
 
 
 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11, 23/13 и 30/19),чланом 6. Одлуке  о оснивању 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја 

(„Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Ћуприја за 2020. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 19/20), Решењем о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 

од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава 

из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-

292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. који је расписао Начелник 

Општинске управе општине Ћуприја, на Предлог Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 06.11.2020. године доноси 
 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава 

за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 

 
          На основу Конкурca за избор корисника средстава из 

буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-
292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. и Предлога Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде бр.06-99/2020-01-1 од 14.10.2020. год., 
услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 

инвестиције - 101.4.28. Сектор: Воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке и цвеће), испуњавају следећи носиоци 

регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 
 

 
 

Ре

дн

и 

бр

ој 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦАЈ

А 

БЕЗ ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦАЈ

А 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Славко 

Митровић 

7444170

00178 

50 50.000,00 48.391,25 

2. Милан Илић 7444170
00844 

50 50.000,00 50.000,00 

 У К У П Н О   98.391,25 

 

           Наведени носиоци регистрованих пољопривредних 

газдинстава - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 
избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 

2020. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 од 
27.05.2020. год. поднели Комисији у прописаном року, Захтеве 

за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, са комплетном 

документацијом за исплату подстицаја. На основу истог је 

утврђено да су испуњени сви услови прописани Конкурсом. 

 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 
подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
          На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда 

за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2020. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.05.2020.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 

19/20), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-40-

2501/2020-09 од 22.04.2020. год. је предвиђена мера руралног 

развоја и то – инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава. 

        На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

        Конкурсом за избор корисника средстава из буџета 

општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 

од 27.05.2020. год. утврђено је да Одлуку о испуњености 

услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, доноси 

Општинско веће, на предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде. 

        Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-
99/2020-01-1 од 21.08.2020. год. увидом у Захтевe за исплату 

подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава и осталу документацију 

прописану Конкурсом, коју су носиоци пољопривредних 

газдинстава – подносиоци захтева доставили до прописаног 
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рока утврдила да наведени подносиоци захтева испуњавају 

услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 

инвестиције - 101.4.28. Сектор: Воће, грожђе, поврће 

(укључујући печурке и цвеће). 
 

       На основу достављеног Предлога, бр.06-99/2020-01-1 од 

14.10.2020 год. донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

       Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине 
Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја. 

       

       На ову одлуку подносиоци захтева могу изјавити 
приговор у року од три дана од њеног објављивања  Приговор 

се може изјавити непосредно преко писарнице Општинске 

управе општине Ћуприја на адресу: Општина Ћуприја, 
Општинско веће, ул. 13. октобар бр.7. 

       Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 

 
       Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 

Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 

коришћењу средстава из буџета општине Ћуприја, за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

са наведеним подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-22/2020-01-1 од 06.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11, 23/13 и 30/19),чланом 6. Одлуке  о оснивању 

Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја 
(„Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Ћуприја за 2020. год. („Сл. гл. општине 
Ћуприја“, бр. 19/20), Решењем о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 
од 25.04.2017. год., Јавним позивом за 

финансирање/суфинансирање камате краткорочних 

пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним 
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2020. години, 

бр.420-1/2020-01-2 од 27.05.2020.год. који је расписао 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог 
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 
године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 

          На основу Јавног позива за финансирање/ 
суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 

кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2020. години, бр.420-1/2020-
01-2 од 27.05.2020 год. и Предлога  

бр.06-99/2020-01-1 од 13.10.2020. год. Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 

 

 
Редни 

број 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
ИЗНОС 

КАМАТЕ 

РСД 

1. Милосав 

Митровић 

744409000598 13.226,04 

2. Јовица 

Милојковић 

744492000600 16.321,19 

3. Младен 

Миленковић 

744352000705 16.076,74 

4. Славиша 

Кнежевић 

744476001673 13.531,86 

5. Далибор 
Недељковић 

744344001552 23.003,54 

6. Синиша 

Адамовић 

744344000424 16.713,18   

7. Слободанка 

Маринковић 

744352000454 25.000,00 

8. Станимир 
Аврамовић 

744344000351 25.000,00   

9. Радосав 

Милосављевић 

744484000192 24.994,48 

10. Драгослав 

Стојковић 

744433002830 17.055,35 

11. Војислав 
Марјановић 

744417000151 13.277,92 

12. Драгослав Гајић 744387000124 15.921,97 

13. Радомир 

Станојловић 

744425000076 25.000,00 

14. Гордана Лазић 744395000162 15.674,49 

15. Добросав 

Митровић 

744476000731 20.720,40 

16. Гордана Милић 744468000531 12.938,71 

17. Љубомир 
Стојковић 

744433002759 16.645,36 

18. Радисав Алексић 744450000270 14.919,37 

19. Зоран Аћимовић 744417000607 15.882,07 

20. Драгослав 
Маргарановић 

744344000025 25.000,00 

21. Десанка Павловић 744417000259 12.036,95 

22. Гордана 

Милосављевић 

744395000367 13.105,60 

23. Даница Стојковић 744476001797 19.608,66 

24. Небојша 

Ишановић 

744344001439 20.296,97 

25. Бојан Ђурђевић 744344000130 21.265,93 

26. Бранислав Костић 744492002735 19.366,53 

27. Станко 

Тодоровић 

744492001402 15.156,06 

28. Драган 

Миленковић 

744433000292 25.000,00 

 У К У П Н О 512.739,37 
РСД 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 
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регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
          На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда 

за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2020. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.05.2020.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 

19/20), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-40-

2501/2020-09 од 22.04.2020. год. је предвиђена мера кредитне 

подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 

кредите. 

