
 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 и др. и 101/2016-други закон), 

члана 60. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, број 30/19) и члана  27. Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа,станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача,термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за финансирање и 

подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22, („Службени гласник општине Ћуприја“ број: 15/2022), (Правилник у даљем тексту), а 
након спроведеног Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа,станова и стамбених зграда које се 

односе на унапређење термичког омотача,термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде на територији општине Ћуприја за 2022. годину, број: 06-155-6/2022-01-1 од 01.09.2022. године  (Јавни позив у 
даљем тексту) Општинско веће општине Ћуприја на седници број: 06-223/ 2022-01-1 одржаној дана 10.11. 2022. године доноси:  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ   МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ  

 

I 

 

На основу Коначне листе крајњих корисника број: 06-215/2022-01-1, коју је утврдила Комисија за реализацију мера 

енергетске санације образована Решењем број: 06-106-15/2022-01-1 од 16.06.2022. године додељују се бесповратна средства крајњим 
корисницима/грађанима за спровођење мера енергетске санације и то: 

 

број пријаве презиме и име адреса 
скраћени назив мере за коју се  

додељују бесповратна средства 

452-24/2022-01-1 Савић Мирјана 
Ћуприја,  

Танаска Рајића 15  
замена спољних прозора и врата 

452-25/2022-01-1 Цветковић Миодраг 
Ћуприја,  

4. Јула 17  
замена спољних прозора и врата 

452-26/2022-01-1 Јаковљевић Ратко 
Ћуприја,  

Станоја Томића 30 
замена спољних прозора и врата 

452-27/2022-01-1 Костандиновић Лазар 

Ћуприја,  

Ђуре Ђаковића 3 
 

набавка и инсталација котлова на 
природни гас и замена постојеће и 

уградња нове цевне мреже,радијатора 

и пратећег прибора 

452-28/2022-01-1 Станојловић Горан Ћуприја, Јастребачка 2 замена спољних прозора и врата 

452-29/2022-01-1 Златковић Милош 
Ћуприја,  

27.Марта 16 
замена спољних прозора и врата 

452-30/2022-01-1 Питулић Вукота 
Ћуприја, 

 Војводе Бојовића 2 
замена спољних прозора и врата 

452-31/2022-01-1 Радосављевић Јелица 
Ћуприја,  

Цетињска IV-2 
замена спољних прозора и врата 

452-32/2022-01-1 Анђелковић Милка 
Ћуприја,  

4. Јула 30 
замена спољних прозора и врата 

452-33/2022-01-1 Ранђеловић Зоран Ћуприја, Шумадијска 7 замена спољних прозора и врата 

452-34/2022-01-1 Перић  Бранислав 
Ћуприја,  

Саве Ковачевића 3 
замена спољних прозора и врата 

број пријаве презиме и име адреса 
скраћени назив мере за коју се  

додељују бесповратна средства 

452-35/2022-01-1 Тасић Зоран 
Ћуприја,  
Драгоша Илића 38 

замена постојеће и уградња нове 

цевне мреже,радијатора и пратећег 

прибора 

452-36/2022-01-1 Ристић Весна Ћуприја, Видовданска 12 замена спољних прозора и врата 

452-37/2022-01-1 Марковић Синиша 
Ћуприја,  

Милице Ценић 67 
замена спољних прозора и врата 

452-38/2022-01-1 Радивојевић Јованка 
Ћуприја,  
Булевар ВС 59 

набавка и инсталација котлова на 
природни гас 

452-39/2022-01-1 Петровић Александар Ћуприја, Јастребачка 40 замена спољних прозора и врата 

452-41/2022-01-1 Николић Петар Остриковац  замена спољних прозора и врата 

452-43/2022-01-1 Атанасковић Драгана 
Ћуприја,  
Бошка Ђуричића 6 

замена спољних прозора и врата 

452-44/2022-01-1 Јовановић Драгица 
Ћуприја,  

Његошева 1А/17 
замена спољних прозора и врата 

452-45/2022-01-1 Антић Зоран Ћуприја, Карађорђева 73/12 замена спољних прозора и врата 
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452-46/2022-01-1 Милошевић Ивица 
Ћуприја,  

