проверава се 
симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у 

стандардним програмима за обраду текста, електронску 

комуникацију и претраживање интернета. Проверу врши 
стручни лице. 

Члан 10. 

Вештине кандидата оцењују се писаним путем, преко 
стандардизованих тестова провером: вештине аналитичког 

резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, 

организационих способности, вештине стратешког планирања 
и управљања и вештине управљања ресурсима. Проверу 

вештина врши стручно лице. 

Усменом провером у разговору са кандидатом 
комисија ће оцењивати вештину комуникације у међуљудским 

односима. 

Члан 11. 
У току усмене провере кандидата сваки члан комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, оценом од 

један до три. 
Питања за усмену проверу Комисија припрема 

унапред.  

Члан 12 . 
По спроведеном изборном поступку комисија 

саставља ранг листу са највише три  кандидата која су са 

најбољим резултатом испунила мерила за избор директора 
јавног предузећа. 

Ранг листу из става 3. овог члана и записник о 

спроведеном изборном поступку Комисија доставља 
Општинској управи општине Ћуприја. 

Општинска управа општине Ћуприја припрема 

предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе  и 
доставља га заједно са ранг листом Скупштини општине 

Ћуприја ради усвајања. Скупштина општине Ћуприја одлучује 

о именовању доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата.  

Члан 13. 

Решење о именовању  директора са образложењем 
објављује се у „Службеном гласнику РС“ и  у „Службеном 

гласнику општине Ћуприја“. 

Решење о именовању директора са образложењем 
објављује се  на интернет страници општине Ћуприја. Решење 

о именовању директора коначно је.  

Решење о именовању доставља се лицу које је 
именовано и свим другим кандидатима који су учествовали у 
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изборном поступку у складу са одредбама закона којим се 

уређује општи управни поступак. 
Кандитат који је учествовао у изборном поступку има 

право да поднесе захтев за увид у конкурсну документацију.  

Комисија је дужна да у року од два дана од пријема 
захтева, кандидату из става 4. овог члана омогући увид у 

конкурсну документацију, у присуству члана Комисије.  

 
Члан 14. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о именовању  
у „ Службеном гласнику РС“. 

Рок из става 1. овог члана  Скупштина општине 

Ћуприја може  продужити из оправданих разлога за још осам 
дана. 

Ако именовани кандидат не ступи на рад у року који 

му је одређен, Скупштина општине Ћуприја именује следећег 
кандидата са ранг листе. 

          Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у 

року који је одређен, спроводи се нови јавни конкурс. 
Директор jавног предузећа заснива радни однос на 

одређено време. 

Члан 15. 
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не испуњава услове за 

именовање, спроводи се нови јавни конкурса, у складу са 
законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у 
року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да ниједан 

кандидат не испуњава услове за именовање. 

 
Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у  

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-75-4/2022-02 од 19. 04. 2022. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-75-4-1 /2022-02 

Датум: 19.  04.2022. године 

Ћ у п р и ј а, ул. 13. октобра 7        

 
На основу члана 25. и члана 36. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) ,Скупштина 
општине Ћуприја, оглашава: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  „ЗООХИГИЈЕНА 

ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА 

 

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће  за обављање 

комуналне делатности зоохигијене „ Зоохигијена Ћуприја“  ( у 
даљем тексту: Јавно предузеће) са претежном делатношћу 

96.09 остале  непоменуте личне услужне делатности. 

Пословно седиште јавног  предузећа је у Ћуприји у улици  
Цара Лазара бр.107. 

2. Радно место за које се врши избор, мандат и место рада: 

Директор јавног  предузећа „Зоохигијена Ћуприја“Ћуприја. 
Именује се на период од 4 године.  Место рада је у Ћуприји. 

3. Послови директора Јавног предузећа: Представља и заступа 

јавно предузеће, организује и руководи процесом рада,води 
пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада 

јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја јавног прдузећа и одговоран је 

за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно 

трогодишњи  програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава 

одлуке надзорног одбора,бира представнике јавног предузећа 

у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно 
предузеће, доноси акт о систематизацији, врши друге послове 

одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа. 
4. Услови за именовање: 

1) Да је лице које учествује на конкурсу пунолетно и пословно 

способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним 

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

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за 

које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима Јавног предузећа ; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој установи, обавезно 
психијатријско лечење на слободи,обавезно лечење 

наркомана,обавезно лечење алкохоличара,забрана вршења 

позива, делатности и дужности. 
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се 

проверавају у изборном поступку и начин провере: Стручна 

оспособљеност  кандидата проверава се увидом у податке и  
усмено, у разговору са кандидатом.Усменом провером 

оцењују се знања кандидата провером: познавања делокруга 

рада Јавног   предузећа, познавање прописа којима се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса, 

познавање области корпоративног управљања и општих 

прописа о раду и вештина комуникације у међуљудским 
односима. 

