Садржај свих Службених гласника општине
Ћуприја за 2018.годину
Службени гласник бр. 1 oд 24.01.2018.године
Oдлука о расписивању конкурса за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2018.години
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2018.години
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Службени гласник бр. 2 oд 30.01.2018.године
Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку, условима и начину отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја
Одлука о давању сагласности о отпису потраживања
Одлука о начину и поступку давања сагласности на финансијске планове основних и средњих школа
на територији општине Ћуприја
Решење (сагласност План рада Народне кухиње Црвеног крста)
Решење (сагласност Извештај о раду Oпштинског већа)
Решење о разрешењу Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету/ученику
Решење о именовању директора здравствене установе Дом здравља „Ћуприја“ у Ћуприји
Решење о престанку дужности директора здравствене установе Дом здравља „Ћуприја“ у Ћуприји
Решење о разрешењу школског одбора Медицинске школе у Ћуприји
Решење о именовању школског одбора Медицинске школе у Ћуприји
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине
Ћуприја за 2018.годину
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Службени гласник бр. 3 oд 09.02.2018. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја
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Решење о давању сагласности на Финансијски план ШОМО „Душан Сковран“
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Решење о давању сагласности на Финансијски план Медицинске школе
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Решење о давању сагласности на Финансијски план Гимназије
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Решење о давању сагласности на Финансијски план ОШ „13. октобар“
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Решење о давању сагласности на Финансијски план ОШ „Вук Караџић“
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Решење о давању сагласности на Финансијски план ОШ „Ђура Јакшић“
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Решење о давању сагласности на Финансијски план Техничке школе
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Решење о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Дечја радост“
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Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету/ученику
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Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Ћуприја
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Службени гласник бр. 4 oд 14.02.2018. године
ОДЛУКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
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ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ И
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, И НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО
ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У
СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА
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ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

9

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД
2018-2022. ГОДИНЕ
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

20

Службени гласник бр. 5 oд 05.03.2018. године
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини у општини Ћуприја
Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у општини Ћуприја
Решење о измени Решења о именовању комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету/ученику