Станоја Главаша37  
замена спољних прозора и врата 

452-48/2022-01-1 Ерић Валентина 
Ћуприја,  
Цара Лазара 105/4 

замена спољних прозора и врата 

452-49/2022-01-1 Тодоровић Томислав 
Ћуприја, 

Змај Јовина 2/5 
замена спољних прозора и врата 

452-50/2022-01-1 Марић Милош 
Ћуприја,  
Бранка Крсмановића 2/1/2/3 

набавка и инсталација котлова на 
природни гас и замена постојеће и 

уградња нове цевне 

мреже,радијатора и пратећег 
прибора 

452-52/2022-01-1 Стајић Зоран Мијатовац, Ђурђевданска бб замена спољних прозора и врата 

452-53/2022-01-1 Миленовић Стефан Ћуприја, Иванковачка 36 замена спољних прозора и врата 

452-54/2022-01-1 Симеуновић  Јелена 
Ћуприја, 
Видовданска 1/1 

замена спољних прозора и врата 

452-55/2022-01-1 Којић Миодраг 
Ћуприја,  

Моравска  17 
замена спољних прозора и врата 

452-56/2022-01-1 Стамбена заједница у улици Анђе Ранковић број 10 Ћуприја замена спољних прозора и врата 

452-58/2022-01-1 Јевтић Ненад 

Мијатовац, 

Младена Алексића 171 

 

набавка и инсталација котлова на 
природни гас и замена постојеће и 

уградња нове цевне 

мреже,радијатора и пратећег 
прибора 

452-59/2022-01-1 Крстић Никола 
Ћуприја,  

Алексе Шантића 1/2/7  
замена спољних прозора и врата 

број пријаве презиме и име адреса 
скраћени назив мере за коју се  
додељују бесповратна средства 

452-60/2022-01-1 Илић Зоран 
Ћуприја,  

Браће Дамјановића 45 

набавка и инсталација котлова на 

природни гас и замена постојеће и 
уградња нове цевне 

мреже,радијатора и пратећег 

прибора 

452-61/2022-01-1 Ђорђевић Зоран 
Ћуприја,  

Вељка Влаховића 17 
замена спољних прозора и врата 

452-62/2022-01-1 Петковић Александар 
Ћуприја,  

Мутапова 2 

набавка и инсталација котлова на 

природни гас 

452-64/2022-01-1 Милосављевић Дарко 
Ћуприја,  

Нушићева 4А 
замена спољних прозора и врата 

452-65/2022-01-1 Вучинић Ђорђе 
Ћуприја,  

Булевар ВС 9 
замена спољних прозора и врата 

452-66/2022-01-1 Радивојевић Вела 
Ћуприја,  

Ђуре Ђаковића 5 
замена спољних прозора и врата 

452-67/2022-01-1 Миладиновић Милосија 
Ћуприја, 

Драгоша Илића 5 
замена спољних прозора и врата 

452-69/2022-01-1 Станојевић Верка 
Ћуприја,  

Цара Лазара 2А/14 
замена спољних прозора и врата 

452-70/2022-01-1 Марковић Радоје 
Ћуприја,  

Милице Ценић 22А/3 
замена спољних прозора и врата 

452-71/2022-01-1 Младеновић Ранђел 
Мијатовац,Младена Алексића 

48 
замена спољних прозора и врата 

452-72/2022-01-1 Базић Синиша 
Ћуприја, 

Драгоша Илића 3 
замена спољних прозора и врата 

452-73/2022-01-1 Јовановић Сеља 
Мијатовац, 

Вука Караџића 1 
замена спољних прозора и врата 

452-74/2022-01-1 Милошевић Мила 
Ћуприја, 
Иванковачка 68 

набавка и инсталација котлова на 
природни гас 

452-75/2022-01-1 Ђикић Далибор 
Ћуприја,  

26. Септембра 10 
замена спољних прозора и врата 

452-76/2022-01-1 Николић  Јасмина 
Ћуприја, 
Страхињића Бана 2 

 

набавка и инсталација котлова на 

природни гас 

 

II 

 

ОДБАЦУЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ ПРИЈАВЕ:  

