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 и 23/13),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 2019. год. („Сл. гл. општине
Ћуприја“, бр. 7/19), 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 2019. години,
бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.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 23.08.2019.
године доноси
ОДЛУКУ
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 2019. години, бр.401-16/201901-2 од 27.03.2019 год. и Предлога 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

1.

Серјановић
Кристинa

744492004444

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД
20,124.13

2.

Милосављевић
Радосав

744484000192

16.379,75

3.

Милановић Саша

744484000478

13.887,60

4.

Павловић Јовица

744492003065

21.417,38

5.

Симић Гордана

744484000680

14.362,91

6.

Јевремовић Горан

744433002716

12.412,64

7.

Јевремовић
Љубиша

744433003291

11.959,88

8.

Стојановић
Душанка

744476000383

25.000,00

9.

Милосављевић
Милован

744484000362

25.000,00

10.

Николић Звездан

744484001113

25.000,00

11.

Митаковић
Владан

744450000467

25.000,00

12.

Томашевић
Сузана

744484000648

8.658,00

13.

Мицић Јаворка

744417001140

15.073,38

14.

Ђорђевић Драган

744441000433

12.690,49

УКУПНО

246.966,16
РСД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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
2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја
одржаној дана 08.03.2019..год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.
7/19), а на који је претходну сагласност дало Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-001429/2019-09 од 22.02.2019 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.

26.08.2019.

број 31

Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате
краткорочних пољопривредних кредита регистрованим
пољопривредним газдинствима на територији општине
Ћуприја у 2019. години бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.
год. дефинисано 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. 06137/2019-01-1 од 13.08.2019. 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 наведени подносиоци испуњавају услове
за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу
достављеног Предлога, бр.06-137/2019-01-1 од 19.08.2019. год.
донета Одлука као у диспозитиву.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Одлуку доставити Начелнику Општинске управе
општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
основне школе „13. Октобар“ за 2019. годину број 1063 од
23.08.2019. године који је донео школски одбор основне
школе „13. Октобар“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-151-12/2019-01-1 ОД 23.08.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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 и 101/16 – др. Закон), 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),
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
23.08.2019. године доноси

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-151-5/2019-01-1 од 23.08.2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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 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
23.08.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Гимназије за 2019. годину број 01-2346 од 22.08.2019. године
који је донео школски одбор Гимназије.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-151-11/2019-01-1 ОД 23.08.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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
23.08.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
основне школе „Ђура Јакшић“ за 2019. годину број 1368 од
23.08.2019. године који је донео школски одбор основне
школе „Ђура Јакшић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-151-13/2019-01-1 ОД 23.08.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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 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
23.08.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Техничке школе број 01-1741 од 21.08.2019. године који је
донео школски одбор Техничке школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-151-10/2019-01-1 од 22.08.2019. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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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 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), 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 23.08.2019.
године доноси

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 112-42/19-01 од 19.08.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука
На основу члана 44. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 57. тачка 6.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), на основу члана 38.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009,36/2010), Председник општине Ћуприја, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
о одређивању овлашћеног лица за приступање
информацијама од јавног значаја

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског планa
Медицинске школе број 01-1980 од 21.08.2019. године коју је
донео школски одбор Медицинске школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

Запослена Драгана Милановић, на радном месту
„Нормативно правни послови за Општинско веће„ у Одељењу
за послове органа општине, општу управу и заједничке
послове, Општинске управе општине Ћуприја, одређује се за
овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја упућених начелнику
Општинске управе, председнику општине и Општинском
већу.
Као овлашћено лице, овлашћује се да прима захтеве,
обавештава тражиоце о поседовању информација и обезбеђује
увид у документ који садржи тражену информацију, односно
доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев
решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за
остваривање њихових права утврђеним Законом, предузима
мере за унапређење праксе по ступања са носачем
информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђење,
сачињава извештај и информатор.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-151-9/2019-01-1 ОД 23.08.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
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 и 101/16 – др. Закон), 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 23.08.2019.
године доноси

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 112-41/19-01 од 19.08.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр ек.наука

РЕШЕЊЕ

САДРЖАЈ
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита
Решење (фин.план ОШ Ђура Јакшић)
Решење (фин.план ОШ 13.октобар)
Решење (фин.план Гимназија)
Решење (фин.план Техничка школа)
Решење (фин.план Медицинска школа)
Решење (фин.план ОШ Вук Караџић)
Решење о стављању ван снаге Решења о одређивању
овлашћеног лица за приступање информацијама од
јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за
приступање информацијама од јавног значаја

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
основне школе „Вук Караџић“ број 1005 од 23.08.2019. године
који је донео школски одбор основне школе „Вук Караџић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-151-14/2019-01-1 ОД 23.08.2019. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић
На основу члана 44. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 57. тачка 6.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), на основу члана 38.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009,36/2010), Председник општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о одређивању овлашћеног
лица за приступање информацијама од јавног значаја
Ставља се ван снаге Решење о одређивању
овлашћеног лица за приступањре информацијама од јавног
значаја број 112-48/2014-01 од 21.08.2014. године објављено у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“ број 25/2014 од
01.09.2014. године.
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