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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014), члана 38. Статута 
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2008, 

22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 92. Закона о буџетском 

систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/2010, 101/2010,101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 

и 103/2015), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 04.03.2016.године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

 
Члан 1.  

АНГАЖУЈЕ СЕ екстерни ревизор за потребе завршног 

рачуна буџета општине Ћуприја за 2015.годину, а 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. 06-21-12/2016-02 од 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Николић, дипл.правник, с.р 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 04.03.2016. 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 и 145/14), 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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК ДОБРИЧЕВО“  

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Индустријски парк Добричево“ (у даљем тексту: План), по 

претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 06-

18/2016-02 од 19.02.2016. године и мишљењу надлежног органа 

за послове заштите животне средине и то Одељења за стратешки 

развој, Одсек за заштиту животне средине бр. 501-10/2016-01-2 

од 02.02.2016. године о приступању изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације 

„Индустријски парк Добричево“. 

 

Члан 2. 

Границе обухвата Плана: са западне стране граничи се 

са границом Плана генералне регулације градског насеља 
Ћуприја, граница се наставља дуж ДП II А реда број 186 

(Ћуприја-Вирине-Деспотовац) на северозападној страни, затим 
дуж планираног општинског пута ознаке О18 у Просторном 

плану општине Ћуприја (ДП IIА реда број 186 Добричево ДП II А 

реда број 160) који спаја поменути пут са пољопривредним 
добром Добричево, на западној страни граница је дефинисана 

границом пољопривредног добра Добричево по Просторном 

плану општине Ћуприја, линија границе сече управно пут ДП II 
А реда број 160  (Ћуприја-Сење-Ресавица), настављајући у том 

правцу све до тачке пресека к.п.бр.12 К.О.Батинац са границом 

катастарске општине Ћуприја ван града и иде границом обухвата 

К.О.Ћуприја ван града до општинског пута Ћуприја-Батинац са 

јужне стране у дужини до пресека са границом Плана генералне 

регулације градског насеља Ћуприја. 
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у прилогу ове 

Одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана представља Просторни 

план општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја-
прилог бр.1“, бр.3/11). 

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. 

 
План се ради на катастарско-топографском плану као и ажурним 

катастарским и ортофото подлогама. 

 

Члан 4. 

Визије и циљеви за доношење Плана односе се на: 

- стварање нове атрактивне локације намењеној градњи 

- привлачење страних инвеститора 

 

Члан 5. 

План састоји се од:  

1. Текстуалног дела ПДР 
2. Графичког дела ПДР. 

План садржаће текстуални и графички део у дигиталном и 

аналогном облику, у по три примерка. План се објављује. 
 

Члан 6. 

За План приступа се изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину. 

 

Члан 7. 

За припремање Плана одговорна је Општинска управа. 

                               

Члан 8. 

Стручни послови на припремању и изради Плана 

поверавају се ЈП „Дирекцији за изградњу и уређење општине 
Ћуприја“. 

                 

Члан 9. 

Након доношења Одлуке о изради Плана, Општинска 

управа  организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани 

јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања. 
Излагање материјала на рани јавни увид обавља се у 

просторијама Општине Ћуприја, радним даном у току радног 

времена Општине Ћуприја. 
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 

дана, после извршене стручне контроле, у просторијама Општине 

Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине Ћуприја. 
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 Плана је годину дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

Члан 11. 

Стручне послове на припремању и изради Плана 

финансираће Скупштина општине Ћуприја из буџета преко 

ЈП„Дирекцији за изградњу и уређење општине Ћуприја“. 

                             

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНА  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-3/2016-02 од 04.03.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 5 и члана 9  . Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени гласник PC", 
бp, 135/04 и 88/2010), чл. 72. Статута општине Ћуприја  

(Службени гласник Општине Ћуприја ", 64/15, 22/08, 28/08,13/11, 

и 23/13),  и предходно прибављеном мишљењу Одељења за 

стратешки развој-одсека за заштиту животне средине,  начелник 

општинске управе доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАІЬНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

"ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК ДОБРИЧЕВО" 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Стратешке  процене  утицаја  на  

животну средину  Плана детаљне  регулације  "ИНДУСТРИЈСКИ 

ПАРК ДОБРИЧЕВО" (у даљем  тексту  Стратешка процена). 
 

Члан 2. 

Стратешком проценом  биће  обухваћено  подручје  
Плана  детаљне  регулације "Индустријски парк Добричево"  на 

територији Општине Ћуприја којом ћe се описати, вредновати и 

проценити могући значајни утицаји на животну средину до којих 
може доhи имплементацијом Плана и одредити мере за смањење 

негативних утицаја на животну средину. 

 
Члан 3. 

Стратешка процена he се вршити у складу са Законом о  

стратешкој  процент утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
PC", бp. 135/04 и 88/2010) и према критеријумима дефинисаним у 

прилогу истог. 
Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине садржаним у 

Просторном плану општине Ћуприја (Службени гласник 
Општине Ћуприја-прилог бр 1 ", бр. 3/11),  као и одредбама 

Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник PC", бр. 135/04, 

36/09. 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УC) 
 

Члан 4. 

Стратешком проценом ћe бити oбyхваћен  простор 
Плана детаљне регулације "Индустријски парк Добричево"   

 

Члан 5. 
Израда Стратешке процене he се обавити по фазама, у 

складу са чланом 8. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину. 

Члан 6. 

Избор носиоца израде извештаја о стратешкој 

проценти извршиће се по поступку утврђеним законом. 
Носилац израде Извештаја о Стратешкој процени може 

бити правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући 

регистар за обављање делатности  просторног и урбанистичког 
планирања и израде планских и других развојних докумената 

 

Члан 7. 
Рок за изpадy  Извештаја  о  стратешкој  процени биће 

утврђен уговором склопљеним  између Општине Ћуприја као 

инвеститора и носиоца израде Извештаја о стратешкој  процени 
 

Члан 8. 

Opгaн надлежан за припрему плана и програма ћe 
обезбедити учешће заинтересованих органа. организација и 

јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о 

стратешкој процена. 
Извештај  о  Стратешкој  процена  планираних  намена  

биће   изложен  на  јавни увид заједно са нацртом плана 

 
Члан 9. 

             Ова  Одлука  чиниће  саставни  део  Одлуке  о  изради  

Плана  детатъне  регулације 
Члан 10. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Ћуприја". 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 501-15/16-01-2 од 11.02.2016.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локaлној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр.129/07) ,чл.38. Статута општине Ћуприја 

(Сл.гласник општине Ћуприја бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

23/13) и члана 51. пословника Скупштине општине Ћуприја 

(Сл.гласник општине Ћуприја бр.14/12) Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 04.03.2016.године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И 

ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О 

РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА (2016-2019) 

 
Члан 1. 

