26.02.2021.

број 6

2

26.02.2021.

број 6

3

26.02.2021.

број 6

4

26.02.2021.

број 6

5

26.02.2021.

број 6

6

26.02.2021.

број 6

7

26.02.2021.

број 6

8

26.02.2021.

број 6

9

26.02.2021.

број 6

10

26.02.2021.

број 6

11

26.02.2021.

број 6

12

26.02.2021.

број 6

13

26.02.2021.

број 6

14

26.02.2021.

број 6

15

26.02.2021.

број 6

16

26.02.2021.

број 6

17

26.02.2021.

број 6

18

26.02.2021.

број 6

19

26.02.2021.

број 6

20

26.02.2021.

број 6

21

26.02.2021.

број 6

22

26.02.2021.

број 6

23

26.02.2021.

број 6

24

26.02.2021.

број 6

25

26.02.2021.

број 6

26

26.02.2021.

број 6

27

26.02.2021.

број 6

28

26.02.2021.

број 6

29

26.02.2021.

број 6

30

26.02.2021.

број 6

31

26.02.2021.

број 6

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл.
гласник општине Ћуприја“, број 30/2019) и члана 92. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 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, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 26. 02. 2021.
године, доноси

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-27-4/2021-02 од 26.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр.екон.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 40.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник Републике
Србије '' бр. 30/2019), члана 129. став 1. Одлуке о комуналним
делатностима („Службени гласник општине Ћуприја'' бр.
14/2018 – пречишћен текст ) и члана 143. став 2. Пословника
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно прибављеном мишљењу
Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене
делатности, привреду и локални економски развој и Одељење
за инспекцијски надзор, Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 26. 02. 2021. године, доноси:

ОДЛУКУ
Члан 1.
АНГАЖУЈЕ СЕ екстерни ревизор за потребе
завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2020. годину а
након добијања сагласности Државне ревизорске институције.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавне
хигијене у општини Ћуприја за 2021. годину, бр. 2836 од 01.
12. 2020. године, PWW доо Ниш, огранак Ћуприја.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-5/2020-02 од 26. 02. 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-27-3/2021-02 од 26. 02. 2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. екон. наука
На основу чл. 12. став 2 Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини Општине
Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и
25/17), чл. 27. став 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), те члана 20. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018, одлука УС81/2020) и чл. 40 Статута општине Ћуприја (Сл. гласник ОЋ“
30/19), Скупштина општине Ћуприја дана 26.02.2021. године
доноси:

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 40.
Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник Републике
Србије '' бр. 30/2019), члана 83. став 1. Одлуке о комуналним
делатностима („Службени гласник општине Ћуприја'' бр.
14/2018 – пречишћен текст) и члана 143. став 2. Пословника
Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине
Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно прибављеном мишљењу
Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене
делатности, привреду и локални економски развој, Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 26. 02. 2021.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ
о прибављању на коришћење објеката на к.п.бр. 1249/2 у
КО Ћуприја (град) за Општину Ћуприја
Члан 1.
Предлаже се Влади Републике Србија да да на
коришћење без накнаде Општини Ћуприја објекте у државној
својини Републике Србије, и то:
објекат бр. 1 на к.п.бр. 1249/2 у КО Ћуприја (град),
Зграда државних органа и организација, површине
125 m2;
Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1249/2 у КО Ћуприја (град),
Зграда државних органа и организација, површине
111 m2.

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План изношења смећа у
општини Ћуприја за 2021. годину, бр. 2835 од 01. 12. 2020.
године и допуну План изношења смећа у општини Ћуприја за
2021. годину, бр. 63 од 14. 01. 2021. године , PWW доо Ниш,
огранак Ћуприја.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

Члан 2.
Прибављање објеката на коришћење из члана 1 ове
одлуке се врши ради ефикаснијег и рационалнијег обављања
послова из надлежности Општине Ћуприја, односно
обједињавања седишта одељења општинске управе на једној
локацији/смештаја Одељења локалне пореске администрације.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-6/2021-02 од 26. 02. 2021. 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 28.
став 2. Закона о комуналним делатностима ( „ Службени гласник
Републике Србије '' бр. 88/2011, 104/2016 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), по претходно прибављеном мишљењу
Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене

Члан 3.
По достављању позитивне одлуке Владе Републике
Србије по захтеву из члана 1. одлуке председник Општине
Ћуприја закључује уговор којим ће се ближе регулисати
услови коришћења са Републичком дирекцијом за имовину.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
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делатности, привреду и локални економски развој, број: сл/2020 од 29. 12. 2020. године, Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 26. 02. 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа број: 2990 од 18. 12. 2020. године, PWW доо
Ниш, огранак Ћуприја.
2. Решење и Ценовник из тачке 1. диспозитива овог решења објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 38 - 8/2021-02 од 26. 02. 2021. 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 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ( „ Службени гласник Републике Србије ''
бр. 88/2011, 104/2016 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), по претходно прибављеном
мишљењу Општинске управе општине Ћуприја – Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, број: сл/2021
од 11. 01. 2021. године, Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 26. 02. 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Ценовника број: 5275 од 15. 09. 2016. године Јавно комуналног предузећа „Равно
2014 '' Ћуприја, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30. 12. 2020. године, Одлуком број: 6565-1
2. Решење и Одлуку о измени Ценовника Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 '' из тачке 1. диспозитива овог решења
објавити у „ Службеном гласнику општине Ћуприја''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 38 - 10/2021-02 од 26. 02. 2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

26.02.2021.

број 6

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 10.
став 5. 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), по прибављеном
мишљењу Министарства заштите животне средине Републике
Србије, бр. 353-03-2380/2020-07 од 03. 12. 2020. године,
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 26.
02. 2020. године, доноси:

бр. 06-194/2020-02 од 29. 12. 2020. године, Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 26. 02. 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
УСВАЈА СЕ План рада инспектора Одељења
локалне пореске администрације Општинске управе општине
Ћуприја за 2021. годину, број: 031-55/2020-02 од 30. 11. 2020.
године.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 031-55 /2021-02 од 26. 02. 2021. 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 42.
став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената („Службени
гласник Републике Србије'' бр. 45/2013 и 25/2019 – др. закон ),
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 26. 02. 2021. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
1.

2.

УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора за
2021. годину, за послове инспекције за заштиту животне
средине, Одсека за инспекцијске послове Одељења за
инспекцијски надзор Општинске управе општине
Ћуприја, бр. 501-97/2020-07-01 од 23. 11. 2020. године.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-9 /2021-02 од 26. 02. 2021. 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 10.
став 5. 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), по прибављеном
мишљењу Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности општине Ћуприја
Скупштине општине Ћуприја, бр. 06-194/2020-02 од 29. 12.
2020. године, Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 26. 02. 2021. године, доноси:

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Савета за
здравље општине Ћуприја за 2020. годину, бр. 53-2/2021-02 од
12. 02. 2021. године.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-12/2021-02 од 26. 02. 2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС",
бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018),
члана 47. став. 4. и члана 50. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник РС " бр.
88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 15. став 1. тачка 2. и 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 26. 02. 2021. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕ Годишњи план инспекцијског надзора
за 2021. годину – изворни послови - Одсека за инспекцијске
послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе
општине Ћуприја, бр. 355-549/2020-07-1 од 30. 11. 2020.
године.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-10/2021-02 од 26. 02. 2021. године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ
АНЕКСА V ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ
И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

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 10.
став 5. 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), по прибављеном мишљењу Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја,

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на коначни Нацрт Анекса V
јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији
општине Ћуприја.
2. Ово решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-27-13 /2021-02 од 26. 02. 2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука
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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 26.02.2021.
године доноси
ОДЛУКУ
о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

1.

Драган
Милојевић

744387000027

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД
18.530,14

2.

Иван Марињес

744344000220

25.000,00

3.

Љубиша
Благојевић

744387000213

19.485,59

4.

Слободанка
Лаћеш

744344000246

25.000,00

5.

Предраг
Бранковић

744441001081

18.859,39

6.

Крстина
Чобановић

744344000173

25.000,00

7.

Милан
Милосављевић

744492004517

19.741,25

8.

Светлана Спасић

744492005211

25.000,00

9.

Стева Божуровић

744344000181

20.529,08

10.

Предраг
Димитријевић

744450000459

15.921,97

11.

Љубинка
Рошковић

744344000912

21.661,43

12.