Пријава број : 452-40/2022-01-1,  Симић Драгослава из 

Ћуприје, Кнеза Михаила 84 А коју је Комисија за 

реализацију мера енергетске санације уврстила на 

Прелиминарну листу крајњих корисника, број : 06-194/2022-
01-1 од 11.10.2022. године из разлога што је након теренског 

обиласка у складу са чланом 27. став 8.  Правилника Комисија 

утврдила да у предрачуну за замену спољних прозора и врата 
недостају 2 позиције, како би се испунио услов комплетности 

замене столарије. Подносилац пријаве је писаним поднеском 

од 24.10.2022. упутио Молбу Комисији за реализацију мера 
енергетске санације  да се из предрачуна изузму ове две  2 

позиције, због, како је навео у молби,  техничких 

немогућности за уградњу 2 прозора у купатилу.   Председник 
Комисије је електронском поштом 25.10.2022. године 

прибавио мишљење привредног субјекта који је издао 

предрачун, у коме се наводи да постоје технички услови и 
могућност за уградњу обе позиције  и  електронском поштом 

26.10.2022. године је доставио подносиоцу пријаве  мишљење 

привредног субјекта и дао му додатни рок да допуни 
предрачун додавањем 2 недостајуће позиције.  Пошто 
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подносилац пријаве није поступио по налогу председника 

Комисије за реализацију мера енергетске санације Комисија је 
на седници број : 06-215/2022-01-1 одржаној дана 28.10.2022. 

године одбацила пријаву Симић Драгослава број : 452-

40/2022-01-1. 

Пријава број : 452-42/2022-01-1, Милосављевић Светлане 

из Ћуприје, Вукице Митровић 3,  коју је Комисија за 

реализацију мера енергетске санације уврстила на 
Прелиминарну листу крајњих корисника, број : 06-194/2022-

01-1 од 11.10.2022. године из разлога што је након теренског 

обиласка у складу са чланом 27. став 8.  Правилника Комисија 
утврдила да је први спрат објекта за који је поднета пријава 

изграђен без одобрења за градњу.  

Пријава број : 452-47/2022-01-1, Илић Радомира из 

Ћуприје, Устаничка 9 коју је Комисија за реализацију мера 

енергетске санације, одбацила као неуредну,  на седници 

број: 06-194/ 2022-01-1 одржаној 11.10.2022. године из разлога 
што подносилац пријаве није измирио обавезе по основу 

изворних јавних прихода које администрира Одељење локалне 

пореске администрације.  

Пријава број: 452-57/2022-01-1, Стамбене заједнице у 

Светосавској 22 из Ћуприје, коју је Комисија за реализацију 

мера енергетске санације, одбацила као неуредну,  на 
седници број : 06-194/ 2022-01-1 одржаној 11.10.2022. године 

из разлога што подносилац пријаве није доставио следећу 

документацију : листу чланова стамбене заједнице, предмер и 
предрачун привредног субјекта са листе, сагласност стамбене 

заједнице за предложену меру.  

Пријава број: 452-63/2022-01-1, Арсић Наде из Ћуприје, 26. 

Септембра 27,  коју је Комисија за реализацију мера 

енергетске санације уврстила на Прелиминарну листу крајњих 
корисника, број : 06-194/2022-01-1 од 11.10.2022. године из 

разлога што је након теренског обиласка у складу са чланом 

27. став 8.  Правилника Комисија утврдила да је поткровље  
објекта за који је поднета пријава изграђено супротно од 

грађевинске дозволе. 

Пријава број: 452-68/2022-01-1, Миладиновић Јосифа  из 

Ћуприје, Јастребачка 49,  коју је Комисија за реализацију 

мера енергетске санације, одбацила као неуредну,  на 

седници број : 06-194/ 2022-01-1 одржаној 11.10.2022. године 
из разлога што подносилац пријаве није поступио по 

Закључку комисије број: 06-187/2022-01-1 од 05.10.2022. 

године  и до 07.10.2022.  године  није уредио пријаву 
достављањем оверене изјаве о члановима домаћинства и 

оверене сагласности сувласника стамбеног објекта. 