Службени гласник бр. 6 oд 30.03.2018. године
Одлука о утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена намена доношењем
плана Генералне регулације градског насеља Ћуприја
Одлука о измени и допуни Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији
општине Ћуприја
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској
установи Дечја радост у Ћуприји за 2018.годину
Одлука (екстерни ревизор)
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације „Индустријски парк
Добричево“
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине
Ћуприја за програме удружења
Одлука о одређивању површина намењених за паркирање моторних возила на територији
општине Ћуприја
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину
општине Ћуприја
Решење о образовању комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредном погодбом
Програм коришћења средстава буџетском фонда за заштиту животне средине општине Ћуприја
за 2018.годину
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Решење (Сагласност на Средњерочни план радова на изградњи, реконструкцији и заштити
општинских путева 2018-2021)
Решење (Сагласност на Годишњи план радова на изградњи, реконструкцији и заштити
општинских путева у 2018.год)
Решење (Сагласност Ценовник 5275 ЈКП Равно 2014)
Одлука о измени и допуни Ценовника 5275 ЈКП Равно 2014
Решење (Годишњи ликвидациони извештај ЈП РТВ Ћуприја)
Решење (Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекција за изградњу )
Решење (Сагласност на план рада Центра за социјални рад)
Решење (Финансијски извештај Дечја радост)
Решење о именовању Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана
Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе
Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине
Ћуприја за 2018.годину
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Службени гласник бр. 7 oд 17.04.2018. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Ћуприја за 2018.год
Одлука о доношењу годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Ћуприја за 2018.годину
Решење (Сагласност на Правилник о систематизацији Центра за социјални рад)
Решење (Сагласност на ценовник коришћења јавних паркиралишта)
Одлука о измени и допуни ценовника 5275 ЈКП Равно 2014
Решење (Сагласност на ценовник – накнада за одржавање мерног места)
Одлука о измени и допуни ценовника 5275 ЈКП Равно 2014
Решење (Ван снаге решење о образовању комисије)
Решење о образовању комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредног погодбом
Решење о разрешењу школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји
Решење о именовању школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји
Решење о разрешењу вд директора Туристичке организације општине Ћуприја
Решење о именовању вд директора Туристичке организације општине Ћуприја
Одлука о измени одлуке о избору чланова сталних радних тела – савета Скупштине општине
Ћуприја
Одлука о измени одлуке о избору чланова сталних радних тела – савета Скупштине општине
Ћуприја
Решење о именовању Комисије за избор програма од јавног интереса
Решење о разрешењу заменика правобраниоца општине Ћуприја
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Службени гласник бр. 8 oд 31.05.2018. године
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја за 2017.годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2018.годину
Одлука о измени кадровског плана општинске управе општине Ћуприја, правобранилаштва
општине Ћуприја и службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2018.годину
Одлука о усвајању концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја
Решење (Сагласност – допуна правлника о раду Установе за спорт СЦ Ада)
Решење (Сагласност – прва измена програма пословања ЈКП Равно 2014)
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Решење (Сагласност – Одлука о измени и допуни Ценовника ЈКП Равно – јавна расвета)
Одлука о измени и допуни ценовника
Решење (Сагласност – Одлука о измени и допуни Ценовника ЈКП Равно – Грађевинска
оператива-механизација)
Одлука о измени и допуни ценовника
Одлука о додели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за буџетску
2018.годину
Решење о именовању Радног тима за израду Стратегије развоја општине Ћуприја 2018-2022
Решење (Сагласност – измена финансијског плана Гимназије)
Решење (Сагласност – измена финансијског плана ОШ Вук Караџић)
Решење (Сагласност – измена финансијског плана Медицинске школе)
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Службени гласник бр. 9 oд 23.07.2018. године
Oдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2018.годину
Измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Ћуприја
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Ћуприја
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја
Јавни позив бр К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда
Public invitation no K1/2018 – open procedure for colecting tenders
Решење – сагласност Установи културе
Решење – извештај о ради Установе културe
Решење – измена финансијског плана Установе културе
Решење – извештај о раду Народне Библиотеке
Решење – финансијски извештај Музеја
Решење – измена финансијског плана Музеја
Решење – измена финансијског плана Туристичке организације
Решење - Измена финансијског плана СЦ Ада
Решење – Ценовник СЦ Ада
Одлука - ценовник СЦ Ада
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ Вук Караџић
Решење о именовању Школског одбора ОШ Вук Караџић
Решење о разрешењу члана Управног одбора предшколске установе Дечја радост
Решење о именовању члана Управног одбора предшколске установе Дечја радост
Решење о именовању директора Туристичке организације општине Ћуприја
Решење о престанку дужности вд директора Туристичке организације општине Ћуприја
Решење о разрешењу члана надзорног одбора Туристичке организације
Решење о измени Решења о именовању управног одбора Туристичке органиазције
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита
Одлука о именовању лица задуженог за спровођење мера популационе политике
Решење – измена финансијског плана ОШ Вук Караџић
Решење – измена финансијског плана ОШ 13.октобар
Решење – измена финансијског плана Медицинске школе
Решење – измена финансијског плана ШОМО Душан Сковран
Решење – измена финансијског плана ОШ Ђура Јакшић
Решење – измена финансијског плана Гимназија
Решење – измена финансијског плана Техничке школе
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника Предузеће за трговину
на велико и мало и производњу Лидер
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника Пољотехна
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника Ортачког друштва
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Керић Живојина и Марије
Решење о престанку рада службеника на положају – заменика начелника општинске управе
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника општинске управе општине
Ћуприја
Решење о о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступање
информацијама од јавног значаја у Служби буџетске инспекције општине Ћурија
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Службени гласник бр. 10 oд 24.07.2018. године
Решење о постављењу заменика правобраниоца општине Ћуприја

1

Службени гласник бр. 11 oд 08.08.2018. године
Правилник о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника
општинске управе општине Ћуприја.
Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање
положаја заменика начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника Предузећа за
производњу и промет ВУЈИЋ СРЕМЕКС ДОО Ћуприја
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника Предузећа за промет и
услуге „АЦА – КОМЕРЦ“, власника Павловић Петра и др. ОД
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника „СРЕДЊЕПОМОРАВСКИ РЕГИОН“, Савеза одгајивача голубова Српских високолетача
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника „WB STAN“, Ћуприја
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника ДД у друштвеној
својини за трговину на велико и мало „МОРАВА“ са п.о.
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника „ПРОМИНВЕСТ“
Друштва за изградњу станова, пројектовање, трговину и друге делатности ДОО, Ћуприја
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верским заједницама за буџетску 2018. годину
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Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Ћуприја
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Решење о стављању ван снаге решења о постављењу вршиоца дужности заменика
начелника општинске управе општине Ћуприја
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Решење о постављењу заменика начелника општинске управе општине Ћуприја

