На основу чл. 33. став 1 Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању ствари у својини
Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), чл. 18. став
6 и чл. 27. став 10 и 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 УС-81/2020) и чл. 60. ст. 1. тачка 18. Статута општине
Ћуприја (Сл. гласник ОЋ“ 30/19), председник Општине
Ћуприја дана 05.07.2021. године донео је:
ОДЛУКУ
о преносу на коришћење објеката Стрељане Установи СЦ
„АДА“ Ћуприја
Члан 1.
Предмет ове одлуке је пренос на коришћење објеката
у јавној својини Општине Ћуприја Установи за спорт СЦ
„Ада“ (даље: Установа) и то:
Зграде за спорт и физичку културу-објекат спортастрељана, површине 414 m2,
Зграде за спорт и физичку културу-објекат спортастрељана, површине 214 m2
све на к.п.бр. 942/11 у КО Мијатовац.
Члан 2.
Право коришћења на објектима из чл. 1 Општинa
преноси Установи као оснивач, ради обављања основне
делатности Установе, без накнаде.
Члан 3.
Установа је дужна да објекте из члана 1. ове Одлуке
користи на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њене
делатности, као и рационално коришћење и очување тих
објеката.
Члан 4.
На основу ове одлуке биће закључен уговор о преносу
објеката на коришћење са директором Установе, који ће ближе
одредити услове преноса објеката на коришћење. Примерак
уговора доставља се Правобраниоцу општине Ћуприја и
Одељењу за финансије ОУ Општине Ћуприја у року од 3 дана
од закључења.
Члан 5.
Установа се може, на основу уговора из чл. 4 одлуке
уписати као носилац права коришћења на објектима из чл. 1
одлуке у складу са законом.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:463-14/2021-01 од 05.07.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
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
02.07.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Народне библиотеке „Душан Матић“ за 2021. годину
бр.179/21 од 18.06.2021. године, донету Одлуком Управног
одбора библиотеке.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-103-5/2021-01-1 од 02.07.2021. 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
02.07.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја за 2021. годину
бр.81/21 од 21.06.2021. године, донету Одлуком Управног
одбора музеја.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-103-6/2021-01-1 од 02.07.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић дипл. правник