 Приступа се изради ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ 

СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ  ЋУПРИЈА 

(2016-2019). 
Члан 2. 

 Носиоци израде нацрта документа су Одељење за 

стратешки развој општинске управе општине Ћуприја - Служба 
за локални економски развој и Одељење за општу управу 

скупштинске и заједничке послове општиске управе општине 

Ћуприја  - Одсек за скупштинске послове, информисање, 
протокол и месне заједнице. 

 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику општине Ћуприја. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21-4/2016-02 од 04.03.2016. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 155. и 159. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење и 68/2015), члана 11, 12, и 13. Правилника о мерилима 

за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 
146/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и 

23/2013), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 04.03.2016.године, донела је  

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ У 

ЋУПРИЈИ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се економска цена програма 
васпитања и образовања у ПУ „Дечја радост“ у Ћуприји, чији је 

оснивач општина Ћуприја.  

Члан 2. 

Економска цена програма васпитања и образовања у 

ПУ „Дечја радост“ у Ћуприји за 2016.годину, износи 17.256,21 
динара по детету.  

Члан 3. 

Учешће корисника услуга у месечној економској цени 
по детету износи 3.450,00 динара, односно 20% од месечне 

економске цене по детету.  

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и 

образовања у ПУ „Дечја радост“ у Ћуприји за 2015.годину, број 
06-69-3/2015-02 од 29.04.2015.године („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 9/2015). 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у листу 

„Службени гласник општине Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21-5/2016-02 од 04.03.2016. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 28 став 1 тачка 6  Закона о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015), члана 54 став 1 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07) и 

члана 72 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13),  начелник 

општинске управе општине Ћуприја доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измени и допуни Правила заштите од пожара 

 у Општинској управи општине Ћуприја 

 

Члан 1 

Овом Одлуком  врши се измена и допуна Правила 
заштите од пожара у у Општинској управи општине Ћуприја бр. 

012-5/2014-01-2 од 10.07.2014. године (у даљем тексту: Правила),  

како следи. 

Члан 2 

У члану 1 став 1, после алинеје 5 додаје се нова 

алинеја, која гласи: 
„Прорачун максималног броја људи  који се могу 

безбедно евакуисати  из објеката Општинске управе општине 

Ћуприја“. 

Члан 3 

Прорачун из члана 2 ове Одлуке представља саставни 

део Правила и налази се у прилогу ове Одлуке (Прилог бр.1). 
 

Члан 4 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

Број: 012-1/2016-01-2 од 12.01.2016. године 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Драгица Пејчић – Ранђеловић, дипл. Правник, с.р. 

Прилог бр. 1 

П Р О Р А Ч У Н  

максималног броја људи  који се могу безбедно евакуисати  

из објеката Oпштинске управе општине Ћуприја 

 

Прорачун максималног броја људи  који се могу 

безбедно евакуисати  из објеката Општинске управе општине 
Ћуприја потребан је да би се проверило време евакуације и 

пролазност коридора за евакуацију.  

Специфична пропусна моћ СПМ, која показује број 

људи који може да прође кроз пролаз или излаз одредене 

ширине у току 1 минута, важан је фактор за  прорачун 

потребног броја евакуационих излаза и њихових димензија. 
Може се узети да : 

 за ширину пролаза од 0,9 m СПМ износи 48—62 особе/м-
мин;  

 за ширину од 1,40 m СПМ износи   78—90  особа/м-мин;  

 за ширину   од   1,80 m   износи   98 — 108  особа/м-мин.   

Општинска управа општине Ћуприја, за обаваљање 

својих делатности, располаже следећим објектима: 
 

I   Зграда Општинске управе (приземље + спрат) 

II Зграда Одељења локалне пореске администрације (приземље) 
III Зграда Архиве (приземље) 

IV Зграда Одељења за урбанизам и имовинско правне послове 
(приземље) 

V  Зграда Економата (приземље) 

 

I ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
(приземље) 

 

 
(спрат) 

 

Максимално очекиван број запослених и особа које 

по неком другом основу бораве у овом објекту је 208 лица 
(претпоставка: 113 запослених и око 95 странака), односно: 

 

 
ЕТАЖА 

 

 
ЗАПОСЛЕНИ 

 

 
СТРАНКЕ 

 
УКУПНО 

 

ПРИЗЕМЉЕ 

 

45 85 130 

 

СПРАТ 

 

68 10 78 

 

Због промене броја странака, као и намене појединих 
просторија (сала за састанке и сала за венчање), не може се са 

сигурношћу утврдити тачан број лица који се налази у згради, те 

се пошло од напред наведене претпоставке.  
 

У објекту постоје 2 излаза: 

1. Излаз према улици – главни излаз (ширина пролаза 
је 1,40 m), предвиђен је за евакуацију 111 лица (претпоставка: 

78 лица која се налазе на спрату и 33 лица која се налазе у десном 

делу приземља).  
Време евакуације је 2 МИНУТА. 

2. Излаз према дворишту  (ширина пролаза је 1,40 m), 

предвиђен је за евакуацију 97 лица која се налазе у левом делу 
приземља.  

Време евакуације је 1 МИНУТ 30 СЕКУНДИ. 

 

II ЗГРАДА ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

 

 
 

Максимално очекиван број запослених и особа које 

по неком другом основу бораве у овом објекту је 35 лица 

(претпоставка: 15 запослених и око 20 странака). Ширина 
пролаза је 1,40 m. Време евакуације је 30 СЕКУНДИ. 

 

III ЗГРАДА АРХИВЕ 

 
Максимално очекиван број запослених и особа које 

по неком другом основу бораве у овом објекту је 7 лица 

(претпоставка: 2 запослена и око 5 странака). Ширина 

пролаза је 1,40 m. Време евакуације је 20 СЕКУНДИ. 
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IV ЗГРАДА ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 

Максимално очекиван број запослених и особа које 

по неком другом основу бораве у овом објекту је 15 лица 
(претпоставка: 10 запослених и око 5 странака). Ширина 

пролаза је 1,40 m. Време евакуације је 20 СЕКУНДИ. 

 

V  ЗГРАДА ЕКОНОМАТА 

 
 

Максимално очекиван број запослених и особа које 

по неком другом основу бораве у овом објекту је 26 лица 
(претпоставка: 6 запослених и око 20 странака). Ширина 

пролаза је 0,90 m. Време евакуације је 50 СЕКУНДИ. 

С обзиром да се у овом објекту налази и једна 
прострија ППТ, долази до честе промене броја посетилаца 

(странака), те се не може са сигурношћу утврдити тачан број 

лица који борави у згради. 
 