ПРИЈАВА КОЈУ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПОВУКАО : 

Пријаву број :452-51/2022-01-1, Марковић Дејан из 

Ћуприје, Пере Цветковића 9 је повукао писаним поднеском 

од 27.10.2022. године. 

III  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на 

огласној табли Општинске управе општине Ћуприја и 
званичној интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-223-6/2022-01-1 ОД 10.11.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон), члана 60. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 
30/19) и члана 9. Одлуке о стипендирању ученика и студената 

са пребивалиштем на територији општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“, бр. 16/2022), на предлог  комисије 
за доделу стипендија број 06-212/2022-01 од 21.10.2022. 

године, Општинско веће општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 10.11.2022. године, доноси 
 

 

 
 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА 1. 

РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

дефицитарних занимања са територије општине 

Ћуприја: 

 

Р.

Б. 

 

БРОЈ 

ПРИЈАВЕ 

Име и 

презиме 

подносиоца 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМ

Е   

УЧЕНИК

А 

 

АДРЕСА 

 

СРЕДЊА 

ШКОЛА- 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

1. 

 

67-6/2022-01 

Оливера 
Плашинтовић  

 

Јован 

Адамовић  
Бигреница 

Техничка 
школа Ћуприја 

-индустријски 

механичар 

2. 

 
67-7/2022-01 

Тања Милић 

 

Денис 
Милић 

Ћуприја, 

ул.Браће 

Нешић бр.46 

Техничка 
школа Ћуприја 

-оператер за 

израду 

намештаја 

3. 

 

67-8/2022-01 

Владан 
Ивановић 

 

 

Огњен 

Ивановић 

Ћуприја 

ул.Миодрага 

Новаковића 
бр.8 

Техничка 

школа Ћуприја 

-индустријски 
механичар 

4. 

 
67-9/2022-01 

Слободан 

Јовановић 

Саша 

Јовановић 

Ћуприја, 

ул.Боривоја 

Велиманови
ћа бб 

Техничка 
школа 

Ћуприја–

оператер за 
израду 

намештаја 

5. 

 
67-10/2022-01 

Ивана 

Николић 
 

 

Стефан 

Николић 
Остриковац 

Техничка 
школа Ћуприја 

-индустријски 

механичар 

6. 

 
67-11/2022-01 

Слађана 

Миленковић 

Ања 

Милосављ

евић 

Крушар 

Техничка 
школа Ћуприја 

- оператер за 

израду 
намештаја 

7. 

 
67-12/2022-01 

Татијана 

Милетијев 
Десимир 

Милетијев 

Ћуприја,ул. 

Козарачка 

бр.33 

Техничка 

школа Ћуприја 
- индустријски 

механичар 

8. 

 
67-13/2022-01 

Миљана 

Марковић 
Уна 

Марковић 

Ћуприја,ул. 

Косанчићева  

бр.117 

Техничка 
школа Ћуприја 

- оператер за 

израду 
намештаја 

9. 

 

67-14/2022-01 

Данијел 

Изворановић 
 

Давид 

Изворанов

ић 

Батинац 

Техничка 

школа Ћуприја 
- индустријски 

механичар 

10. 

 
67-15/2022-01 

Ивана 

Грац 
Душица 
Јанковић 

Ћуприја, 

ул.Вукице 
Митровић 

бр.2 

Техничка 
школа Ћуприја 

- оператер за 

израду 
намештаја 

http://www.cuprija.rs/
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11. 

 

67-16/2022-01 
Викторија 

Станковић 
Никола 

Станковић 

Ћуприја, 

ул.Ловћенск
а  бр.23 

Техничка 

школа Ћуприја 

- 
индустријски 

механичар 

12. 

 

67-17/2022-01 
Тијана 

Ступарановић 

 

Јован 

Јонић 
Исаково 

Техничка 

школа Ћуприја 

–  
индустријски 

механичар 

13. 

 

67-18/2022-01 
Дејан 

Пантић 
Бранкица 

Пантић 
Батинац 

Техничка 

школа Ћуприја 

–  
индустријски 

механичар 

14. 

