На основу члана 6. ст. 3. и 4. и члана 7а. Закона о
порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр.
26/2001...86/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07...47/2018) и члана 40.
Статута општине Ћуприја, („Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 30. 11. 2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија
зона на територији општине Ћуприја, за утврђивање пореза на
имовину.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја одређују се 3 зоне
у зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Ћуприја, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су:
I,
II,
Ван зоне II и I,
I зона је најопремљенија зона у општини Ћуприја према
критеријумима из става 1. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни
део ове одлуке.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 44/2019) .
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“, а
примењује се од 01. јануара 2021. године.
Одлуку објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-2/2020-02 од 30. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек наука
СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
I зона обухвата следеће улице:
1. 1. Маја
2. Анђе Ранковић
3. Бранка Радичевића
4. Брегалничка
5. Доситеја Обрадовића
6. Змај Јовина
7. Иве Лоле Рибара

8. Карађорђева
9. Кнеза Милоша (од броја 1 до броја 57 и од броја 2 до броја
46)
10. Миодрага Новаковића (од броја 1 до броја 15 и од броја 2
до броја 20)
11. Ловћенска
12. Раде Кончара
13. Раде Симоновић
14. Танаска Рајића
15. Филипа Кљајића
16. Цара Лазара
17. 13. Октобар
18. Данила Димитријевића
19. Јована Курсуле
20. Живке Дамњановић (од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до
броја 62, до улице Бранка Ћопића)
21. Милице Ценић (од броја 1 до броја 19 и од броја 2 до броја
20, до улице Миодрага Новаковића)
II зона обухвата следеће улице и делове улица:
1. 7. Јул
2. Балканска
3. Боривоја Велимановића
4. Бошка Ђуричића
5. Бранка Ћопића
6. Булевар Војске Србије (од броја 1 до броја 83/1 и од броја 2
до броја 110)
7. Васе Чарапића
8. Видовданска
9. Војислава Илића
10. Вука Караџића
11. Грачаничка
12. Делиградска
13. Др Семашка
14. Др Воје Суботића
15. Душана Матића
16. Ђуре Јакшића
17. Живке Дамњановић (од броја 31 и броја 64 до краја)
18. Иванковачка
19. Иве Андрића
20. Јосифа Панчића
21. Капетана Коче
22. Кнеза Милоша (од броја 59 до 163 до Б. Велимановића) и
броја 48 до 160 до Браће Нешић).
23. Кнеза Михајла
24. Косанчићева ( од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до броја
50)
25. Краља Петра Првог Ослободиоца
26. Милице Ценић (од броја 21 и броја 22 до краја)
27. Миодрага Новаковића (од броја 17 и броја 22 до краја)
28. Николе Тесле
29. Немањина ( од броја 1 до броја 13 и од броја 2 до броја 12)
30. Његошева
31. Омладинских бригада
32. Петра Кочића
33. Раваничка
34. Радничка
35. Рељина
36. Сарајевска
37. Светозара Марковића
38. Светозара Милетића
39. Светосавска
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40. Синђелићева
41. Студеничка
42. Устаничка
43. Хајдук Вељкова
44. Цетињска (бив. Крушевачка)
45. Чегарска

Члан 3.
У периоду од 01.01.2020-30.09.2020. године није
било промета на територији општине Ћуприја за следеће
непокретности:
-грађевинско земљиште I и II зона
-друго земљиште I, II и ван зоне II и I
-пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање делатности I, II и
ван зоне II и I
-гараже и гаражна места I, II и ван зоне II и I

Ван зоне II и I
Обухвата све улице на територији општине Ћуприја које нису
обухваћене I, II зоном и сеоско подручје на територији
општине Ћуприја.
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001...86/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07...47/2018) и члана 28.
Статута општине Ћуприја, („Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 30. 11. 2020. године, доноси:

Код обвезника који воде пословне књиге, у складу са
чланом 7а став 2. Закона о порезима на имовину, ако ни у
зонама кao ни у граничним зонама
није било промета
одговарајуће непокретности у периоду од 01. јануара до 30.
септембра текуће године, основица пореза на имовину за те
непокретности је просечна цена на основу које је за текућу
годину утврђена основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у
зони која је утврђена као најопремљенија зона и множи се
коефицијентом који је утврдила Скупштина општине Ћуприја
за сваку зону на својој територији.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

Члан 4.
Просечне цене одговарајућих непокретности на основу
којих је за текућу годину утврђена основица поеза на имовину
обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у
најопремљенијој зони, за одговарајуће непокретности, за које
у члану 2. ове Одлуке нису утврђене просечне цене по метру
квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
на територији општине Ћуприја износе:

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2021. годину на територији општине
Ћуприја.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја одређене су 3 зоне
за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Ћуприја,
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
I, II и ван зоне II и I, с тим да је I зона утврђена као
најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији
општине Ћуприја износе:
Групе
непокретности
1. Грађевинско
земљиште
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Друго земљиште
5. Станови
6. Куће за становање
7. Пословне зграде и
други (надземни и
подземни) грађевински
објекти који служе
за обављање
делатности
8. Гараже и гаражна
места

I

Групе непокретности
Грађевинско земљиште
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности

Назив зоне
II
ван зоне II и I

4.100,00

3.100,00

692,1

-

-

44,18

-

-

59.794,76

51.289,96

26,5
37.843,82

42.762,85

26.389,20

22.129,84

Гараже и гаражна места

35.286,99

30.000,00

27.143,03

21.521,52

15.900,00

4.100,00

92.673,23

27.143,00

Просечна цена другог земљишта утврђена у складу са чланом
6. ст. 8.до 9. Закона о порезима на имовину ( „Службени
гласник РС“, бр. 26/2001...86/2019).

28,26

92.673,23

Назив зоне
I зона

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2020. годину на територији општине Ћуприја („Сл.
гласник општине Ћуприја“, бр. 44/2019).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“, а
примењује се од 01. јануара 2021. године.
Одлуку објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-3/2020-02 од 30. 11. 2020. године

Неизграђено грађевинско земљиште на територији
општине Ћуприја, које се користи искључиво за гајење биљака,
односно садног материјала, односно шума, за сврху
утврђивања основице пореза на имовину разврстава се у
пољопривредно, односно шумско земљиште.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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На основу члана 39. став 1. Закона о
равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09)
и члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја”, бр. 30/2019), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 30. 11. 2020. године доноси

I Приступа се изради Локалног акционог плана за
родну равноправност у општини Ћуприја 2021 – 2024. (у
даљем тексту: ЛАП).
II Радну групу за израду ЛАП образоваће
Општинско веће општине Ћуприја, седам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

III Задаци радне групе су да:
- утврди план активности на изради ЛАП-а;
- утврди методологију израде ЛАП-а, у складу са
Законом о планском систему („Службени гласник РС”, бр.
30/2018) и прописима општине Ћуприја, која укључује
обавезне консултације;
- изради нацрт ЛАП-а и упути га Општинском већу;
- учествује у јавној расправи о предлогу ЛАП-а.

Члан 1.
Овом одлуком усваја се Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу (у даљем тексту: Европска
повеља), као програмски основ за планирање и остваривање
циљева у области родне равноправности у општини Ћуприја.
Члан 2.
Европска повеља је оквир за израду Локалног
акционог плана за родну равноправност општине Ћуприја за
период од 2021. до 2024. године (у даљем тексту: Локални
акциони план).
Члан 3.
Локални акциони план из члана 2. ове одлуке биће
усклађен са стратешким правцима дефинисаним Националном
стратегијом за родну равноправност за период од 2016. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 4/16).

IV Рок за израду ЛАП је 6 месеци од ступања на
снагу ове одлуке.
V Oснов за формулисање нацрта ЛАП
представљају: Национална стратегија за родну равноправност
за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за
период од 2016. до 2018. године („Службени гласник РС”, бр.
4/2016) и други релевантни плански документи, Закон о
равноправности полова Републике Србије („Службени гласник
РС”, бр.104/2009) и Европска повеља о родној равноправности
на локалном нивоу.

Члан 4.
Средства за израду и имплементацију Локалног
акционог плана за родну равноправност из члана 3. ове одлуке
планираће се у буџету општине Ћуприја.

VI Процес припреме ЛАП-а биће заснован на
интегралном партиципативном приступу планирању родне
равноправности, принципима међусекторске сарадње и
размене информација, укључивања и координације јавног,
приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и
пружања услуга, у циљу подизања нивоа квалитета живота
грађана са освртом на најосетљивије групе.

Члан 5.
За доношење оперативних аката неопходних за
израду Локалног акционог плана из члана 3. ове одлуке до
његовог доношења од стране Скупштине општине Ћуприја
надлежно је Општинско веће општине Ћуприја.