НАПОМЕНА:  Приликом израде овог Прорачуна 

коришћена је Техничка препорука за заштиту од пожара 
стамбених, пословних и јавних зграда (ЈUS TP 21 2002), Савезног 

завода за стандардизацију. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 57. 

Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, 
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13),  председник Општине 

Ћуприја,  дана 26.02.2016. године  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу 

и систематизацији  радних места Службе буџетске инспекције 

општине Ћуприја  бр.7-110/2016 од 18.02.2016.године 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацици  радних места Службе буџетске 

инспекције општине Ћуприја, бр.7-110/2016 од 

18.02.2016.године. 
II Решење и Правилник објавити у „Службеном 

гласнику општине Ћуприја“.                                

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 02-40/2016-01од 26.02.2016. године   

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек. наука, с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

Служба буџетске инспекције 

бр. 7-110/2016 

Датум: 18.02.2016.године 

 
На основу члана 2. и 5. Закона о радним односима у 

државним органима ("Сл. глaсник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 

др. зaкoн, 49/99 - др. зaкoн, 34/2001 - др. зaкoн, 39/2002, 49/2005 - 
oдлукa УСРС, 79/2005 - др. зaкoн, 81/2005 - испр. др. зaкoнa, 

83/2005 - испр. др. зaкoнa и 23/2013 - oдлукa УС) и одредби члана 

17. Одлуке о оснивању и раду службе буџетске инспекције 

општине Ћуприја („Сл. гл. општине Ћуприја“ бр. 2/2014), Закона 

о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („сл. гл. РС“ бр. 68/2015), Одлуке о утврђивању 

максималног броја запослених у систему Општине Ћуприја за 

2015. годину („сл. гл. Општине Ћуприја“ бр. 2/2016), шеф 

буџетске инспекције општине Ћуприја доноси, 

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕ 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места службе буџетске инспекције 
општине Ћуприја се утврђује унутрашња организација службе 

буџетске инспекције, послови и радни задаци овог органа, број 

извршиоца и услови које исти требају да испуне за пријем на рад 
и друга питања у вези са унутрашњом организацијом службе 

буџетске инспекције. 

Члан 2. 
Службa је основана кao пoсeбнa службa општине 

Ћуприја бeз унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa. 

 
Члан 3. 

Службa je нaдлeжнa зa спрoвoђeњe инспeкциje нaд: 

1) дирeктним и индирeктним кoрисницимa срeдстaвa 
буџeтa Општине Ћуприја (у дaљeм тeксту: општине); 

2) jaвним  прeдузeћимa  oснoвaним  oд  стрaнe  

Општине,  прaвним  лицимa  oснoвaним  oд  стрaнe  тих  jaвних 
прeдузeћa,  прaвним  лицимa  нaд кojимa  Општина  имa дирeктну  

или индирeктну  кoнтрoлу  нaд вишe oд 50% кaпитaлa или вишe 
oд 50% глaсoвa у упрaвнoм oдбoру, кao и нaд другим прaвним 

лицимa у кojимa jaвнa срeдствa чинe вишe oд 50% укупнoг 

прихoдa; 
3) прaвним  лицимa  и другим  субjeктимa  кojимa  су  

дирeктнo  или  индирeктнo  дoзнaчeнa  срeдствa  буџeтa општине  

зa  oдрeђeну  нaмeну,  прaвним  лицимa  и другим  субjeктимa  
кojи  су  учeсници  у пoслу  кojи  je прeдмeт кoнтрoлe и 

субjeктимa кojи кoристe срeдствa буџeтa Општине пo oснoву 

зaдуживaњa, субвeнциja, oстaлe држaвнe пoмoћи у билo кoм 
oблику, дoнaциja, дoтaциja и др. 

Члан 4. 

Функциja Службe je кoнтрoлa примeнe зaкoнa у 
oблaсти мaтeриjaлнo-финaнсиjскoг  пoслoвaњa и нaмeнскoг и 

зaкoнитoг  кoришћeњa  срeдстaвa  кoрисникa  буџeтских  

срeдстaвa,  oргaнизaциja,  прeдузeћa,  прaвних  лицa  и  других 

субjeкaтa из члaнa 3. oвoг Прaвилникa. 

Члан 5. 

Службa врши кoнтрoлу пoслoвних књигa, извeштaja, 
eвидeнциja и другe дoкумeнтaциje кoд кoрисникa буџeтских 

срeдстaвa oргaнизaциja, прeдузeћa, прaвних лицa и других 

субjeкaтa из члaнa 3. oвoг прaвилникa, сa циљeм дa утврди дa ли 
су срeдствa нaмeнски и зaкoнитo кoришћeнa. 

Службa  имa  прaвo  увидa  у  дoкумeнтaциjу  o пoслу  

кojи  je прeдмeт  кoнтрoлe  и кoд  других  прaвних  лицa, 
учeсникa у тoм пoслу. 

Члан 6. 

Рaд Службe je нeзaвистaн и сaмoстaлaн. 
 

Члан 7. 

Рaдoм Службe рукoвoди шeф Службe. 
Шeф службe je oдгoвoрaн зa рaд и зaкoнитo и 

блaгoврeмeнo oбaвљaњe пoслoвa Службe.  

Шeф службe: Руководи радом службе, стара се о 
благовременом и законитом обављању послова, врши расподелу 

послова на запослене и пружа помоћ запосленима у раду, 

израђује предлог програма и планове рада службе и одговара за 
њихову реализацију, издаје налоге за контролу и прати извршење 

истих од стране буџетских инспектора, одговара за спровођење 

прописаних мера у случајевима када се у поступку контроле 
утврди постојање незаконитости. Сарађује са другим органима 

екстерне и интерне контроле, обезбеђује захтевани ниво 

оспособљености инспектора кроз систем едукације. Обавља и 
друге послове по налогу председника општине Ћуприја.  

За рад буџетске инспекције и за свој рад, шеф буџетске 

инспекције одговоран је председнику општине Ћуприја. 
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Члaн 8. 

Зaпoслeни  у Служби дужни су дa свoje зaдaткe и 
пoслoвe утврђeнe  oвим прaвилникoм,  кao и свe вaнрeднe зaдaткe  

и пoслoвe  пo нaлoгу  шeфa Службe,  oднoснo  прeдсeдникa 

oпштинe,  oбaвљajу  сaвeснo,  урeднo  и нeпристрaснo,  у склaду  

сa Устaвoм,  зaкoнoм  и другим  прoписимa  и oдгoвoрни  су зa 

прeдузeтe  и прoпуштeнe  рaдњe и мeрe шeфу Службe, oднoснo 

прeдсeднику oпштинe. 
Члан 9. 