 

67-19/2022-01 

Зоран 

Митровић 

 

Срба 

Митровић 
Батинац 

Техничка 

школа Ћуприја 

–  
индустријски 

механичар 

15. 

 

67-20/2022-01 
Зоран 

Којадиновић 

 

Александр
а 

Којадинов

ић 

Крушар 

Техничка 

школа Ћуприја 
– оператер за 

израду 

намештаја 
 

16. 

 

67-22/2022-01 
Елвира 

Зекири 

Слободанк

а 
Зекири 

Ћуприја, 
ул.Ужичке 

републике 

бр.3/2 

Техничка 

школа – 

оператер за 
израду 

намештаја 

17. 

 

67-23/2022-01 
Момир  

Стојановић 

Катарина  

Стојанови

ћ 

Крушар 

Техничка 

школа – 

оператер за 

израду 

намештаја  

 

На основу ове Одлуке, закључује се Уговор о 
стипендирању са председником општине којим се ближе 

уређују права и обавезе са коришћењем стипендије. 

Корисник стипендије губи право на стипендију ако се 
утврди да:  

- подаци који су наведени као основ за остваривање 

права на стипендију не одговарају чињеничном стању,  
- ако је током школовања обновио годину, 

- ако користи стипендију по неком другом основу.  

 
Стипендиста је дужан да уколико у току школске 

године промени статус, пребивалиште, или дође до промена 

које су од утицаја на даље коришћење стипендије исте одмах 
пријави. 

Даном наступања промена корисник стипендије губи 

право на исту. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-223-11/2022-01-1 од 10.11.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, 30/19), чланом 

6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда за развој 
пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, 

бр. 8/17), Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 16/22), Решењем о 

образовању Комисије за расподелу средстава и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Јавним 

позивом за финансирање/суфинансирање камате краткорочних 

пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним 
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2022. години, 

бр.420-1/2022-01-2 од 18.07.2022. год. који је расписао 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог 
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 10.11.2022. 
године доноси 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 
          На основу Јавног позива за 

финансирање/суфинансирање камате краткорочних 

пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним 
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2022. години, 

бр.420-1/2022-01-2 од 18.07.2022. год. и Предлога  

бр. 06-192/2022-01-1 од 04.11.2022. год. Комисије за расподелу 
и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде, услове за доделу средстава за 
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 

регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 
захтева: 

 

 

Редни 
број 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 
КАМАТЕ 

РСД 

1. Мирко Ђурђевић 744344000106 20.886,65   

2. Слободанка 
Маринковић 

744352000454 25.000,00 

3. Драгослав Стојковић 744433002830 12.002,60 

4. Мирослав 

Станисављевић 

744492003561 23.842,17 

5. Милосав Милорадовић   744441001219 25.000,00 

6. Зоран Николић 744484001210 15.453,35 

7. Томислав Милановић 744433002805 7.828,79 

8. Бранислав Костић 744492002735 20.318,45 

9. Ненад Бранковић 744409000350 25.000,00 

 У К У П Н О 175.332,01 

РСД 

 
     Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 

    Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 

Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 

финансирању/суфинансирању камате краткорочних 

пољопривредних кредита у 2022. години са наведеним 

подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-223-7/2022-01-1 од 10.11.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

           

 
 



10.11.2022.            број 32 
 

 

5 
 

 

 

У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 
101/16), чланом 60. Статута општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, 30/19), чланом 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда за 

развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 16/22), Решењем о образовању 
Комисије за расподелу средстава и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 од 

25.04.2017. год., Конкурсима за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-290/2022-01-2, бр.400-293/2022-01-2 и бр.400-296/2022-01-2, од 18.07.2022. год., којe је 
расписао Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 10.11.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 
          На основу Конкурсa за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр.400-290/2022-01-2, бр.400-293/2022-01-2 и бр.400-296/2022-01-2, од 18.07.2022. год и Предлога  

бр. 06-192/2022-01-1 од 04.11.2022. год. Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, услове за исплату подстицајних средстава испуњавају следећи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава - 

подносиоци захтева: 

 

За шифру инвестиције – 101.1.3 - Набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, 

материјале и инсталације, за следећег носиоца регистрованог пољопривредног газдинства – подносиоца захтева: 

