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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 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 
друштвене делатности, привреду и локални економски развој 

и Одељења за финансије Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
04.06.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ 
Ћуприја   за 2021. годину, број 2280 од 25.05.2021. године.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-81-12/2021-01-1 од 04.06.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 17. и члана 25. Закона о јавном 

информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 
и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног  интереса  у 

области  јавног  информисања  („Сл.  гласник  РС“,  бр. 
16/2016 и 8/2017),  члана 8. Одлуке о буџету Општине 

Ћуприја за 2021 годину (,,Службени гласник општине 

Ћуприја“ бр. 46/2020) по расписаном Јавном позиву за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

у 2020. години, бр. 06-16-2/2021-01-1  од 03.02.2021. године, 
а на предлог Комисије за оцењивање пројеката у области 

јавног информисања   Општинско   веће   општине   

Ћуприја,   на   седници   одржаној   дана 04.06.2021. године, 
доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
о  измени Решења о расподели средстава за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији 

општине Ћуприја у 2021. години 
 

I  Овим  Решењем  мења се тачка 2. става II 
Решења о  расподели средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији општине Ћуприја у 
2021. години број 06-64-2/2021-01-1 од 29.04.2021. године тако да 

сада гласи:  
 

2. Подносиоцу пријаве бр. 400-80/2021-01-1, РТМ 

Д.О.О. РАДИО „HOREUM MARGI“, Ћуприја, који је 
конкурисао са пројектом „Ћупријски инфо сервис“  

Носиоцу програма из става I овог члана се одобравају 

средства у износу од 550.000,00 (словима: петсто педесет 
хиљада динара)  и то износи за трошкове: 

- 89.760,00 РСД Ауторска права – Sokoj 

- 18.000,00 РСД за трошкове комуникације (телефон 
и интернет) 

- 28.565,00 ОФСП 

- 79.200,00 РСД закуп пословног простора и 

предајника 

- 34.475,00 РСД Обука и тренинг 

и износе за персоналне трошкове: 
- 300.000,00 РСД за плате запослених 

 

II У осталом делу Решење о  расподели средстава за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Ћуприја 

у 2021. години број 06-64-2/2021-01-1 од 29.04.2021. године 
остаје непромењено.  

 

III На основу овог Решења биће закључен  
одговарајући анекс уговора. 

 

IV Ово  Решење биће објављено на званичном 
сајту општине Ћуприја  www.cuprija.rs и у Службеном 

гласнику општине Ћуприја и достављено сваком од 

учесника Конкурса у електронској форми. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-81-13/2021-01-1 од 04.06.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл.правник 
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