Синиша
Богдановић

744336000275

25.000,00

13.

Живорад
Димитријевић

744492000597

25.000,00

Звездан Николић

744484001113

25.000,00

15.

Иван
Антонијевић

744441000832

20.261,40

16.

Мијајло Цирић

744409000482

25.000,00

17.

Драгана
Станојевић

744395000405

17.779,15

18.

Владислав
Николић

744484000842

25.000,00

19.

Ненад Николић

744336000860

25.000,00

УКУПНО

422.769,90
РСД

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.

На
основу
Јавног
позива
за
финансирање/
суфинансирање камате краткорочних пољопривредних
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на
територији општине Ћуприја у 2020. години, бр. 420-1/202001-2
од
27.05.2020.год.
и
Предлога
бр. 06-183/2020-01-1 од 22.02.2021. 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

14.

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. 06183/2020-01-1 од 27.01.2021. год. увидом у Уговоре о кредиту,
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
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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.06-183/2020-01-1 од 22.02.2021. год. донета Одлука као у
диспозитиву.

Табела 1

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине
Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја.

Ре
дн
и
бр
ој

ИМЕ И
ПРЕЗИ
МЕ

БПГ

1.

Предраг
Јовановић

7444920
05262

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.

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТИ
ЦАЈА
БЕЗ ПДВа (РСД)

ОДОБРЕНИ
ИЗНОС
ПОДСТИЦА
ЈА
БЕЗ ПДВ-а
(РСД)

40.000,00

40.000,00

УКУПНО

-

Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор.

40.000,00

за шифру инвестиције - 101.6.2. - набавка опреме за
пчеларство

Табела 2

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:06-28-5/2021-01-1 од 26.02.2021. 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. 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., Конкурсом за избор
корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020.
годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, бр.400-596/2020-01-2 од 18.11.2020. 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
дана26.02.2021. године доноси
ОДЛУКУ
о испуњености услова за исплату подстицајних средстава
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава

Ре
дн
и
бр
ој

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТ
ИЦАЈА
БЕЗ
ПДВ-а
(%)
50

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТИЦ
АЈА
БЕЗ ПДВ-а
(РСД)
50.000,00

ОДОБРЕН
И
ИЗНОС
ПОДСТИ
ЦАЈА
БЕЗ ПДВ-а
(РСД)
49.800,00

1.

Иван
Јовановић

744484001
180

2.

Предраг
Мијајловић

744492003
669

50

50.000,00

50.000,00

3.

Милан
Дишић

744492005
122

50

50.000,00

44.500,00

4.

Срђан
Траиловић

744409001
500

50

50.000,00

24.000,00

5.

Микица
Спасић

744336000
550

50

50.000,00

50.000,00

6.

Драгиша
Бећаревић

744409000
920

50

50.000,00

50.000,00

7.

Бојан
Ђорђевић

744492005
327

50

50.000,00

50.000,00

8.

Небојша
Ерић

744492003
766

50

50.000,00

50.000,00

9.

Зоран
Тодосијевић

744492004
096

50

50.000,00

48.725,00

10
.

Небојша
Стојковић

744441001
057

50

50.000,00

50.000,00

УКУПНО

На основу Конкурca за избор корисника средстава из
буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.400596/2020-01-2 од 18.11.2020. год. и Предлога Комисије за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда
за развој пољопривреде бр.06-183/2020-01-1 од 22.02.2021.
год., услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције
у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор:
пчеларство, испуњавају следећи носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава - подносиоци захтева:
-

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТ
ИЦАЈА
БЕЗ
ПДВ-а
(%)
50

Табела 1 + Табела 2

467.025,00

УКУПНО

507.025,00

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.400-596/2020-01-2 од
18.11.2020. год. поднели Комисији у прописаном року, Захтев
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.

за шифру инвестиције - 101.6.1. – набавка нових
пчелињих друштава

Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор.
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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.