У оквиру службе буџетске инспекције утврђују се 

следећи послови и радни задаци, број извршиоца и услови којe 
извршиоци треба да испуне: 

Шеф службе буџетске инспекције   

број извршилаца        1 

Руководи радом службе; стара се о благовременом и 

законитом обављању послова, врши расподелу послова на 

запослене и пружа помоћ запосленима у раду; израђује предлог 
програма и планове рада службе и одговара за њихову 

реализацију; издаје налоге за контролу и прати извршење истих 

од стране буџетских инспектора; одговара за спровођење 
прописаних мера у случајевима када се у поступку конторле 

утврди постојање незаконитости. Сарађује са другим органима 

екстерне и интерне контроле, обезбеђује захтевани ниво 
оспособљености инспектора кроз систем едукације.  

Обавља и друге послове по налогу председника 

општине Ћуприја.  
За рад буџетске инспекције и за свој рад, шеф буџетске 

инспекције одговоран је председнику општине Ћуприја. 

услови за обављање посла: 

 За шефа буџетске инспекције може бити постављено 

лице које има стечено високо образовање на академским 
студијама другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно 

завршене мастер академске студије, или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер, економског или правног смера, 5 

година радног искуства, положен испит за рад у органима 
државне управе. 

Буџетски инспектор    

број извршилаца        1 

Самостално извршава послове контроле над директним 

и индиректним корисницима средстава буџета општине, јавним 

предузећима основаним од стране општине, правним лицима 
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над 

којим општина има директну или индиректну контролу над више 

од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, 

као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине 

више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим 

субјектима којима су директно или индиректно дозначена 
средства буџету општине за одређену намену, правним лицима и 

другим субјектима који су учесници у послу који је предмет 

контроле и субјектима који користе средства буџета општине по 
основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било 

ком облику, донација, дотација и др. 

Учествује у едукацији у погледу примене утврђених 
стандарда у контроли, израђује извештаје, анализе и инфорамције 

по налогу шефа службе и председника општине.  

Обавља и друге послове по налогу шефа службе и 
председника општине.  

За свој рад буџетски инспектор је одговоран шефу 

службе и председнику општине.  

 

Услови за обављање посла: 

За буџетског инспектора може бити постављено лице 
које има које има стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, економског или правног смера, 3 године радног 

искуства, положен испит за рад у органима државне управе. 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења Решења о давању сагласности на правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији службе буџетске 
инспекције општине Ћуприја од стране прeдсeдникa oпштинe 

Ћуприja. 

шеф службе буџетске инспекције 

Ђорђе Нешковић, с.р. 

На основу члана 43. став 2. и члана 46. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),  члана 55. став 
2. и члана 60. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.03.2016. године, 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРАВИЛНИК  О  

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
Правобранилаштва општине Ћуприја, бр.42/2016 од 

12.02.2016.године. 

 
II Решење и Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја, бр.42/2016 од 12.02.2016.године ,објавити у ''Службеном 
гласнику општине Ћуприја. 

 

 III Решење доставити: 
 - Правобранилаштву општине Ћуприја 

 - Персоналној служби 

 - Скупштини општине Ћуприја на објављивање 
 - а/а 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-22/2016-01-1 од 03.03.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић,дипл.инж.маш. , с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Ћуприја 

Правобранилаштво општине Ћуприја 

ПО број 42/2016 

Датум. 12.02.2016. 

ЋУПРИЈА 

 

На основу чл..2 и 5 .Закона о радним односима у 

државним органима („Сл.гл.РС,бр 48/91 и 44/98) и чл.44. ст 2. 
Закона о правобранилаштву („Сл.гл.РС“бр.55) Правобранилац 

општине Ћуприја доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Правобранилаштва општине Ћуприја 

 

 

Члан.1 
Овим актом се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја, послови и радни задаци овог органа, број извршиоца и 
услови које требају да испуне за пријем на рад и друга питања у 

вези са унутрашњим уређењем Правобранилаштва. 
 

Члан.2 

У оквиру Правобранилаштва утврђују се следећи 
послови и радни задаци: 

 

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца:1 

Опис послова радног места: 

Упознаје Општинско веће општине Ћуприја и Скупштину 

општине о појавама и проблемима који су запажени приликом 

обављања функције и предлаже мере за њихово решавање, даје 

председнику општине Ћуприја извештај о раду 
правобранилаштва, доноси акт о унутрашњем уређењу и 

ситематизацији радних места у овом органу, даје мишљење и 

сагласност на Уговоре о прибављању и отуђењу непокретности у 
јавној својини општине Ћуприја, стара се о обављању функције 

правобранилаштва општине Ћуприја, издаје наредбе и упутства 

радницима правобранилаштва у вези са њиховим пословима и 
радним задацимаи обавља друге послове на основу Закона и 

Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја. 

Услови за обављање послова: 

Високо образовање стечено на студијама  другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 
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специјалистичке струковне студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са акедемским називом мастер, односно високо образовање 

стеченео на основним студуја у трајању четри године - правни 

факултет, правосудни испит и пет година радног искуства након 

положеног правосудног испита.  

 
ЗАМЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца:1 

Опис послова радног места: 

Заменик правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку 

пред судом и другим државним органима на коју је по Закону 

овлашћен и правобранилац општине Ћуприја. У том својству: 
заступа пред судом и другим државним органима, органе и 

организације које заступа правобранилац општине Ћуприја по 

закону и овлашћењу. У вези тога припрема документацију.пише 
тужбе, жалбе, предлоге и остале поднеске, контактира са 

органима и организацијама које заступа, даје упутства за 

поступање осталих радника у предметима по којима раде, ради и 
друге послове које му повери правобранилац. 

Услови за обављање послова: 

Високо образовање стечено на студија другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са акедемским називом мастер, односно високо образовање 

стеченео на основним студуја у трајању четри године - правни 
факултет, правосудни испит и пет година радног искуства након 

положеног правосудног испита.  
  

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ РАДНИК(УПИСНИЧАР) 

Број извршиоца:2 

Опис послова радног места: 

Прима и заводи писмена која се односе на правобранилаштво 

општине Ћуприја, води одговарајуће регистре, отпрема писмена, 
саставља писмена по упутству правобраниоца и заменика, ради 

на пословима статистике и архивира предмете, ради на другим 

пословима по налогу правобраниоца и заменика правобраниоца 
општине Ћуприја. 

Услови за обављање послова: 

Средња стручна спрема, четврти степен стручности, 
електротехничког  смера или гимназија, познавање рада на 

рачунару, шест месеци радног искуства и положен стручни 

испит. 

Члан 3. 

