
 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), 
члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  

40/21),члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), 

члана 64. Статута општине Ћуприја ( „Службени гласник 

општине Ћуприја“ број 30/19)  и Одлуке о финансијској 
подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске 

ефикасности („Службени гласник општине Ћуприја“ број 

19/21), Општинско веће Општине Ћуприја на седници 
одржаној дана  01.11.2021.  године, донело је 

 

 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И 

СТАНОВИМА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1.  
Овим Правилником мења се и допуњује Правилник о 

спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину 
(„Службени гласник  општине Ћуприја“ број 25/2021) на 

следећи начин: 

Члан 2. 

Члан 31. мења се и гласи: 

„Општина ће вршити пренос средстава искључиво 

директним корисницима не крајњим корисницима, након што 
појединачни крајњи корисник изврши уплату директном 

кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка 

реализације мере у року од 45 дана након што Комисија 
утврди да су активности у потпуности реализоване о чему 

сачињава записник.   

Услов да се пренесу средства директном кориснику је 
потврда Комисије да су радови изведени по позицијама које су 

предвиђене предмером и предрачуном који је грађанин предао 

када се пријавио за меру као и у складу са и записником 
Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи корисник мора имати уредну документацију:  

- рачуне и  
- атесте за уграђену столарију, издате од овлашћеног 

сертификационог тела,  којима се  доказује испуњеност услова 

за коефицијент пролаза топлоте Uf и  Ug и шему уграђене 

столарије   чије копије ће доставити Комисији. 

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених 

радова који буду већи од износа субвенције наведене у чл.6 
(максималног износа учешћа општине Ћуприја).  

У случају да је вредност изведених радова по свакој 

позицији појединачно мања од износа предвиђеног предмером 
и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за 

меру Општина исплаћује 50 % од износа изведених радова. 
 У случају да је вредност изведених радова по свакој 

позицији појединачно већа од износа предвиђеног предмером 

и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за 
меру Општина исплаћује 50 % од износа предвиђеног 

предмером и предрачуном који је грађанин предао када се 

пријавио за меру. 

Уколико Корисник средстава није средства наменски 

утрошио, или радови нису изведени по позицијама 
предвиђеним предмером и предрачуном који је крајњи 

корисник поднео приликом пријаве, општине Ћуприја неће 

уплатити средства додељена јавним позивом. 
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може 

да реализује набавку од одабраног директног корисника,има 

право да изврши набавку од другог директног корисника са 
листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију 

и достави јој нову профактуру / предрачун с тим да износ не 

може бити већи од одобреног. „ 

 

Члан 3.  

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
биће објављен  у „Службеном гласнику Општине  Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-195-4/2021-01-1 ОД  01.11.2021.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-133/2021-01 

Датум: 25.10.2021. 

Ћ У П Р И Ј А, 13.октобра бр.7 
 

              На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.30/19), Председник 

општине Ћуприја доноси 
 

ОДЛУКУ 

 

            О образовању радне групе за добро управљање у 

општини Ћуприја.  

I 
           ОБРАЗУЈЕ СЕ радна група за добро управљање у 

општини Ћуприја (у даљем тексту: Радна група). 

 
II 

            Радну групу чине координатор, заменик координатора 

и три члана. 
III 

           У радну групу именују се: 

 
-    Јадранка Ђорђевић, координатор радне групе 

-    Владимир  Ђорђевић, заменик координатора 

-    Светлана Костић, члан 
-    Маја Велимировић, члан 

-    Стефан Васић, члан 
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-     Представник предузећа, установе, службе 

или невладиног сектора, зависно од области којој припада 
конкретан задатак. 