коришћењу средстава из буџета општине Ћуприја, за
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
са наведеним подносиоцима захтева.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-28-4/2021-01-1 од 26.02.2021. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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 44а Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије'' бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и
6/2020), 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 26.
02. 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

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 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.400-596/2020-01-2
од 18.11.2020. 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.
Сходно условима Конкурса, средства за инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава – сектор
пчеларство, за шифру инвестиције 101.6.1 - набавка нових
пчелињих друштава и за шифру инвестиције 101.6.2 – набавка
опреме за пчеларство, се одобравају подносиоцима који
испуњавају услове, применом критеријума за избор и
рангирањем прихватљивих захтева. Како је поднет мањи број
захтева, који испуњавају услове и који су прихватљиви, од
расположивих средстава за подршку, ранг листа није
креирана.

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Управни одбор Установе
културе „Ћуприја''
у Ћуприји,
Дејан Антонијевић,
представник запослених, због престанка основа по којем је
именован.
2. Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-27-14 /2021 - 02 од 26. 02. 2021. 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 41. и 42. Закона о култури („ Службени
гласник Републике Србије '' бр. бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 –
исправка и 6/2020 ), 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 26. 02. 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управни одбор Установе
културе „ Ћуприја ''
у Ћуприји,
Ненад Јаћимовић,
представник запослених.
2.
Ово Решење објавити у „ Службеном гласнику
општине Ћуприја ''

На основу достављеног Предлога, бр.06-183/2020-01-1 од
22.02.2021. 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-6 /2021 - 02 од 26. 02. 2021. године

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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука

Овлашћује се Начелник Општинске управе општине
Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о
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број 6
Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског
надзора за 2021. годину, инспекције за заштиту
животне средине, Одсека за инспекцијске послове
Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе
општине Ћуприја, бр. 501-97/2020-07-01 од 23. 11.
2020. године;
Решење о усвајању Годишњег плана инспекцијског
надзора за 2021. годину – изворни послови - Одсека
за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја, бр. 355549/2020-07-1 од 30. 11. 2019. године;
Решење о усвајању Плана рада инспектора Одељења
локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја за 2021. годину;
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду
Савета за здравље општине Ћуприја за 2020. годину,
бр. 53-2/2021-02 од 12. 02. 2021. године;
Решење о давању сагласности на коначни Нацрт
Анекса V јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја;
Одлуку о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита;
Одлуку о испуњености услова за исплату
подстицајних средстава за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Установе културе „ Ћуприја '' у Ћуприји;
Решење о именовању члана Управног одбора
Установе културе „ Ћуприја '' у Ћуприји;
Решење - овлашћење Ирена Станковић;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Бр.02-24/2021-01-2
Датум: 23.02.2021.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, 47/18 и
30/18-др.закон) и члана 39 Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), доносим
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ирена Станковић, дипл.биолог,
распоређена на радном месту „Комунални инспектор“ у
Одсеку за инепекцијске послове Одељења за инспекцијски
надзор Општинске управе 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 („Сл.гласник општине Ћуприја“
бр. 12/19, 26/19, 39/19, 01/20, 36/20, 43/20 и 3/21).
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Начелник Општинске управе
Милица Цветковић, дипл.правник

САДРЖАЈ
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2021. годину
Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за потребе
завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2020.
годину;
Одлуку о прибављању на коришћење објеката на кп.
бр. 1249/2 у КО Ћуприја ( град ) за општину Ћуприја;
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
јавне хигијене у општини Ћуприја за 2021. годину,
бр. 2836 од 01. 12. 2020. године, PWW доо Ниш,
огранак Ћуприја;
Решење о давању сагласности на План изношења
смећа у општини Ћуприја за 2021. годину, бр. 3076 од
30. 12. 2020. године и допуну Плана изношења смећа
у општини Ћуприја за 2021. годину, бр. 63 од 14. 01.
2021. године , PWW доо Ниш, огранак Ћуприја;
Решење о давању сагласности на Ценовник
сакупљања, одвожења и депоновања смећа, бр. 2990
од 18. 12. 2020. године, PWW доо Ниш, огранак
Ћуприја;
Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа,
бр. 2990 од 18. 12. 2020. године, PWW доо Ниш,
огранак Ћуприја;
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Ценовника бр. 5275 од 15. 09. 2016. године Јавно
комуналног предузећа „ Равно 2014 “ Ћуприја, број:
6565-1 од 31. 12. 2020. године;
Ценовник Јавно комуналног предузећа „ Равно 2014 “
Ћуприја;
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