Послови који се односе на  личне и материјалне 

расходе,на обрачун плата и других накнада као и на јавне набавке 
добара, услуга и радова као и послове у вези са радним односима 

запослених у правобранилаштву, вођењу евиденције у области 

рада и пружању правне помоћи запосленима у остваривању права 
из радног односа обављају надлежне службе општинске управе 

општине Ћуприја. 

 
Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по објављивању решења 

о давању сагласности на правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја.  

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о унутрашњем уређењу  и систематизацији 

радних места Правобранилаштва општине Ћуприја, објављен у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“ број 8 од 23.04. 2015. 

године. 

 
У Ћуприји дана 12.02.2016..године 

 

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Иван Јовановић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана 8. Одлуке о путевима на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/2014) 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  04.03.2016. године 

доноси  

Допуну Средњорочног плана радова на изградњи 

реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева  

 

У Средњорочном плану радова на изградњи, 
реконструкцији одржавања и заштити општинских путева који 

је Скупштина општине Ћуприја донела 10.09.2015. године број 

06-251-4/2015-02 („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 23/2015) 
допуњује се у делу: 

9.ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ПЕШАЧКИМ ПОВРШИНАМА У 

ГРАДУ И НА СЕЛУ 

Табела у којој су наведени општински путеви и улице 
допу које треба реконструисати и израдити у наредном периоду 

допуњује се тачкама:  

25 

Некатегорисани пут 
код        гробља, 

Ћуприја- град 

кп.бр.5026 

Реконструкција, асфалтирање 
некатегорисаног  пута у 

профилу дужине L=500m 

b=3,5 m 

26 

Некатегорисани пут 

код гробља, Ћуприја-
ван кп.бр.7286/1 

Реконструкција, асфалтирање 
некатегорисаног  

пута у профилу дужине 

L=350m b=4 m 

27 
Некатегорисани пут 
код гробља, Ћуприја-

град кп.бр.2400 

Реконструкција, асфалтирање 

некатегорисаног  

пута у профилу дужине 
L=100m b=3 m 

28 

Некатегорисани пут 

код гробља, Ћуприја-

ван кп.бр.3570 

Реконструкција, асфалтирање 

некатегорисаног  
пута у профилу дужине 

L=280m b=3 m 

Табела у којој су  дати приоритетни тротоари које треба 

реконструисати и израдити у наредном периоду допуњује се 
тачком 15: 

15 

Тротоар у 

ул.Косанчићева-
Рељина до ул.Кнеза 

Милоша 

Реконструкција десне стране 

пешачке површине у профилу 

саобраћајнице 

Допуна Средњорочног плана радова на изградњи, 

реконструкцији одржавања и заштити општинских путева ступа на 

снагу даном доношења. 
Допуну Средњорочног плана радова на изградњи, 

реконструкцији одржавања и заштити општинских путева објавити 

у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-6/2016-02 ОД 04.03.2016. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник с.р. 

           На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 04.03.2016.године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну Годишњег плана радова 

на изградњи,реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева у 2016.години, број: 350/01 од 23.02.2016.године, ЈП 
''Дирекције за изградњу и уређење општине Ћуприја''. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-7-1/2016-02 од  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08,13/11 и 
23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној  дана 04.03.2016. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на пречишћени текст Годишњег 

плана радова на изградњи,реконструкцији одржавања и заштити 

општинских путева у 2016.години, број: 351/01 од 
23.02.2016.године, ЈП ''Дирекције за изградњу и уређење општине 

Ћуприја''. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-7-2/2016-02 ОД 04. 03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

       На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на   

седници одржаној  дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Даје се сагласност на Измене и допуне Програма 
пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине  

Ћуприја'' за 2016.годину, број: 367/01 од 25.02.2016.године, које 

је донео Надзорни одбор Одлуком број 368/01 од 
25.02.2016.године.  

 Решење објавити   у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-8/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 38. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 
14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника  

Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  

дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     Даје се сагласност на Измене и допуне Програма 

пословања ЈKП ''Равно 2014'' Ћуприја за 2016.годину број: 924/1 
од 22.02.2016.године, које је донео Надзорни одбор дана 

22.02.2016.године под бројем 924.   

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-9/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр: 14/08,22/08,28/08,13/11 и 
23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној  дана 04.03.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА  се  Извештај о реализацији накнаде штете 

изазване НАТО бомбардовањем 1999.године , број: 88-2/2016-02 

од 22.01.2016.године, поднет од стране Комисије за решавање 
питања накнаде штете од НАТО бомбардовања 1999.године.   

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-10/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

             На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја''.бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 04.03.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Изборној комисији 
општине Ћуприја: 

 1.Ненад Шћепановић, дипл.правник, председник комисије 

 2.Јовица Антић,дипл.правник, заменик председника комисије 
 3.Далиборка Ковачевић,дипл.правник, секретар комисије 

 4.Драгана Перић,дипл.правник, заменик секретара комисије 

 5.Марко Љубић,члан 
 6.Томислав Поповић, заменик члана 

 7.Милан Милосављевић, члан 

 8.Иван Милорадовић, заменик члана 
 9.Драгана Николић, члан 

 10.Александар Николић, заменик члана 

 11.Иван Цветковић, члан 
 12.Мирослав Живковић, заменик члана 

 13.Дејан Вукићевић, члан 

 14.Љиљана Ђорђевић, заменик члана 
 15.Миленко Микић, заменик члана 

 16.Зоран Златковић, члан 

 18.Наташа Марковић, заменик члана 
 19.Виолета Стојановић, члан 

 20.Зоран Петковић, заменик члана 
       21. Милорад Младеновић,члан 

       22. Даница Стојиљковић,заменик члана 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-11-1/2016-02 од 04.03.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

 На основу члана 14. Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07,34/10-Одлука УС и 54/2011), члана 38. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја''.бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 04.03.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија општине Ћуприја у 

саставу: 
Ненад Шћепановић,дипл.правник, председник комисије, кога је 

предложила одборничка група Српска напредна странка 

Иван Јовановић,дипл.правник,заменик председника комисије 
кога је предложила одборничка група Српска напредна странка 

Далиборка Ковачевић-Илић,дипл.правник, секретар комисије 
Драгана Перић,дипл.правник,заменик секретара комисије 

Небојша Бакић,члан, кога је предложила одборничка група 

Српска напредна странка 
Дејан Тимић,заменик члана кога је предложила одборничка група 

Српска напредна странка 

Драгана Николић,члан, кога је предложила одборничка група 
Српска напредна странка 

Стефан Којадиновић,заменик члана, кога је предложила 

одборничка група Српска напредна странка 

Марко Љубић,члан кога је предложила одборничка група Српска 

напредна странка  

Иван Милорадовић,заменик члана, кога је предложила 
одборничка група Српска напредна странка 