 

IV 
            Радна група ће обављати следеће послове: 

 

-   Успостављање и одржавање односа са међународним 
и домаћим донаторима и представницима развојних 

програма чије су активности усмерене на ниво локалне 

самоуправе, а нарочито са онима који су усмерени на 
побољшање нивоа доброг управљања; 

-    Пружање саветодавне-стручне подршке 

запосленима  у Општинској управи у области доброг 
управљања при изради предлога пројеката које реализује 

општина, а које финансирају општина, домаћи или стручни 

донатори; 
-    Пружање саветодавне-стручне подршке 

запосленима у Општинској управи при активностима као 

што су креирање локалних јавних политика и других 
активности, као што су примена, праћење и вредновање 

локалних политика, са циљем унапређивања истих са 

аспекта доброг управљања; 
-   Учествовање на обукама које се односе на изградњу 

капацитета за добро управљање, стварање и обезбеђивање  

хоризонталног преношења знања стеченог на обукама ка 
другим запосленим у Општинској управи; 

-   Континуирано усавршавање кроз похађање обука и 
прегледање стручне литературе у области побољшања нивоа 

доброг управљања на нивоу локалне самоупрве; 

-    Учествовање у свим активностима Општине које се 
тичу повећања појединачног или свих принципа доброг 

управљања - одговорност, транспарентност, ефикасност, 

учешће грађана и недискриминација; 
-    Праћење, разматрање и предлагање мера за 

унапређење нивоа доброг управљања; 

-    Предлагање стратегија, планова, посебних мера, 
програма за повећање учешћа грађана и удружења грађана у 

јавном, политичком животу локалне заједнице; 

-    Друге активности везане  за примену принципа 
доброг управљања на локалном нивоу. 

 

               Административне и друге послове за Радну групу 
обављаће Општинска управа општине Ћуприја – Одсек за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 

послове. 
V 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Ћуприја”. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић 

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 01.11.2021. 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 број 06-64-2/2021-01-1 од 29.04.2021. године 
 

I  Овим  Решењем  мења  се  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 на следећи начин:  
 

У ставу II Решења, тачка 1.  

Износ: 
 „450.000,00 РСД за Месечну накнаду за закуп 

2.мултиплекса ЈП ЕТВ“ 

Мења се у износ: 
„446.134,96 РСД за Месечну накнаду за закуп 

2.мултиплекса ЈП ЕТВ“ 

Износ: 
„40.000,00 РСД месечна накнада за аутор.права  

СОКОЈ“ 

Мења се у износ: 
43.865,04 РСД месечна накнада за аутор.права  

СОКОЈ“ 

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 с а  КОПЕРНИКУС 
РТВ, Јагодина д.о.о Јагодина, носиоцем пројекта „Ћуприја 

пример добре праксе“ 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: 06-195-8/2021-01-1 од 01.11.2021. 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 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 

финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 01.11.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Туристичке организације Ћуприја за 2021.годину број 

552/2021 од 18.10.2021. године, коју је донео Управни одбор 

Туристичке организације Ћуприја Одлуком број 554/2021 на 
седници одржаној дана 18.10.2021. године.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-195-5/2021-01-1 ОД 01.11.2021. 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 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 64. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

http://www.cuprija.rs/
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финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 01.11.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Музеја „Хореум Марги-Равно“ за 2021. годину бр. 148/21 од 

20.10.2021. године, донету Одлуком број 150/21 Управног 
одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-195-6/2021-01-1 ОД 01.11.2021. 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 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 

01.11.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Предшколске установе „Дечја радост“ за 2021. годину бр. 

1571/2021 од 26.10.2021. године, донету Одлуком Управног 
одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-195-7/2021-01-1 од 01.11.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
   

Правилник о изменама и допунама 

правилника о спровођењу мера енергетске 

ефикасности на породичним кућама и 

становима у општини Ћуприја за 2021. 

годину 

1 

Одлука о образовању радне групе за добро 

управљање 
1 

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 број 06-64-2/2021-01-

1 од 29.04.2021. године 

2 

Решење  (Измена фин.плана Туристичке 

организације) 
2 

Решење  (Измена фин.плана Музеја) 2 

Решење (Измена фин.плана Дечја Радост) 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