VII Ова одлука ступа на снагу осмог дана осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-5/2020-02 од 30. 11. 2020. године

Члан 6.
Овлашћује се председник општине Ћуприја да
потпише Европску повељу.
Члан 7.
Општина Ћуприја обавестиће Опсерваторију Савета
европских општина и региона (Council of European
Municipalities and Regions) и Сталну конференцију градова и
општина – националну координаторку за родну равноправност
за праћење примене Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу, о усвајању Европске
повеље.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја ”

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу чл. 11. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (
„Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017- др.закон) ), чл. 1. ст. 1. тачка 2. чл. 2. чл. 3. ст. 1. чл.
4. чл. 5. и чл. 9. ст.1 и ст. 2. Закона о платама у државним
органима и јавним службама ( „ Службени гласник РС“
бр.34/2001, 62/2006 - други закон, 63/2006 испр. др. закона,
116/2008 - други закон, 92/2011- други закон, 99/2011- други
закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), чл. 4 и 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима ( „
Службени гласник РС “ бр.44/2008 – пречишћен текст и 2/2012
), чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
РС“ бр.129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон и 47/2018 ) и Статута општине Ћуприја ( „Службени
гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 30.11.2020. године донела
је:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и
постављених лица у органима општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-4/2020-02 од 30. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута
општинеЋуприја („Службени гласник општине Ћуприја”, бр.
30/2019), Скупштина општинеЋуприја, на седници одржаној
дана 30. 11. 2020. године, доноси:

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о
платама изабраних и постављених лица у органима општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 9/2015,
14/2016, 20/2017 и 13/18 ).

О ДЛ У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ
ЋУПРИЈА 2021 – 2024
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Члан 2.
У Одлуци о платама изабраних и постављених лица у
органима општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја “ бр. 9/2015, 14/2016, 20/2017 и 13/18) у чл. 6. ст. 1.
тачка 1. мења се тако што се иза речи „у органима општине
Ћуприја“ додају речи:
„у државном органу, органу аутономне покрајине, односно
органу локалне самоуправе, независно од тога у ком органу је
радио и да ли је орган у коме је запослени радио у
међувремену променио назив, облик организовања, или је
престао да постоји.
Право на минули рад остварује се и за годину рада
код послодавца од кога је орган, односно послодавац преузео
надлежност, послове и запослене.
Запослени остварује право на минули рад и за године
рада проведене у органима ранијих савезних држава чији је
правни следбеник Република Србија, а који су услед промене
државног уређења престали да постоје “

Редни
број

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

1.

Јасмина
Грљановић

744344001480

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД
20.095,92

2.

Зоран Николић

744433003224

19.783,86

3.

Радосав
Јовановић

744441000174

25.000,00

4.

Славољуб
Бошковић

744492004754

13.936,93

5.

Зоран Николић

744484001210

14.514,77

6.

Бојан
Милосављевић

744484000737

21.696,07

Члан 3.
У осталим одредбама Одлука о платама изабраних и
постављених лица („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.
9/2015, 14/2016, 20/2017 и 13/18) остаје непромењена.

7.

Вера Танасијевић

744468000221

16.350,63

8.

Владан
Митаковић

744450000467

25.000,00

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

9.

Мирослава
Недељковић

744344000556

25.000,00

УКУПНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-6/2020-02 од 30. 11. 2020. године

181.378,18
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.
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. 320-402501/2020-09 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. 06157/2020-01-1 од 10.11.2020. год. увидом у Уговоре о кредиту,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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. 30/19),
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.0682/2017-01-1 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 27.11.2020.
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 2020. години,
бр.420-1/2020-01-2 од 27.05.2020 год. и Предлога
бр.06-147/2020-01-1 од 23.10.2020. 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:
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планове отплате кредита и осталу потребну документацију
прописану Јавним позивом, као и документацију којом се
доказује реализација обавеза по основу претходно одобрених
кредита код општине Ћуприја, за наведене носиоце
регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце
захтева, утврдила да су испуњени сви услови из Јавног позива,
те да исти испуњавају услове за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање
камате
пољопривредног
краткорочног кредита, па је на основу достављеног Предлога,
бр.06-157/2020-01-1 од 18.11.2020. год. донета Одлука као у
диспозитиву.

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 27.11.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Вирине за 2020. годину број 10/2020 од
13.11.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

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.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-172-11/2020-01-1 од 27.11.2020. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник

Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор.

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 27.11.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ

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: 06-172-7/2020-01-1 од 27.11.2020. 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 27.11.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Бигреница за 2020. годину број 05/20 од
10.11.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-172-10/2020-01-1 од 27.11.2020. 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 27.11.2020.
године доноси

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Батинац за 2020. годину број 5/2020 од
06.11.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-172-12/2020-01-1 од 27.11.2020. 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.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Старо село за 2020. годину број 6/2020 од
03.11.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
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Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.
11. 2020. године, доноси:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-172-9/2020-01-1 од 27.11.2020. год.