10

Службени гласник бр. 13 oд 05.09.2018. године
Одлука изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2018. годину
Одлука о преносу права јавне својине
Одлука о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта
Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
Одлука о повећању основног капитала ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Одлука о давању сагласности да се потраживања општине Ћуприја према ПД „Симпо“
а.д. Врање конвертују
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органима општине Ћуприја
Одлука о измени Кадровског плана Општинске управе оппштине Ћуприја,
Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за
2018. годину
Одлука о утврђивању списка катастарских парцела којима је промењена намена
доношењем
„Плана генералне регулације за насеље Мијатовац у општини Ћуприја“
„Плана генералне регулације за насеље Батинац у општини Ћуприја“
„Плана генералне регулације за насеље Крушар у општини Ћуприја“
„Плана генералне регулације за насеље Супска у општини Ћуприја“
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Решење о разрешењу школског одбора ОШ „13. октобар“ у Ћуприји
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Решење о разрешењу школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ у Ћуприји
Решење о именовању школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ у Ћуприји
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у
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Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање
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Решење о давању сагласности на измену финансијског плана Техничкој школи за 2018.
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Решење о давању сагласности на измену финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ за 2018.
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Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Ћуприја, Правобраниластву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја
Одлука о додели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за
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Решење о образовању пословног савета општине Ћуприја
Решење о измени решења о образовању пословног савета општине Ћуприја
Решење о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних
ствари у својини општине Ћуприја
Решење (Овлашћење – Радивојевић Јованка)
Решење (Овлашћење – Обрадовић Ивица)
Закључак (Ставља се ван снаге закључак председника општине 06-25/05-01-1 од
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обележја на површинама јавне намене општине Ћуприја
Одлука о поступку скидања усева са пољопривредног земљишта у државној
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условима за изградњу, одржавање и експлоатацију стајалишта на територији
општине Ћуприја
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Одлука о доношењу Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину
општине Ћуприја за период 2018-2021. годину – прилог Акциони план
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Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра
за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји за 2018. годину

17

Решење давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника ЈКП
„Равно 2014“ Ћуприја – прилог Одлука о измени и допуни Ценовника
Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Равно
2014“ Ћуприја
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Службени гласник бр. 16 oд 12.10.2018. године
Одлука о додели признања и награда за 2018.годину поводом дана општине 13.октобра
Одлука о изради плана детаљне регулације „Пут Ћуприја-Јовац-Остриковац“
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације пут Ћуприја-Јовац-Остриковац
Одлука о изради плана детаљне регулације „Пут Сење -Иванковац“
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације пут Сење-Иванковац
Одлука о додели награда
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
места у општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и
Служби буџетске инспекције општине Ћуприја
Решење (Ценовник ЈКП Равно)
Одлука о измени и допуни ценовника бр.5275 од 15.09.2016.године ЈКП „Равно 2014“
Ћуприја
Решење (Сагласност Центру за социјални рад)
Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Ћуприја
Решење о постављењу секретара Скупштине општине Ћуприја
Решење о престанку рада службеника на положају – начелника општинске управе општине
Ћуприја
Решење о образовању конкурсне комисије за попуњавање положаја начелника општинске
управе општине Ћуприја
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Службени гласник бр. 17 oд 23.10.2018. године
Решење (Овлашћење –Далиборка Ковачевић-Илић)
Решење (Сагласност финансијски план Медицинска школа)
Решење (Сагласност финансијски план ОШ Вук Караџић)
Решење (Сагласност финансијски план Гимназија)
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Службени гласник бр. 18 oд 05.11.2018. године
Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита
Одлука о испуњености услова за одобравање подстицајних средстава за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем реду у општинској управи општине
Ћуприја
Решење о именовању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта
Исправка текста објављеног у „Службеном гласнику општине Ћуприја
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Службени гласник бр. 19 oд 09.11.2018. године
Правилник о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја начелника општинске управе
општине Ћуприја

1

Службени гласник бр. 20 oд 19.11.2018. године
Пословник о раду Пословног савета општине Ћуприја
Решење о постављењу начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење (Измена фин.плана ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Измена фин.плана ОШ 13.октобар)
Решење (Измена фин.плана ОШ Вук Караџић)
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Службени гласник бр. 21 oд 27.11.2018. године
Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
заменика начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење о формирању штаба зимске службе за 2018/2019 годину
Решење (Сагласност на План зимске службе)
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Службени гласник бр. 22 oд 28.11.2018. године
Одлука о приступању изради Статута општине Ћуприја и именовању Комисије за израду нацрта Статута
општине Ћуприја
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2018.годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку изградње и постављања споменика и спомен
обележја на површинама јавне намене општине Ћуприја
Одлука о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну својину општине Ћуприја
Одлука о давању на коришћење медицинске опреме Дому здравља Ћуприја из Ћуприје
Одлука о изради измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову
Oдлука о изради плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој
Одлука о изради плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Ћуприја
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Ћуприја
Одлука о окончању поступка ликвидације ЈП РТ Ћуприја
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Одлука о расподели ликвидационог остатка (ЈП РТ Ћуприја)
Одлука о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало ликвидацијом (ЈП
РТ Ћуприја)
Одлука о измени кадровског плана општинске управе општине Ћуприја, правобранилаштва општине
Ћуприја и службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2019.годину
Решење (Извршење буџета)
Решење (овлашћење председнику – атлетска стаза)
Одлука о Локалном акционом плану за младе општине Ћуприја
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Ћуприја у 2018.години
Годишњи програм превентивних мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2018.години на
територији општине Ћуприја
Решење (Годишњи извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину)
Годишњи извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину
Решење (Ценовник ЈКП Равно – саобраћајни знаци)
Одлука о измени и допуни Ценовника број 5275 од 15.09.2016.године ЈКП Равно 2014 Ћуприја
Решење (Сагласност – програм пословања ЈП Зоохигијена)
Решење (Сагласност – Измена и допуна фин.плана Народне библиотеке Душан Матић)
Решење (Сагласност – измена финансијског плана Туристичке организације)
Решење (Сагласност – план и програм – финансијски план Установе за спорт Ада Ћуприја
Решење (Именовање стручни актив Медицинске школе)
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Прилог број 1
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2018-2022
Прилог број 2
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У 2018. ГОДИНИ