         На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 
за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде.  
        Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 
пољопривредним газдинствима на територији општине 

Ћуприја у 2020. години бр.420-1/2020-01-2 од 27.05.2020 год. 

предвиђено је да Одлуку о испуњености услова за доделу 
средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-
99/2020-01-1 од 21.08.2020. год. увидом у Уговоре о кредиту, 

планове отплате кредита и осталу потребну документацију 

прописану Јавним позивом, за наведене носиоце 
регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце 

захтева, утврдила, да исти испуњавају услове за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање камате 
пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу 

достављеног Предлога, бр.06-99/2020-01-1 од 13.10.2020. год. 

донета Одлука као у диспозитиву. 
 

      Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине 
Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја. 

       

      На ову одлуку подносиоци захтева могу изјавити приговор 
у року од три дана од њеног објављивања  Приговор се може 

изјавити непосредно преко писарнице Општинске управе 

општине Ћуприја на адресу: Општина Ћуприја, Општинско 
веће, ул. 13. октобар бр.7. 

     

     Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 

 

    Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 

Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 
финансирању/суфинансирању камате краткорочних 

пољопривредних кредита у 2020. години са наведеним 

подносиоцима захтева. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-21/2020-01-1 од 05.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Паљане Иванковац за 2020. годину број 12/20  

од 30.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-19/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Кованица за 2020. годину број 03/2020  од 

30.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-18/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Сење за 2020. годину број 05/20  од 

20.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-17/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 
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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, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Церница за 2020. годину број 05/19  од 
01.10.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-16/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Жировница за 2020. годину број 2/2020  од 
26.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-15/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Крушар за 2020. годину број 29/20  од 

29.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-14/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Супска за 2020. годину број 02/20  од 

26.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-13/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Исаково за 2020. годину број 16/2020  од 

23.10.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-12/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
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по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Јовац Дворица за 2020. годину број 62/2020  

од 23.10.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-11/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Центар за 2020. годину број 7/2020 од 
21.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-10/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Остриковац за 2020. годину број 10/2020  од 

21.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-9/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 06.11.2020. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Мијатовац за 2020. годину број 21/20  од 

21.10.2020. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-8/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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

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

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

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

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

Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

06.11.2020. године, доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Установе културе Ћуприја за 2020. годину бр.284/20 од 

30.10.2020. године, донету Одлуком Управног одбора 

установе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-7/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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

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

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

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

број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), 
члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку 

давања сагласности на финансијске планове основних и 
средњих школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном 

мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине 
Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној 06.11.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Предшколске установе „Дечја радост“ за 2020. годину број 

1280/2020-01 од 19.10.2020. године који је донео управни 

одбор Предшколске установе „Дечја радост“. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-155-6/2020-01-1 од 06.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Бр.02-176/2020-01-2 

Датум: 30.10.2020.год. 

Ћуприја, ул.13.октобра бр.7 

 

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

и члана 39 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник 

РС“ бр. 18/16 и 95/18), доносим   
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

                 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  запослени Зоран Траиловић, 

мастер менаџер , распоређен на радном месту „Комунални 

инспектор“ у Одељењу за инспекцијски надзор у Општинској 
управи општине Ћуприја, да води управни поступак и 

предузима све радње у поступку из делокруга послова радног 

места на које је распоређен, утврђеног Законом и 
Правилником о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву 

општине Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине 

Ћуприја. 

                         Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

Начелник Општинске управе 

Милица Цветковић, дипл.правник 

 

САДРЖАЈ 

 
 

Одлукa  о испуњености услова за исплату 
подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава; 

1 

Одлукa о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање камате пољопривредног краткорочног 
кредита; 

2 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Паљане Иванковац; 
3 

Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана МЗ Кованица; 

3 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Сење; 
3 

Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана МЗ Церница; 

4 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Жировница; 
4 

Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана МЗ Крушар; 

4 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Супска; 
4 

Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана МЗ Исаково; 

4 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Јовац Дворица; 
4 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Центар; 
5 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Остриковац; 
5 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана МЗ Мијатовац; 
5 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана Установе културе; 
5 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана ПУ „Дечја радост“ 
5 

Решење – овлашћење за вођење управног поступка 

Траиловић Зоран 
6 

 

 