Провера знања једног или више страних језика врши се 

усменим или писаним путем, провера знања рада на рачунару  
проверава се симулацијом, односно практичним радом на 

рачунару. 

Вештине кандидата оцењују се писаним путем, преко 
стандардизованих тестова провером : вештине аналитичког 

резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, 

организационих способности, вештине стратешког планирања 
и управљања и вештине управљања ресурсима.  

6. Рок за подношења пријава на јавни конкурс и садржина 

пријава: Рок за подношење пријава је 30  дана од дана  
објављивања јавног конкурса  у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. Пријава на конкурс садржи: име и презиме 

кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 

кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке 

о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама. 

7. Докази који се прилажу уз пријаву:Извод из матичне књиге 

рођених, доказ о пословној способности, диплома о стручној 
спреми, исправе којима се доказује радно искуство са високим 

образовањем, радно искуство на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа, и радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова ( потврде, решења, 

уговори о раду и други акти из којих се види на којим 

пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), оверена изјава код надлежног органа 

да лице није члан органа политичке странке, односно акт 

надлежног органа политичке странке да је лицу одређено 
мировање  у вршењу функције у органу политичке странке, 
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доказ од надлежног органа да лице није осуђивано на казну 

затвора од најмање шест месеци,  доказ од надлежног органа 
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој установи, обавезно 
психијатријско лечење на слободи,обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 

позива, делатности и дужности.  
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 

оверена  код јавног бележника. 

8. Адреса за пријем пријава:Пријаве на јавни конкурс 
подносе се Комисији , путем поште или лично преко 

Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја, на 

адресу    : Скупштина општине Ћуприја, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Ћуприја, са назнаком: Пријава на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећa  за 
обављање комуналне делатности зоохигијене „ Зоохигијена 

Ћуприја“-  не отварати, улица 13. октобра број 7, 35230 

Ћуприја. 
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

Председник Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора, телефон 035/ 8470-248.  
Напомена:Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 

у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. 

Закон и 47/18), члана 13. Закона о регистру просторних 
јединица и адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), 

члановима 5., 7. став 1. и 8.  Одлуке о утврђивању и 

означавању назива насељених места, улица и тргова и начину 
утврђивања кућних бојева на територији општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и 16/2019),  

члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 19. 04. 2022. 

године, донела је:  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ 

НАЗИВА УЛИЦА У СУПСКОЈ 

I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

одређивању назива улица у Супској („Сл. гласник општине 
Ћуприја“, бр. 4/1999 и 41/2020), у даљем тексту: Одлука.  

Члан 2. 

У члану 1. став 1. тачка 1. Одлуке код речи 
„УЛИЦА БР. 24 – НЕМАЊИНА“, речи „од домаћинства 

Николић Владислава до улице Карађорђева“ замењују се 

речима „се простире на катастарској парцели бр. 2153/11 КО 
Супска“. 

У члану 1. став 1. тачка 2. Одлуке код речи 

„УЛИЦА БР. 25 – 29. НОВЕМБАР“, речи „од домаћинства 
Николић Александра до улице Карађорђева“ замењују се 

речима „се простире на катастарској парцели бр. 2153/7 КО 

Супска“. 

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-75-5/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу чл. 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. 
Закон и 47/18), члана 13. Закона о регистру просторних 

јединица и адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), 

члановима 5., 7. став 1. и 8.  Одлуке о утврђивању и 
означавању назива насељених места, улица и тргова и начину 

утврђивања кућних бојева на територији општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015 и 16/2019),  
члана 11. и члана 40. став 6 и 70. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019) Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 19. 04. 2022. 
године, донела је:  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВAЊУ 

НАЗИВА УЛИЦА У ЈОВЦУ 

I ОПШТЕ ОДРЕБДЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

одређивању назива улица у Јовцу („Сл. гласник општине 

Ћуприја“, бр. 4/1999 и 41/2020), у даљем тексту: Одлука.  

Члан 2. 

У члану 1. став 1. тачка 14. Одлуке речи „Од куће 

Ивковић Љубомира до куће Обрадовић Трифуна-“ замењују се 
речима „катастарском парцелом бр. 1976 КО Јовац простире 

се улица“. 

 

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-75-6 /2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу члана 2, члана 61. став 7., члана 63. Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 

104/16, 9/2020), Правилника о критеријумима за утврђивање 

минималног износа који одређује јединица локалне 
самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграде (Службени гласник РС бр.101/17), 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 

Закон и 47/18) и члана 32. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр.30/19) Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана  19. 04. 2022.  

године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКАНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ 

И  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 

НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
Овом одлуком мења се Одлука о утврђивању 

минималног износа трошкова текућег и инвестиционог 

одржавања, и накнаде за управљање у случају принудно 
постављеног професионалног управника стамбене заједнице  ( 

Сл.Гласник Општине Ћуприја, бр.4 /2018 и бр.11/2021 

године), ( у даљем тексту Одлука ). 

