
 

 

На основу члана 32. и 44.  Закона о црквама и верским 

заједницама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2006), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – 

др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), 
члана 7. Правилника о начину и поступку доделе средстава 

традиционалним  црквама и верским заједницама из буџета 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 
26/2014 и 27/17) и достављеног Извештаја о спроведеном 

поступку поводом Јавног конкурса за доделу средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 
општине Ћуприја за 2022. годину, бр. 06-183/2022-01 од 

27.09.2022. године, Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 30.09.2022. године доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏЕТСКУ 

2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Додељују се средства у износу од 1.200.000,00 динара, 

Српској православној цркви – Епархија Браничевска, за 

реализацију пројекта под називом: „Израда подног грејања и 
пода у цркви Св. Ђорђа у Ћуприји“, број 400-393/2022-01 од 

21.09.2022. године. 

Додељују се средства у износу од 350.000,00 динара, 
Српској православној цркви – Епархија Шумадијска, за 

реализацију пројекта под називом: „Облагање темељног зида 

на храму“, број 400-390/2022-01 од 20.09.2022. године. 

 

Члан 2.  

На основу ове Одлуке а у складу са одредбама члана 
8. Правилника о начину и поступку доделе средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 

26/2014 и 27/17), председник општине Ћуприја и корисници 

средстава закључиће уговоре о финансирању и реализацији 

пројеката којима ће бити регулисана међусобна права и 
обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 

средстава, рок за реализацију програма односно пројекта, 

обавеза подношења извештаја о реализацији пројекта, као и 
друга права и обавезе уговорних страна. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији општине 

Ћуприја www.cuprija.rs. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-185-6/2022-01-1 од 30.09.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу 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 друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Општинске управе 
општине Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној 30.09.2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план за радну 

2022/23 годину Предшколске установе „Дечја радост“ број 

1159/2022 од 05.09.2022. године који је донео Управни одбор 
ове установе Одлуком број 1244/2022 од 12.09.2022. године. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:60-2/2022-01-1 од 30.09.2022. 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 

30.09.2022. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

финансијског плана за 2022. годину бр. 163/2022 Установе за 

спорт Спортског центра „Ада“, коју је донео  Управни одбора 
установе на седници одржаној дана 16.09.2022. године. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:402-76/2022-01-1 од 30.09.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

(„Сл. 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 30.09.2022. 

године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја за 2022. годину бр. 

104/22 од 27.09.2022. године, донету Одлуком број 105/22 
Управног одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  402-79/2022-01-1 ОД 30.09.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Сл. 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 30.09.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Остриковац за 2022. годину број 14/2022  од 
27.09.2022. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 402-80/2022-01-1 од 30.09.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

 

САДРЖАЈ 

  
 

Одлука о додели средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама за 2022.годину 

1 

Решење (Сагласност на Годишњи план 

- Дечја радост) 
1 

Решење (Сагласност измена фин плана 

Установе за спорт СЦ Ада) 
1 

Решење (Сагласност измена фин.плана 

Музеја) 
1 

Решење (Сагласност измена фин.плана 

МЗ Остриковац) 
2 

 

 
 