Службени гласник бр. 23 oд 03.12.2018. године
Решење о исправци техничке грешке у Измени и допуни плана генералне регулације градског насеља
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.9/18)
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Службени гласник бр. 24 oд 04.12.2018. године
Правилник о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске
управе општине Ћуприја
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Службени гласник бр. 25 oд 11.12.2018. године
Решење (Сагласност на измену финансијског плана Гимназије)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана Техничке школе)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана Медицинске школе)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана ОШ 13.октобар)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана Вук Караџић)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана ОШ Ђура Јакшић)
Решење (Сагласност на измену финансијског плана ШОМО Душан Сковран)
Решење о образовању комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету, ученику и одраслом
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Службени гласник бр. 26 oд 18.12.2018. године
Одлука о буџету општине Ћуприја за 2019.годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о локалним административним таксама и накнадама за услуге
Кадровски план општинске управе општине Ћуприја, правобранилаштва општине Ћуприја и Службе
буџетске инспекције општине Ћуприја за 2019.годину
Одлука о покретању поступка за прибављање права службености непосредном погодбом за изградњу
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну својину
општине Ћуприја
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита
Одлука о испуњености услова за одобравање средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
Решење о образовању комисије за спровођење поступка прибављања права службености непосредном
погодбом за изградњу дела мреже фекалне канализације
Решење о покретању поступка за изградњу споменика Кнезу Лазару
Решење (Одбор за спровођење решења о покретању поступка за изграду споменика Кнезу Лазару)
Решење (Сагласност на измене и допуне Финансијског плана Центра за социјални рад)
Решење (Годишњи извештај о раду ПУ Дечја радост)
Решење (Годишњи план рада ПУ Дечја радост)
Решење (Општински савет родитеља)
Решење (Чланови стручног актива и тимова ПУ Дечја радост)
Решење (Измена фин.плана ШОМО Душан Сковран)
Решење (Измена фин.плана ОШ Ђура Јакшић)

1
34
36
40
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46

Службени гласник бр. 27 oд 28.12.2018. године
Одлука о допуни одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину
за 2019. Годину на територији општине Ћуприја
Одлука о измени одлуке о радно-правном статусу изабраних, именованих и постављених лица и
накнадама одборника у скупштини општине Ћуприја
Одлука о давању на коришћење објеката
у својини општине Ћуприја
Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом
Одлука о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини општине ћуприја
Решење (Сагласност на измену финансијског плана Музеја „Хореум Марги Равно“ за 2018. годину)
Решење (Сагласност на извештај о раду за 2017. годину Установе за спорт СЦ „Ада“)
Решење (Сагласност на План и Програм пословања Установе за спорт СЦ „Ада“ за 2019. годину)
Решење (Сагласност на Програм пословања за 2019. годину ЈП „Зоохигијена Ћуприја“)
Решење (Сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације општине
Ћуприја за 2019. годину)
Решење (Сагласност на Финансијски план и програм пословања Музеја „Хореум Марги Равно“ Ћуприја
за 2019. годину)
Решење (Сагласност на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Душан Матић“ за
2019. годину)
Решење (Сагласност на Програм рада са финансијским планом Установе културе Ћуприја за 2019.
годину)
Решење (Сагласност на Програм пословања ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја за 2019. годину)
Решење (Сагласност на План рада Народне кухиње Црвеног крстаЋуприја за 2019. годину)
Решење (Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе у ОШ Ђура Јакшић)
Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
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пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја
Решење о именовању директора Музеја Хореум Марги-Равно Ћуприја
Решење о престанку дужности директора Музеја Хореум Марги-Равно Ћуприја

11

6
6