 

Члан 2 

У члану 5. Став 3. Одлуке табела после речи 
„зграде:“ мења се и гласи: 
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Зграде без лифта Зграде са лифтом 

324,00 динара 421,00 динара 

 
Члан 3. 

 
У члану 6. Став 1. Одлуке табела после речи „зграде “ мења се 

и гласи: 

  

Гаража 

 

 

 

 

 

Гаражни бокс или место у 

заједничкој гаражи 

195,00 динара 130,00 динара 

 

Члан 4. 

 

У члану 9. Став 2. Одлуке табела после речи „зграде:“ мења се 

и гласи: 
 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад 

принудног управника 

до 8 посебних делова 216,00 динара 

од 8 до 30 посебних делова 260,00 динара 

преко 30 посебних делова 303,00 динара 

Члан 5 

 

У члану 10. став 1 Одлуке табела после речи „зграде:“ мења се 
и гласи: 

 

Гаража и гаражни бокс гаражно место у заједничкој 

гаражи 43,00 динара 86,00 динара 

 

Члан 6 

У члану 12. став 2. Одлуке табела после речи „посебни део:“ 
мења се и гласи: 

 

 

Старост зграде 

 

Зграде са лифтом 

 

Зграде без лифта 

до 10 година 

старости 

 
3,7 дин./м2 

 
2,9 дин./м2 

од 10 до 20 година 

старости 

 
5,50 дин./м2 

 
4,21 дин./м2 

од 20 до 30 година 

старости 

 

7,30дин./м2 
 

5,7 дин./м2 

преко 30 година 

старости 

 

9,12 дин./м2 

 

7,00 дин./м2 

 

Члан 7 

 
У члану 13. Став 1. Одлуке табела после речи „ посебни део“ 

мења се и гласи:. 

 
 

 

 
старост зграде 

 
гаража 

гаражни бокс или 

место у заједничкој 
гаражи 

до 10 година 

старости 

 
1,70 дин./м2 

 
1,12 дин./м2 

од 10 до 20 година 

старости 

 
2,60 дин./м2 

 

 
1,70 дин./м2 

од 20 до 30 година 

старости 

 

3,37 дин./м2 

 

 

2,25дин./м2 

преко 30 година 
старости 

4,12 дин./м2 2,90 дин./м2 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Служеном  гласнику општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
БРОЈ:  06-75-7/2022-02   од 19. 04. 2022. године. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

 На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018, Одлука УС РС - 81/2020), и 

члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 30/19), Скупштина општине Ћуприја, на седници 
одржаној  дана 19. 04. 2022.  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измени одлуке бр. 361-6/2020-02 од 05.10.2020. године  

 

Члан 1.  
 Овом одлуком врши се измена Одлуке о давању на 

коришћење пословног простора у објекту бр. 2 на к.п.бр. 

1866/1 у КО Ћуприја (град) бр. 361-6/2020-02 од 05.10.2020. 
године (даље: Основна одлука). 

 

Члан 2. 
 Основна одлука  мења се у следећем: 

У члану 1. после речи: „даје се на коришћење“ бришу се речи: 

„пословни простор у објекту бр. 2, на к.п.бр. 1866/1 у КО 
Ћуприја (град), површине 225 m2“ уписују се речи: „објекат 

бр. 2, површине 225 m2, на к.п.бр. 1866/1 уписана у ЛН 5535 за 

КО Ћуприја (град)“. 
Члан 3.  

 У свему осталом Основна одлука остаје 

непромењена . 
Члан 4. 

 Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 361-6/2022-02 ОД   19. 04. 2022.године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 
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На основу члана 55. Закона о водама (" Службени 

гласник РС ", број  54/96, 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 – 
др.закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја ("Службени 

гласник општине Ћуприја ", бр. 30/19), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној 19.  04.  2022. године,  донела је 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

У 2021. ГОДИНИ 

 
ПРИЛОГ бр.1  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-75-9/2022-02  од  19. 04. 2022.године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи ( „ 

Сл. гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др.закон, 101/16- 

др.закон и 47/18),  Општег плана за одбрану од поплава ( „ Сл. 
гласник  РС“ број 18/2019) и члана 40. Статута  општине 

Ћуприја ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број 30/19) 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 19. 
04. 2022. године,  доноси:  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И 

РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У 2022. 

ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
Годишњим програмом мера и радова на смањењу 

ризика од поплава утврђују се мере и радови који ће се 

предузети у 2022. години на територији општине Ћуприја , у 
циљу смањења ризика од поплава. 

 

За предвиђене мере и радове потребна средства могу 

да се обезбеде из буџета општине Ћуприја, буџета Републике 

Србије, донација и других извора у складу са законом. 

 Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика 
од поплава садржи:  

I– одржавање и санација  заштитних водних објеката на 

водама II реда; 
II -  на одржавање водотокова из локалног оперативног 

плана, 

III – радови на реконструкцији постојећих и изградња 
нових заштитних објеката на водама II реда и објеката за 

одводњавање 

      IV -организацији одбране од поплава, 
      V -евидентирање поплавних догађаја. 

 

 
ОДРЖАВАЊЕ, САНАЦИЈА ЗАШТИТНИХ  ОБЈЕКАТА,  

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА ИЗ ЛОКАЛНОГ 
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА И РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊИ НОВИХ 

ЗАШИТНИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II РЕДА И 
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

 

 
У 2021. години предвиђеју се следеће мере и радови : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Назив 

водотока 

II реда 

Предлог 

радова на 

уређењу 

Назив 

пројекта 

Издвојена 

финансијских 

средстава- 

конто 

и позиција 

Извор 

финансијс

ких 

средстава 

Река 

Миросава 

 

Регулациони 

радови на 

изради 

регулационог 

корита који ће 

да обезбеди 

брзу и сигурну 

евакуацију 

великих вода и 

наноса и 

обезбеђивања 

пропусне моћи  

 

Израда 

техничке 

документа

ције и 

извођење 

радована 

изградњи 

цевовода 

од 

постројењ

а за 

пречишћа

вање 

отпадних 

вода“Доб

ричево 1“ 

до 

реципитиј

ентаводот

ока реке 

Миросаве

по 

систему 

„кључ у 

руке“ 

Пренета 

средста у 

2022.години за 

пројекта 

износи 

12.000.000,00 

динараса ПДВ-

ом.  

Буџет 

општине 

Ћуприја 

 

 

 

 

 

 
                   Издвојена средстав из буџета општине Ћуприја ( 

„Службени гласник“ број 46/2021, 2/2022 и 5/2022 од 

23.02.2022.године у износу од 12.000.000,00  
(дванаестмилионадинара),  из буџета – 041 програм заштита 

животне средине, број пројекта 0401-5001, позиција 67/1, 

конто 511. По Уговору цена за извођење грађевинских радова 
на реци Миросавиизноси 32.117.090,90 динара без ПДВ-а, 

односно 38.540.509,08 динар са ПДВ-ом. У буџету за 

2022.годину предвиђена су 12.000.000,00 динара за завршетак 
уговорених радова на постројењу за пречишћавање као и на 

реци Миросави. 

Израда техничке документације и извођење 
радована изградњи цевовода за пречишћавање отпадних вода 

„Добричево 1“ до реципијентаводотока реке Миросаве по 

систему „кључ у руке“ из буџета општине Ћуприја у укупном 
износу од 59.983.080,78 динара са ПДВ-ом, односно за 

извођење грађевинских радова на реци Миросави износи 

32.117.090,90 динара без ПДВ-а. По првој привременој 
ситуациоји урађено је 2.182,50 метара уређења корита реке од 

уговорених 2.425 метра, а осталих 242,5 метра по Уговору 

завршиће се у 2022.години. Висина одобрених и исплаћених 
средстава: 28.911.381,01динара без ПДВ-а.  

1.  Припремни радови:  Геодетско обележавање осовине 

регулисаног тока према елементима, нивелманско снимање и 
исцртавање постојећих профила на растојању од око 15 м ради 

дефинисања нултог стања.  Сечење шибља и ситног растиња, 

сечење дрвећа из корита са скраћивањем и одвозом до 1 
километра. Вађење пањева и одвоз на депонију. 

2.   Земљани радови: Машински ископ земље I, II и III 

категорије у речном кориту према задатом профилу и 
подужном паду са делимичним одбацивањем на страну или 

гурањем до 50 метра и делимичним утоваром у возило. 

Насипање земљаног материјала ради формирања корита према 
задатим профилима и сабијањем до потребне збијености. 

Затрпавање напуштених речних рукаваца материјалом из 

ископа или из позајмишта   Одвожење вишка ископане и 
утоварене земље. Хумузирање и затрављење одабраним 

смешама траве косине канала. 

У прилогу овог документа је део Пројектног задатка који се 
односи на извођењу радова на реци Миросави и прва 

привремена ситуација изведених радова на реци Миросави. 

      Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрозе 
насеља, индустријска постројења, магистралне и локалне 

путеве, средства за изградњу објеката и извршење радова на 

санирању ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са 
позиције ''сталне буџетске резерве''. 
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Одбраном од поплава руководи Општински штаб за 
ванредне ситуације општине.  

Штаб је формирао Стручно-оперативни тим за 

одбрану од поплава,  Поверенике и заменике за насељена 
места на територији општине Ћуприја чија су задужења 

наведена у Оперативном плану за одбрану од поплава у 2022. 

