
 
 

На основу члана 60., став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник Републике Србије“ 

бр. 62/2006 и 41/2009, 65/2008 - други закон, 112/2015, 80/2017 
и 95/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 – други 

закон и 47/2018) 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 30.05.2019.године 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ  

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Ћуприја за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија), 
у следећем саставу:  

1.   Маја Бешевић, дипл. правник - председник Комисије  

2.   Ненад Милорадовић, дипл.инж. агрономије  - члан 

Комисије 

3. Дејан Вукићевић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

4. Југослав Станојевић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

5. Горан Николић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије  
 

II Задатак Комисије је да:  

а) размотри Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Ћуприја за 2019. годину (у 

даљем текстру: Предлог годишњег програма за 2019.годину);  
б) изради писано мишљење на Предлог годишњег 

програма за 2019. годину;  

в) своје писано мишљење достави Комисији за израду 
предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја. 

III Рок за достављање писаног мишљења из тачке II 
овог решења је 15 (петнаест ) дана од дана образовања 

Комисије.  

IV Чланови комисије имају право на надокнаду за 

рад у Комисији.  

V Стручну обраду аката, других материјала, 

организационе и административне послове за Комисију врши 
Одељење за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој – Група за привреду и пољопривреду. 
 VI Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 02-66/2019-01 од  30.05.2019.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек. наука 

 
 

 

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

( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник 

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

члана 2. Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове основних и средњих школа на 

територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

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

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

27.05.2019. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

Техничке школе  број 01-585 од 13.05.2019. године који је 

донео школски одбор Техничке школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-94-3/2019-01-1 од 27.05.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