РЕШЕЊЕ
о именовању Управног одбора Установе за спорт Спортски
центар „Ада“ Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник

I ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе за
спорт Спортски центар „Ада“ Ћуприја у саставу:
1. Алекса Илић, дипломирани правник – председник,
представник оснивача;
2. Дарко Милановић, дипломирани правник - члан,
представник оснивача;
3. Милена Дудић – члан, представник запослених
на период од четири године.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-7-2/2020-02 од 30. 11. 2020. године

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 27.11.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана. 21. Закона о јавним предузећима ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 15/2016), члана 40.
став 1. тачка 10. Статута општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2.
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 30.11.2020. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „ Равно 2014“ Ћуприја

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Добричево за 2020. годину број 3/2020 од
18.11.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-172-8/2020-01-1 од 27.11.2020. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019)
и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 45/2019),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.
11. 2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Управног одбора Установе за спорт Спортски
центар „Ада“ Ћуприја

I РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја у саставу:
1. Душан Катић, дипломирани правник – председник,
представник оснивача;
2. Предраг Радивојевић, магистар техничких наука –
члан, представник оснивача;
3. Иван Ђекић, дипломирани економиста – члан,
представник запослених;
због истека мандата.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

I РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Установе за
спорт Спортски центар „Ада“ Ћуприја у саставу:
1. Властимир Стојиљковић, професор физичког председник;
2. Алекса Илић, дипломирани правник - члан;
3. Дејан Милојевић, проф. физичке културе - члан,
представник запослених
због истека мандата.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-7-1/2020-02 од 30. 11. 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-7-3/2020-02 од 30. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије''
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана. 17. став 3. Закона о јавним предузећима ( „
Службени гласник Републике Србије '' бр. 15/2016), члана 40.
став 1. тачка 10. Статута општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2.
Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 30. 11. 2020. године,
доноси:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2019)
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РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Равно 2014“ Ћуприја

САДРЖАЈ
Одлукa о одређивању зона и најопремљенијих зона на
територији општине Ћуприја;
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2021. годину на територији
општине Ћуприја;
Одлукa о усвајању Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу;
Одлукa о приступању изради Локалног акционог
плана за родну равноправност у општини Ћуприја
2021 – 2024;
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о платама
изабраних и постављених лица у органима општине
Ћуприја;
Одлукa о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита;
Решење о давању сагласности на измену
финансијског плана МЗ Батинац за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на измену
финансијског плана МЗ Вирине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на измену
финансијског плана МЗ Бигреница за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на измену
финансијског плана МЗ Старо село за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на измену
финансијског плана МЗ Добричево за 2020. годину;
Решење о разрешењу Управног одбора Установе за
спорт Спортски центар „ Ада '' Ћуприја;
Решење о именовању Управног одбора Установе за
спорт Спортски центар „ Ада '' Ћуприја;
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „ Равно 2014 '' Ћуприја
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „ Равно 2014 '' Ћуприја;
Решење о измени Решења о образовању Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Ћуприја;

I ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја у саставу:
1. Предраг Радивојевић, магистар техничких наука –
председник, представник оснивача;
2. Дејан Ђорђевић, дипломирани саобраћајни инжењер –
члан, представник оснивача;
3. Слађана Марковић – члан, представник запослених;
на период од четири године.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-7-4/2020-02 од 30. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„ Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007, 83/2014
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 12.
став 12. Закона о инспекцијском надзору ( „ Службени
гласник Републике Србије '' бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и
95/2018), члана 40. Статута општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) и члана 143. став 2.
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени
гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 30. 11. 2020. године,
доноси:
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I Овим Решењем врши се измена Решења о
образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности општине Ћуприја ( „
Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 14/2016 и 27/2017)
тако што се у тачки V подтачка I
уместо:
1) Снежана Петрић, начелник одељења локалне
пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја;

1)

уписује:
Весна Станковић, начелник одељења локалне
пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја;

II У осталом делу, Решење о образовању Комисије
за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Ћуприја ( „ Службени гласник
општине Ћуприја ''
бр. 14/2016 и 27/2017) остаје
непромењено.
III Ово Решење објавити у „ Службеном
гласнику општине Ћуприја''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-176-7-5/2020-02 од 30. 11. 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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