години. 
Општински штаб за ванредне ситуације наложио је свом 

Стручном оперативном тиму за поплаве, бујице, олује, јаке 

кише, атмосферска пражњења, сушу, екстремне температуре 
ваздуха, снежне наносе, нагомилавање леда на водотоцима, 

одроњавање и клизање земљишта да: 

- Направи, одштампа и подели упутство са местима и 
простору за евакуацију становништва и 

механизације и опреме; 

- Провери исправност система за узбуњивање ; 
- Обавести поверенике и њихове заменике о обавези 

обавештавања било каквих промена на водотоцима;  

- Дају налог Јавном комуналном предузећу ЈКП 
'РАВНО 2014'' да провере исправност својих 

машина које ће се користити у случају одбране од 

поплава, као и да одреде лица која би била дежурна 
у тој ситуацији; 

- Обавести МУП да је потребно да обезбеде лица која 

ће бити дежурна у време наступања опасности од 
поплава; 

- Наложи свим шљункарама на територији општине 
Ћуприја да у случају опасности од поплава буду у 

стању приправности, како би могле да товаре 

камионе са песком неопходним за пуњење џакова; 
- Проверити исправност пумпи за црпљење воде и 

поправити неисправе. 

 
Оперативним планом за одбрану од поплава у 

2022.години наведене су органи, организације и правна лица 

која се ангажују у случају поплава.  
 

V  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА 

Повереници које је именовао Општински штаб за 
ванредне ситуације вршиће прикупљање података од значаја 

за спровођење одбране од поплава на територији општине 

Ћуприја. 
Прикупљају се подаци који се односе на 

проблематику угрожености и заштите насељених места, 

важнијих саобраћајница, привредних и пољопривредних 
објеката, јавних објекта, обрадивих површина и др.  

 Прикупљени подаци су од значаја за планирање 

мера и радова на смањењу ризика од поплава, благовремену 
најаву непосредне опасности од поплава, као и за ефикасно 

спровођење мера и радова на смањењу штета и одклањању 

последица од поплава. Подаци се достављају, Данијели 
Богдановић која  прослеђује податке  Општинском штабу за 

ванредне ситуације. 

VI  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
Овај Програм мера и радова на смањењу ризика од 

поплава у 2022. години саставни је део Оперативног плана 

одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине 
Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-75-10 /2022-02   од 19. 04. 2022.године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу члана 20.  став 1. тачка 2.  и  члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС", 

бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), 

члана 47. став. 4. и члана 50. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС " бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 15. став 1. тачка 2. и члана 

40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 
Ћуприја “, бр. 30/2019) и члана 143. став 2. Пословника 

Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 19. 04. 2022. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ 

АНЕКСА VII ЈАВНОГ УГОВОРА  О ПОВЕРАВАЊУ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ 

И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на коначни Нацрт Анекса VII 
јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији 

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

општине Ћуприја ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-11 /2022-02  од 19. 04. 2022. године 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 64. 

Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике 
Србије ''  бр. 15/2016  и 88/2019),  члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник Републике Србије'' бр. 30/2019) и 
члана 143. став 2.  Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 

„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19. 
04. 2022. године, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. ПРИХВАТА СЕ  Закључак Општинског већа 

општине Ћуприја, број: 06-42-6/2022-01-1 од 25. 02. 2022. 
године, којим је усвојена Информација о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и 
других облика организовања на које се примењује Закон о 

јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине 

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

2.  Овај  Закључак  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја ''  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-12/2022-02 од 19. 04.  2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 64. 

Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике 
Србије ''  бр. 15/2016  и 88/2019),  члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник Републике Србије'' бр. 30/2019) и 

члана 143. став 2.  Пословника Скупштине општине Ћуприја ( 
„ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19. 

04. 2022. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. ПРИХВАТА СЕ  Закључак Општинског већа 

општине Ћуприја, број: 06-42-7/2022-01-1 од 25. 02. 2022. 

године, којим је усвојена Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и 
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других облика организовања на које се примењује Закон о 

јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине 
Ћуприја, за период од 01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. 

године и Анализа пословања јавних предузећа са предузетим 

мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач 
општина Ћуприја, за период од  01. 01. 2021. године до 31. 12. 

2021. године. 

2.  Овај  Закључак  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-13/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 40. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник Републике 

Србије '' бр. 30/2019), члана 83. став 1. Одлуке о комуналним 

делатностима („Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 
14/2018 – пречишћен текст) и члана 143. став 2.  Пословника 

Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно прибављеном мишљењу 
Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој и Одељење 

за инспекцијски надзор, Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 19.  04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План изношења смећа у 

општини Ћуприја за 2022. годину, број: 2758 од 09. 12. 2021. 
године, PWW доо, огранак Ћуприја. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-99/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 40. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник Републике 
Србије '' бр. 30/2019), члана 129. став 1.  Одлуке о комуналним 

делатностима („Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 

14/2018 – пречишћен текст ) и члана 143. став 2.  Пословника 
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно прибављеном мишљењу 

Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој, Одељење 

за финансије и  Одељење за инспекцијски надзор, Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.  04. 2022. 
године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавне 

хигијене у општини Ћуприја за 2022. годину, број: 2757 од 09. 