Саша Јовановић, члан, кога је предложила одборничка група 

Српска напредна странка 
Дарко Мијаиловић,заменик члана, кога је предложила 

одборничка група Српска напредна странка 

Зоран Златковић,члан,кога је предложила одборничка група 
ПУПС-ДС 

Ивана Ђорђевић,заменик члана кога је предложила одборничка 

група ПУПС-ДС 
Миленко Микић, члан,кога је предложила одборничка група 

ПУПС-ДС 
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Горан Дамњановић,заменик члана кога је предложила 

одборничка ПУПС-ДС 
Божидар Јовановић,члан кога је предложила одборничка група 

ПУПС-ДС 

Снежана Станојевић,заменик члана кога је предложила 

одборничка група ПУПС-ДС 

Милорад Младеновић,члан кога је предложила одборничка група 

ГГ ''Раваница'' 
Даница Стојиљковић,заменик члана кога је предложила 

одборничка група ГГ ''Раваница'' 

Бранко Матић,члан кога је предложила одборничка група ГГ 
''Раваница'' 

Филип Петковић, заменик члана кога је предложила одборничка 

група ГГ ''Раваница'' 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја'' 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-11-2/2016-02 од 04.03.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

  На основу Закона о Агенцији за борбу против 

корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 97/08,53/10,66/11-УС,67/13-УС и 
8/15-УС),  чл.38. Статута  општине Ћуприја  (''Сл. гласник  

општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и чл. 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници  

одржаној дана 04.03.2016.године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

 ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење Далиборки Ковачевић-

Илић, секретару Скупштине  општине Ћуприја, да поред 

функције  секретара Скупштине  општине Ћуприја буде  и 
секретар Изборне комисије општине Ћуприја. 

            Закључак објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-11-3/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  

(„Сл. гласник РС“. број  129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 21. 

став 2.,члана 31. члана 32. и члана 33. Закона о јавним 
предузећима ( „Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 116/2013- 

аутентично тумачење и  44/2014- др.закон ),члана 38. тачка 10. 

Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник РС“ . број 14/08, 22/08  

28/08, 13/11 и 23/13),) Скупштина општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 04.03. 2016. године доноси  

 

РЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  „ЗООХИГИЈЕНА 

ЋУПРИЈА “  ЋУПРИЈА 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  ГОРАН ПЕТРОВИЋ, дипломирани 
ветеринар за  директора Јавног предузећа за обављање комуналне 

делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја “ Ћуприја, на 

период од четири године. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена 

Ћуприја “ Ћуприја,  коначно је и објавиће се  у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  у „Службеном гласнику  општине 

Ћуприја“. Решење са образложењем објавиће се на интернет 

страни општине Ћуприја. 
Именовано лице дужно је да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у 
Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима. 

 На основу Закона о локалној самоуправи  Скупштина 

општине Ћуприја је надлежна за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Ћуприја.  

На основу Закона о јавним предузећима Скупштина 

општине Ћуприја донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора Јавног  предузећа за обављање 

комуналне делатности зоохигијене  „Зоохигијена Ћуприја“  

Ћуприја и Оглас Јавног конкурса  број :06-263-5/2015-02 од 
08.10.2015. год. („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 24/2015 ). 

Оглас Јавног конкурса објављен је у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ ,  дневним новинама „Данас“ и на интернет 

страни општине Ћуприја. Наведеном Одлуком и текстом Јавног 
конкурса одређени су  критеријуми за именовање директора 

Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене  

„Зоохигијена Ћуприја“  Ћуприја  .  

Решењем Скупштине општине Ћуприја ( „Сл. гласник 

општине Ћуприја“ број 11/2013) именована је Комисија за 

именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Ћуприја.  

На основу Закона о јавним предузећима и Одлуке о 

начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Ћуприја („ Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

11/2013)  Комисија за именовање је спровела јавни конкурс.  

На расписани Јавни конкурс пријаву је послао један 
кандидат. На основу приложене документације и усменом 

провером стручних, организационих и других способности 

неопходних за успешно обављање функције директора утврђена 
је Ранг листа кандидата и на основу ње Листа за именовање. 

Листа за именовање са бројчано исказаним и утврђеним 

резултатом достављена је Општинској управи заједно са 
Записником о изборном поступку.    

Општинска управа општине Ћуприја је на основу 

достављене Листе за именовање  и Записника о изборном 
поступку,  припремила предлог Решења о именовању директора 

Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене  

„Зоохигијена Ћуприја“  Ћуприја .  
 Предлог Решења о именовању директора, заједно са 

Листом за именовање достављен је Скупштини општине Ћуприја 

на одлучивање.  
 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима  

одређено је да Скупштина општине Ћуприја одлучује о 
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о 

именовању.  

 На основу достављене Листе за именовање  и предлога 
Решења о именовању,  Скупштина општине Ћуприја је на 

седници одржаној дана 04.03.2016.  године за директора Јавног 

предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене  
„Зоохигијена Ћуприја“  Ћуприја  именовала  Горана Петровића. 

У ставу 3. диспозитива  овог Решења Скупштина општине 

Ћуприја је одлучила у складу са чланом 33. став 1. Закона о 
јавним предузећима  („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 116/2013- 

аутентично тумачење и  44/2014- др.закон) 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се 

може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21 -11- 4/2016-02  од 04.03.2016. године 

Председник Скупштине општине 

Драган Николић, дипл. правник, с.р. 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014-др.закон),члана 38. Статута 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 

22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и чл.51. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 
04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ   ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  ЗООХИГИЈЕНЕ ''ЗООХИГИЈЕНА 

ЋУПРИЈА'' ЋУПРИЈА 

 

            Горану Петровићу, др.вет.мед. престаје дужност вд 

директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности  

зоохигијене ''Зоохигијена Ћуприја'' Ћуприја, због именовања 

директора по конкурсу. 
              Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-11-5/2016-02 ОД 04.03.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'',бр.129/07), члана 12. и 13.Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'' бр.119/12) и чл. 51.  Пословника Скупштине 

општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''бр.14/2012), 

Скупштина општине Ћуприја, на  седници одржаној 

04.03.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА'' 

 
  У решењу о именовању Надзорног одбора ЈП 

''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'', 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр:10/13 и 2/14 ) врши се измена 
тако што се уместо: 

''Владимир Марјановић,дипл.инж.грађ, члан,представник 

запослених'' 
      уписује: 

''Зоран Грујић, дипл.инж.грађ., члан, представник 

запослених'' 
         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21-11-6/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

          На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09,52/11 и 
55/13), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја  на  седници 

одржаној 04.03.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 
  

  РАЗРЕШАВА СЕ  члан школског одбора Школе за 

музичке таленте у Ћуприји, Ирена Раденковић, представник 
родитеља, због поднете оставке. 

