
 

 

 

На основу 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) и члана 11.  Правилника о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије 

за сопствене потребе („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

40/21), Општинско веће општине Ћуприја на седници 
одржаној дана 22.12.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

о образовању комисије за реализацију енергетске санације 

  

 I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за реализацију 
енергетске санације у следећем саставу: 

1. Жељко Џелатовић, председник Комисије 

2. Маја Бешевић, члан Комисије 

3. Никола Антанасијевић, члан Комисије 

4. Ивица Обрадовић, члан комисије 

5. Милош Бирешев, члан Комисије 
6. Ленка Рајић, члан комисије 

7. Слађана Поповић, члан комисије. 

 
II Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и 
друго). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  

на огласној табли и званичној интернет страници Општине 
Ћуприја; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 
привредних субјеката и домаћинстава; 

Објављивање прелиминарне листе изабраних директних 

корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној 

интернет страници општине Ћуприја, разматрање приговора 

на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и 

домаћинстава и доношење одлуке о приговору. Прелиминарна 
ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски 

обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 

корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих 

корисника за спровођење енергетске санације, а које се 

финансирају из буџета општине Ћуприја. 
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 

да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два 

најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 

почетног стања објекта и веродостојности података из поднете 
пријаве, као  и оправданост  предложених радова на 

енергетској санацији;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 

врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 

при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 
задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 

стању објекта након реализованих радова. 
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 

постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу 

уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама 
уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију пројеката  енергетске 

санације и врши контролу њихове реализације. Праћење 
реализације обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да 

обавештава Комисију о реализацији у роковима одређеним 

уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну 

документацију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег 

корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

 

III Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 

средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не 

може бити дужe од 15 дана; 
- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је 

најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење 
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити 

дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих 

корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења 

последњег приговора. 

 

IV Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Драгица Радоњић из Одсека за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 
послове.   

 

  V Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   
Општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-5/2021-01-1 ОД  22.12.2021. 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) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 
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сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
22.12.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ОШ “Ђура Јакшић“ Ћуприја  број 2017 од 
21.12.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 

школе. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-6/2021-01-1 ОД 22.12.2021. 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 

финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 22.12.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Музеја „Хореум Марги-Равно“ за 2021. годину бр. 186/21 од 

21.12.2021. године, донету Одлуком број 188/21 Управног 
одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-7/2021-01-1 ОД 22.12.2021. 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 22.12.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

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

734/2021 од 21.12.2021. године, коју је донео Управни одбор 

Туристичке организације Ћуприја Одлуком број 736/2021 на 
седници одржаној дана 21.12.2021. године.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-8/2021-01-1 ОД 22.12.2021. 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, 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 22.12.2021. 
године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Центар за 2021. годину број 12/2021  од 
22.12.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-232-9/2021-01-1 од 22.12.2021. 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 
22.12.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Установе културе Ћуприја за 2021. годину бр. 825/21 од 
22.12.2021. године, донету Одлуком Управног одбора 

установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-232-10/2021-01-1 од 22.12.2021. 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 и 101/16 – др. Закон), члана 64. 

Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
22.12.2021. године доноси 
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РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину Техничке школе Ћуприја број 01-3629 од 

15.12.2021. године, коју је донео школски одбор Техничке  
школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-11/2021-01-1 ОД 22.12.2021. 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) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 

школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
22.12.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ОШ “Вук Караџић“ Ћуприја  број 1502 од 
21.12.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 

школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-232-12/2021-01-1 ОД 22.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

   

Решење о образовању комисије за реализацију 
енергетске санације 

1 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана ОШ Ђура 

Јакшић) 
2 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана Музеја 
Хореум-Марги Ћуприја) 

2 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана 

Туристичка организација) 
2 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана МЗ 
Центар) 

2 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана Установе 

културе) 2 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана Техничке 

школе) 3 

Решење (Сагласност – Измена фин.плана ОШ Вук 

Караџић) 3 

 