12. 2021. године, PWW доо, огранак Ћуприја. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 110-5/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

 

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. 

537. став. 1. Закона о привредним друштвима ( „ Службени 

гласник Републике Србије ''  бр. 36/2011,99/2011, 83/2014 - др. 
закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 40. Статута 

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

30/2019) и члана 143. став 2.  Пословника Скупштине општине 
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019), 

по претходно прибављеном мишљењу Општинске управе 

општине Ћуприја – Одељење за друштвене делатности, 
привреду и локални економски развој,, Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 19.  04. 2022. године, 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај за 
2021. годину, ЈП „ Дирекција за изградњу и уређење општине 

Ћуприја – у ликвидацији “ Ћуприја, број: 353 од 23. 02. 2022. 

године.  
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  023-4/2022-02  од 19.  04. 2022. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу члана 48. 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 

68. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019) и  члана 143. став 2.  Пословника 
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана: . 04. 2022. године, доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о извршавању одлука, 

других аката и Извештај о раду  Општинског већа општине 

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

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  02-26/2022-02 од  19. 04. 2022. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 40. 
став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја ''бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 

– Одељење за финансије, Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана: 19. 04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и 

расходима за 2021. годину – финансијски извештај, 
Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, број: 

243/2022 од 22. 02. 2022. године, који је усвојио  Управни 

одбор Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, на 
седници одржаној дана 25. 02. 2022. године,  Одлуком број: 

286/2022 
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2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-16/2022-02  од 19.  04. 2022. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 
прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 

– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана: 19.  04. 2022. године, 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Центра за социјални 

рад „Ћуприја '' у Ћуприји за 2021. годину, број: 01-110-
228/2022 од 23. 02. 2021. године, који је усвојио  Управни 

одбор Центра за социјални рад „ Ћуприја '' у Ћуприји,  на 

седници одржаној дана 23. 02. 2022. године, Одлуком број: 01-
110-228/2022 и Финансијски извештај Центра за социјални рад 

„Ћуприја '' у Ћуприји за 2021. годину, број: 01-402-229/2022 

од 23. 02. 2022. године, који је усвојио  Управни одбор Центра 
за социјални рад „Ћуприја'' у Ћуприји на седници одржаној 

дана 23. 02. 2022. године,  Одлуком број: 01-402-229/2022 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-19/2022-02  од 19. 04. 2022. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 
– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана: 19.  04. 2022. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и Извештај о 

раду Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја за 2021. 

годину, број:  20/22 од 14. 02. 2022. године, који је усвојио  
Управни одбор Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја,  на 

седници одржаној дана 03. 03. 2022. године,  Одлуком број: 

26/22 
2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-21/2022-02  од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж 

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 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 
– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 19. 04. 2022. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 

извештајем за 2021. годину Народне библиотеке „ Душан 

Матић “ у Ћуприји, број: 62/22 од 28. 02. 2022. године, који је 
усвојио  Управни одбор Народне библиотеке „ Душан Матић “ 

у Ћуприји,  на седници одржаној дана 28. 02. 2022. године,  

Одлуком број: 63/22 
2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-17/2022-02  од 19.  04. 2022. године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 

и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  19. 
04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 

 

  I РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор Медицинске 
школе у Ћуприји,  у саставу: 

1. Виолета Ђурић-Стојиљковић, представник 

запослених  
2. Јелена Симић, представник запослених  

3. Бранислав Јевремовић, представник запослених  

4. Горан Стоиловић, представник родитеља 
5. Александар Величковић представник родитеља  

6. Милоје Андрејић, представник родитеља  
7. Јелица Мијајловић, представник локалне 

самоуправе  

8. Александра Станојловић, представник локалне 
самоуправе  

9. Јелена Петковић, представник локалне самоуправе 

због истека мандата. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-22-1 /2022 - 02  од  04.  2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 
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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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 

и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19.  

04. 2022. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 

 

  I ИМЕНУЈЕ  СЕ  Школски одбор Медицинске 

школе у Ћуприји,  у саставу: 
1. Гордана Тадић - Приморац, представник запослених  

2. Марија Илић, представник запослених  

3. Јелена Балтић, представник запослених  
4. Слободан Јовановић, представник родитеља 

5. Татјана Павловић, представник родитеља  

6. Валентина Павловић, представник родитеља  
7. Јелица Мијајловић, представник локалне 

самоуправе  

8. Александра Станојловић, представник локалне 
самоуправе  

9. Јелена Петковић, представник локалне самоуправе 
на период од 4 ( четири ) године. 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-157 /2022 - 02  од  19. 04.  2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 
и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19.  
04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 

 

  I РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор Школе за 

музичке таленте  у Ћуприји,  у саставу: 

1. Весна Антић, представник запослених, 
2. Зоран Гавриловић, представник запослених; 

3. Марина Ђорђевић, представник запослених; 

4. Саша Ђорђевић, представник родитеља; 
5. Далиборка Богдановић, представник родитеља; 

6. Катарина Ненадовић, представник родитеља; 

7. мр Ивана Аћимоски - Жикић, редовни професор за 
уметничку област Виолина на Факултету музичке 

уметности у Београду -  представник локалне 

самоуправе 
8. мр Љубомир Милановић, ванредни професор за 

уметничку област Виола на Факултету музичке 

уметности у Београду -  представник локалне 
самоуправе 

9. Предраг Стојадиновић, представник локалне 

самоуправе  
због истека мандата. 