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21-11-7/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

                На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09,52/11 и 

55/13), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја  на  седници 

одржаној 04.03.2016.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Милошевић из Велике Плане 
за члана школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји, 

,представник родитеља. 

                 Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-21-11-8/2016-02 ОД 04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Сење за 2016.годину, број. 9/2016 од 11.02.2016.године 
и 11/2016 од 18.02.2016.године. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-1/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Паљане-Иванковац за 2016.годину, број. 6/2016 од 
23.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-2/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Мијатовац за 2016.годину, број. 04/2016 од 

12.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-3/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 
Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Остриковац за 2016.годину, број. 1/2016 од 
10.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-4/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Јовац за 2016.годину, број. 3/2016 од 04.02.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-5/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Крушар за 2016.годину, од 11.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-6/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Кованица за 2016.годину, број: 1/2016 од 

10.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-7/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Батинац за 2016.годину, број: 03-02/2016 од 
10.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-8/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Бигреница за 2016.годину, број: 01-2/2016 од 

01.02.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-9/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Влашка за 2016.годину, од 10.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-10/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Вирине за 2016.годину, број: 2/2016 од 

20.01.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-11/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице I Центар за 2016.годину, број: 1/2016 од 

20.01.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-12/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице II Церница за 2016.годину, број: 1/2016 од 

10.02.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-13/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице III Жировница за 2016.годину, број: 1/2016 од 

10.02.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-14/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Исаково за 2016.годину, број: 1/2016 од 

11.02.2016.године. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-15/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 
23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Добричево за 2016.годину, од 10.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-16/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Старо село за 2016.годину, број: 112/2016 од 

12.02.2016.године. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-17/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана  38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08 ,28/08,13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 
Ћуприја на  седници одржаној дана 04.03.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Супска за 2016.годину. 
 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-21-13-18/2016-02 ОД  04.03.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 
дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа за производњу, трговину 

и транспорт „ORANGE PLUS“ Бојан Димитров и други ОД 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за производњу, трговину и транспорт 
„ORANGE PLUS“ Бојан Димитров и други ОД (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећу за производњу, трговину и транспорт 

„ORANGE PLUS“ Бојан Димитров и други ОД, Ћуприја, ул. М 
Стојковића 13,  матични број 17435906, ПИБ 101370904, како би 

се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци 

о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-1/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 
14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 

дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва за трговину и услуге „ВИГМАН“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за трговину и услуге „ВИГМАН“ ДОО (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 
3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Друштву за трговину и услуге „ВИГМАН“ ДОО, 

Ћуприја, ул. Миодрага Новаковића бб,  матични број 20214414, 
ПИБ 104685229, како би се ствари наведеног правног лица 

преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-2/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 

дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„CENTRUM 2001“ Предузећа за производњу, трговину и 

услуге, ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника „CENTRUM 2001“ Предузећа за производњу, трговину 

и услуге, ДОО (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 
2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „CENTRUM 2001“ Предузећу за производњу, трговину 

и услуге, ДОО, Ћуприја, ул. Анђе Ранковић 3,  матични број 
17285157, ПИБ 101529201, како би се ствари наведеног правног 

лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-3/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 

дана 02.02.2016. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Jедночланог друштва са ограниченом одговорношћу за 

промет нафтом и дериватима „ДУБРАВКА БМР“ 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Jедночланог друштва са ограниченом одговорношћу за 
промет нафтом и дериватима „ДУБРАВКА БМР“ (у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 
2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Jедночланом друштву са ограниченом одговорношћу за 

промет нафтом и дериватима „ДУБРАВКА БМР“, Ћуприја, ул. 7. 
јули 8/а,  матични број 20087854, ПИБ 104110069, како би се 

ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-4/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 
дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва са ограниченом одговорношћу „ФУЕГО“ 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу „ФУЕГО“ (у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 
 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу „ФУЕГО“, 

Ћуприја, ул. Краља Петра I Ослободиоца 54,  матични број 

20061294, ПИБ 103978153, како би се ствари наведеног правног 
лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 
дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-5/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 

дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге „MB-SAP LEATHER“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, 

трговину и услуге „MB-SAP LEATHER“ ДОО (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 
3. Томић Сандра, члан 
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II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, 

трговину и услуге „MB-SAP LEATHER“ ДОО, Ћуприја, ул. 

Светосавска бр. 22,  матични број 20528656, ПИБ 106070658, 

како би се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и 

подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-6/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 

дана 02.02.2016. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника „ALEKSIĆ EXIM INVESTMENT“  

Друштва за трговину и услуге ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „ALEKSIĆ EXIM INVESTMENT“ Друштва за трговину 

и услуге ДОО (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „ALEKSIĆ EXIM INVESTMENT“ Друштву за трговину 
и услуге ДОО, Ћуприја, ул. Милосава Здравковића 9,  матични 

број 20535334, ПИБ 106100350, како би се ствари наведеног 

правног лица преузеле у државину и подаци о стварима 
доставили Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-7/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 
дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„FERO IN WOOD“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „„FERO IN WOOD“ ДОО (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 
2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „FERO IN WOOD“ ДОО, Ћуприја, ул. Танаска Рајића 22 

Л 2,  матични број 20428970, ПИБ 105711561, како би се ствари 
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-8/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 02.02.2016. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва за производњу, промет и услуге 

пољопривредним производима „МАКАВЕЈ“ ДОО Супска 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за производњу, промет и услуге 
пољопривредним производима „МАКАВЕЈ“ ДОО Супска ( у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 
2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву за производњу, промет и услуге 
пољопривредним производима „МАКАВЕЈ“ ДОО Супска, 

Ћуприја, матични број 20412089, ПИБ 105572786   како би се 

ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-9/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Привредног друштва за производњу, 

трговину и услуге „METAL SISTEM GROUP“ ДОО Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног 
дужника Привредног друштва за производњу, трговину и услуге 

„METAL SISTEM GROUP“ ДОО Ћуприја ( у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 
1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Привредном друштву за производњу, трговину и услуге 
„METAL SISTEM GROUP“ ДОО Ћуприја, ул. Драгоша Илића 34, 

матични број 20273143, ПИБ 104934904   како би се ствари 

наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-10/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 02.02.2016. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Привредног друштва за производњу, 

трговину и услуге „ЈАВОР ПЛУС“ ДОО Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног 