II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-2 /2022 - 02  од 19.  04.  2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије '' бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) 
и  члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19.  

04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 

 

  I ИМЕНУЈЕ  СЕ  Школски одбор Школе за 
музичке таленте  у Ћуприји,  у саставу: 

1. Јелена Василијевић, представник запослених; 

2. Горан Николић, представник запослених; 
3. Весна Тирменштајн, представник запослених; 

4. Јелена Добросављевић, представник родитеља; 

5. Рената Комленић, представник родитеља; 
6. Снежана Марковић, представник родитеља; 

7. мр Ивана Аћимоски - Жикић, редовни професор за 

уметничку област Виолина на Факултету музичке 
уметности у Београду -  представник локалне 

самоуправе 

8. мр Љубомир Милановић, ванредни професор за 

уметничку област Виола на Факултету музичке 

уметности у Београду -  представник локалне 

самоуправе 
9. Предраг Стојадиновић, представник локалне 

самоуправе  

на период од 4 ( четири ) године. 
II Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-36 /2022 - 02  од  19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 

116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Републике 

Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  
бр. 30/2019) и и члана 143. став 2. Пословника Скупштине 

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

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на  седници одржаној 
дана 19. 04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора 

Предшколске установе „ Дечја радост“ у Ћуприји: 

-  Лидија Бабић из Ћуприје - представник локалне 

самоуправе, на лични захтев.  
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2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  

гласнику општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-47/2022-02 од 19. 04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

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 
116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 

88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 19.  04. 2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Предшколске 
установе „ Дечја радост“ у Ћуприји: 

- Милица Брзаковић из Ћуприје -   представник 

локалне самоуправе . 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-75-22-3 /2022-02 од 19.  04. 2022. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић, дипл. маш. инж. 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), 

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

Ћуприја“ број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку 
давања сагласности на финансијске планове основних и 

средњих школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном 
мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине 

Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 14.04.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну 

финансијског плана за 2022. годину Основне музичке школе 

„Душан Сковран“ број 55/2 од 15.03.2022. године који је донео 
Школски одбор ОМШ „Душан Сковран“. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-68-12/2022-01-1 ОД 14.04.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић , дипл.правник 

 
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Бр.02-45/2022-01-2             

Датум: 28.03.2022.год. 

Ћуприја, ул.13.октобра бр.7 

 

На основу члана 84 и 86, став 2  Закона о државној управи 
(„Сл.гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-

др.закон) и члана 39 Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), 
доносим   

Р Е Ш Е Њ Е 

 
                 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милош Бирешев, струковни 

инжењер грађевинарства, распоређен на радном месту 

„Техничко-оперативни послови из области урбанизма“ у 
Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Одељења за 

урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне 

средине  Општинске управе општине Ћуприја, да води 
управни поступак и предузима све радње у поступку из 

делокруга послова радног места на које је распоређен, 

утврђеног Законом и Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби 

Буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије 
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 12/19, 

26/19, 39/19, 01/20, 36/20, 43/20, 3/21, 19/21, 37/21 и 44/21). 
                                  Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

Начелница Општинске управе 

Милица Цветковић, дипл.правница 

На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 27. став 10. 

Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016,  

и 95/2018 ), члана 60. став 1. тачка 17. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 30/2019) 
и члана 30. став 7. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја ("Сл„ гласник ОЋ“ бр. 19/2021) председник општине 
Ћуприја дана 10.02.2022. године доноси  следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ПРИЗНАЈУ СЕ закупцу ZHONG QIAO 

NENGYUAN KEJI“ доо Ћуприја трошкови изведених радова 

на инвестиционом одржавању објеката бр. 15 и бр. 26 на 

к.п.бр. 4940 у КО Ћуприја (град) у износу од 1.512.401,00 
динара, а по Извештају о постојећем стању непокретности  са 

описом, предмером и предрачуном  планираних радова који је 
израдио Архитектонски биро „WEARE ARCIHTECTURE“ из 

Ћуприје од 05.12.2019. године и извештају вештака 

грађевинске струке Зорана Антонијевића, дипл.грађ. инж. и 
вештака електроструке Александра Ђорђевића, дипл.инж.ел  о 

изведеним радовима од 24.08.2021. године и допуни извештаја 

од 11.10.2021. године. 
II УМАЊУЈЕ СЕ закупнина закупцу из тачке I из 

уговора о закупу  464-27/2019-01 од 18.09.2019.године, у 

износу од 50% месечне закупнине, односно 92.550,00 динара 
месечно у периоду од 01.07.2021. године до 30.11.2022. 

године, као и у износу од 31.601,00 динара за период 

01.12.2022. до 31.12.2022.године, сразмерно висини признатих 
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трошкова за радове на инвестиционом одржавању закупљених 

објеката. 
III Ово решење представља основ за закључење 

анекса на уговор о закупу из тачке II, којим ће бити 

регулисано умањење закупнине по основу трошкова 
инвестиционог одржавања.  

Анекс закључују закупац и председник Општине. 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 400-56/2022-01 ОД 10.02.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

САДРЖАЈ   

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

буџету општине Ћуприја за 2022. годину; 
1 

Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за 

потребе завршног рачуна Општине Ћуприја; 
36 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене  

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја; 

36 

Текст јавног конкурса; 38 

Одлуку о о измени Одлуке о одређивању 

назива улица у Супској; 
39 

Одлуку о измени Одлуке о одређивању 

назива улица у Јовцу; 
39 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

утврђивању минималне накнаде за текуће и 

инвестиционо одржавање згада и накнаде за 

рад принудног управника у стамбеним и 

стамбено – пословним зградама на територији 

општине Ћуприја 

39 

Одлуку о  измени Одлуке о давању на 

коришћење пословног простора у објекту бр. 

2 на кп. бр. 1866 у КО Ћуприја град, број: 

361-6/2020-02 ОД  05. 10. 2020. год; 

40 

Оперативни плана одбране од поплава  за 

воде II реда на територији општине Ћуприја 

за 2022. годину; 

41 

Годишњи програм мера и радова на смањењу 

ризика од поплава у 2022. години на 

територији општине Ћуприја; 

41 

Решење о давању сагласности на коначни 

нацрт Анекса VII Јавног уговора о 

поверавању обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника  на 

територији општине Ћуприја број 400-

731/2019-01 од 13.11.2019. године; 

42 

Закључак Информација о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних 

предузећа, друштава капитала и других 

облика организовања на која се примењује 

Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач 

Скупштина општине Ћуприја за период од  

01. 01. 2021. године до 30. 09. 2021. године; 

42 

Закључак Информација о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних 

предузећа, друштава капитала и других 

облика организовања на која се примењује 

Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач 

42 

Скупштина општине Ћуприја за период од  

01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. године и 

Анализе пословања јавних предузећа са 

предузетим мерама за отклањање поремећаја 

у пословању чији је оснивач општина 

Ћуприја за период од  01. 01. 2021. године до 

31. 12. 2021. године; 

Решење о давању сагласности на План 

изношења смећа у општини Ћуприја за 2022. 

годину, број: 2758 од 09. 12. 2021. године, 

PWW доо, огранак Ћуприја; 

43 

Решење о давању сагласности на Програм 

одржавања  јавне хигијене у општини 

Ћуприја за 2022. годину, број: 2757 од 09. 12. 

2021. године, PWW доо, огранак Ћуприја; 

43 

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог 

извештаја ЈП „Дирекција за изградњу и 

уређење општине Ћуприја“ у ликвидацији 

број: 353 од 23. 02. 2022. године; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о извршавању 

одлука, других аката и Извештаја о раду 

Општинског већа општине Ћуприја за 2021. 

годину, број: 02-26/2022-01 од 02. 03. 2022. 

године; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о оствареним 

приходима и расходима за 2021. годину,  

Предшколске установе „ Дечја радост “ 

Ћуприја; 

43 

Решење о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем Центра за 

социјални рад „ Ћуприја “ у Ћуприји за 2021. 

годину, број: 01-110-228/2022 од 23. 02. 2022. 

године; 

44 

Решење о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем Музеја „ Хореум 

Марги - Равно “ Ћуприја за 2021. годину, 

број: 20/22 од 14. 02. 2022. године; 

44 

Решење о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем Народне 

библиотеке „Душан Матић “ Ћуприја за 2021. 

годину, број: 62/22 од 28. 02. 2022. године; 

44 

Решење о разрешењу Школског одбора 

Медицинске школе; 
44 

Решење о именовању Школског одбора 

Медицинске школе; 
45 

Решење о разрешењу Школског одбора 

Школе за музичке таленте; 
45 

Решење о именовању Школског одбора 

Школе за музичке таленте; 
45 

Решење о разрешењу члана Управног одбора 

вртића; 
45 

Решење о именовању члана Управног одбора 

вртића 
46 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана ШОМО  
46 

Решење Милош Бирешев 46 

Решење - ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI“ 

доо Ћуприја 
 

ПРИЛОГ 1 - Оперативни плана одбране од 

поплава  за воде II реда на територији 

општине Ћуприја за 2022. годину; 
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