дужника Привредног друштва за производњу, трговину и услуге 
„ЈАВОР ПЛУС“ ДОО Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Привредном друштву за производњу, трговину и услуге 

„ЈАВОР ПЛУС“ ДОО Ћуприја, ул. Цетињска 8/12, матични број 
20381051, ПИБ 105432811 како би се ствари наведеног правног 

лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-11/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 02.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Трговинско-угоститељског предузећа Трифуновић Душана и 

Александре „АЛЕКСАНДРА“ ОД Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног 

дужника Трговинско-угоститељског предузећа Трифуновић 
Душана и Александре „АЛЕКСАНДРА“ ОД Ћуприја ( у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 
2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Трговинско-угоститељском предузећу Трифуновић 

Душана и Александре „АЛЕКСАНДРА“ ОД Ћуприја, ул. 
Цетињска 6, матични број 06553435, ПИБ 101371413 како би се 

ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-12/2016-01 од 02.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 02.02.2016. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва за трговину и услуге „ТRАFО ТRАDЕ“ ДОО  

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног 
дужника Друштва за трговину и услуге „ТRАFО ТRАDЕ“ ДОО ( 

у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 
2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 
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II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику ДруштвУ за трговину и услуге „ТRАFО ТRАDЕ“ ДОО 

Ћуприја, ул. Драгоша Илића 34, матични број 20395591, ПИБ 

105497579 како би се ствари наведеног правног лица преузеле у 

државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији 

за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

 
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-13/2016-01 од 02.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 
дана 05.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Трговинског предузећа „M.N.A. - COMPANY“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Трговинског предузећа „M.N.A. - COMPANY“ ДОО (у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Трговинском предузећу „M.N.A. - COMPANY“ ДОО, 
Ћуприја, ул. Боривоја Велимановића бб,  матични број 17363972, 

ПИБ 101373659, како би се ствари наведеног правног лица 

преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 
дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-27/2016-01 од 05.02.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине Ћуприја, 
дана 05.02.2016. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Привредног друштва за посредовање,  

услуге и трговину „ПЛАВА ТРАКА“, ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Привредног друштва за посредовање, услуге и трговину 

„ПЛАВА ТРАКА“, ДОО (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 
3. Томић Сандра, члан 

 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Привредног друштва за посредовање, услуге и трговину 

„ПЛАВА ТРАКА“, ДОО, Супска, ул. Карађорђева 7,  матични 
број 20289228, ПИБ 105001260, како би се ствари наведеног 

правног лица преузеле у државину и подаци о стварима 

доставили Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 

дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-29/2016-01 од 05.02.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

САДРЖАЈ 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Ћуприја за 2016.годину 1 

Одлука (Екстерни ревизор) 11 

Одлука о изради плана детаљне регулације 

„Индустријски парк Добричево“ 11 

Одлука о изради стратешке процене утицаја на 

животну средину плана детаљне регулације 

„Индустријски парк Добричево“ 13 

Одлука о приступању изради локалног акционог 

плана за унапређење положаја избеглих, интерно 

расељених лица и повратника по основу споразума о 

реадмисији у општини Ћуприја (2016-2019) 13 

Одлука о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколској установи 

„Дечја радост“ у Ћуприји за 2016.годину 13 

Одлука о измени и допуни Правила заштите од 

пожара у општинској управи општине Ћуприја 14 

Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизациии  радних 

места Службе буџетске инспекције општине Ћуприја  

бр.07-110/2016 од 18.02.2016.године 15 

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места службе буџетске 

инспекције општине Ћуприја 15 

Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацици  радних 

места Правобранилаштва општине Ћуприја 16 

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места Правобранилаштва 

општине Ћуприја 16 

Допуна Средњерочног плана радова на изградњи 

реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева 17 
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Решење (Сагласност путеви) 17 

Решење (Сагласност пречишћени текст путеви ) 18 

Решење (Сагласност – Измена и допуна програма 

пословања Дирекције) 18 

Решење (Сагласност – измена програма пословања 

ЈКП Равно) 18 

Решење (Извештај НАТО) 18 

Решење о разрешењу изборне комисије општине 

Ћуприја 18 

Решење о именовању изборне комисије општине 

Ћуприја 18 

Закључак (Далиборка Ковачевић Илић) 19 

Решење о именовању директора јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене 

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја 19 

Решење о престанку дужности ВД директора јавног 

предузећа за обављање комуналне делатности 

зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја 19 

Решење о измени решења о именовању надзорног 

одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 

општине Ћуприја“ 20 

Решење о разрешењу члана школског одбора Школе 

за музичке таленте у Ћуприји 20 

Решење о именовању члана школског одбора Школе 

за музичке таленте у Ћуприји 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Сење) 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Паљане 

Иванковац) 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ 

Мијатовац) 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ 

Остриковац) 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Јовац) 20 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Крушар) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ 

Кованица) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Батинац) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ 

Бигреница) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Влашка) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Вирине) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ I Центар) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ II 

Церница) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ III 

Жировница) 21 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Исаково) 22 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ 

Добричево) 22 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Старо 

Село) 22 

Решење (Сагласност финансијски план МЗ Супска) 22 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Предузећа за производњу, 

трговину и транспорт „ORANGE PLUS“ Бојан 

Димитров и други ОД 22 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва за трговину и услуге 

„ВИГМАН“ ДОО 22 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника „CENTRUM 2001“ Предузећа за 

производњу, трговину и услуге, ДОО 23 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Jедночланог друштва са 

ограниченом одговорношћу за промет нафтом и 

дериватима „ДУБРАВКА БМР“ 23 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва са ограниченом 

одговорношћу „ФУЕГО“ 23 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу, трговину и услуге 

„MB-SAP LEATHER“ ДОО 23 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника „ALEKSIĆ EXIM INVESTMENT“ 

Друштва за трговину и услуге ДОО 24 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника „FERO IN WOOD“ ДОО 24 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва за производњу, промет и 

услуге пољопривредним производима „МАКАВЕЈ“ 

ДОО Супска 24 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Привредног друштва за 

производњу, трговину и услуге „METAL SISTEM 

GROUP“ ДОО Ћуприја 25 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Привредног друштва за 

производњу,трговину и услуге „ЈАВОР ПЛУС“ ДОО 

Ћуприја 25 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Трговинско-угоститељског 

предузећа Трифуновић Душана и Александре 

„АЛЕКСАНДРА“ ОД Ћуприја 25 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва за трговину и услуге 

„ТRАFО ТRАDЕ“ ДОО  25 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Трговинског предузећа „M.N.A. - 

COMPANY“ ДОО 26 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Привредног друштва за 

посредовање, услуге и трговину „ПЛАВА ТРАКА“, 

ДОО 26 

 