  
Табела 1 

 

Ред
ни 

број 

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (%) 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 
ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

1. Небојша 

Миљковић 

1709974722812 50 100.000,00 16.100,00 

 У К У П Н О   16.100,00 

 

    За шифру инвестиције - 101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, за следеће носиоце регистрованог 

пољопривредног газдинства – подносиоце захтева: 
 

Табела 2 

 

Редн
и 

број 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (%) 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 
ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

1. Јовица Милојковић 744492000600 50 60.000,00 27.500,00 

2. Драгослав Гајић 744387000124 50 60.000,00 34.187,50 

3. Драган Милојевић 744387000027 50 60.000,00 32.204,17 

4. Ненад Петровић 744492002336 50 60.000,00 59.625,00 

5. Славко Митровић 744417000178 50 60.000,00 48.033,34 

6. Зоран Бодановић 744441000794 50 60.000,00 60.000,00 

7. Зоран Симић 744441000182 50 60.000,00 32.511,19 

 У К У П Н О   294.061,20 

 

За шифру инвестиције - 101.6.2 - Набавка опреме за пчеларство, за следеће носиоце регистрованог пољопривредног газдинства – 
подносиоце захтева: 

Табела 3 

 

Редн
и 

број 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (%) 

 

МАКС. ИЗНОС 
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 
ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

1. Бојан Игњатовић 744492005815 50 60.000,00 58.750,00 

2. Радован Брзаковић 744492005785 50 60.000,00 52.500,00 

3. Милан Дишић 744492005122 50 60.000,00 59.875,00 

4. Мирослав Станојловић 744450000092 50 60.000,00 25.400,00 

5. Иван Јовановић 744484001180 50 60.000,00 59.500,00 

6. Немања Јовић 744492005734 50 60.000,00 54.000,00 



10.11.2022.            број 32 
 

 

6 
 

 

7. Предраг Јовановић 744492005262 50 60.000,00 40.875,00 

8. Милан Николић 744492004452 50 60.000,00 13.791,67 

9. Марко Миладиновић 744492005670 50 60.000,00 37.500,00 

 У К У П Н О   402.191,67 

 
 

 

Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 

 

 

У К У П Н О 

 

712.352,87 

 

    Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 
        Овлашћује се Начелник Општинске управе општине Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о коришћењу средстава 

из буџета општине Ћуприја, за подстицаје за опрему за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале 

и инсталације, за наводњавање повртарских усева  и пчеларску опрему, са наведеним подносиоцима захтева. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-223-8/2022-01-1 од 10.11.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 

101/16), чланом 60. Статута општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19), Програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 16/22), 
Решењем о образовању Комисије за расподелу средстава и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде 

бр.06-82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за 

репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем, бр. 400-292/2022-01-2 од 18.07.2022 год., које је 
расписао Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на Предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 10.11.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату регреса за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ 

бројем  

 

         На основу Конкурса за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за репродуктивни 
материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем, бр. 400-292/2022-01-2 од 18.07.2022 год. и Предлога Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-192/2022-01-1 од 04.11.2022. год., услове 

за исплату испуњавају следећи носиоци регистрованог пољопривредног газдинства - подносиоци захтева: 
- за шифру инвестиције - 100.1.1 - Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

Табела 1 

 
Редни 

број 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
МАКС. ИЗНОС 

РЕГРЕСА ПО 

ГРЛУ 

 
МАКС. ИЗНОС 

РЕГРЕСА ПО 

КОРИСНИКУ 

 
ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС РЕГРЕСА 

1. Радомир Милосављевић 744433002643 2.000,00 10.000,00 8.000,00 

2. Раде Милојевић 744468000264 2.000,00 10.000,00 6.000.00 

3. Саша Куцић 744344000939 2.000,00 10.000,00 8.000,00 

 У К У П Н О   22.000,00 

 
       Наведени носиоци регистрованог пољопривредног газдинства - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за избор корисника 

средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и 

јуница са ХБ бројем, бр. 400-292/2022-01-2 од 18.07.2022 год. поднели Комисији у прописаном року, захтев за регрес за репродуктивни 
материјал са потребном документацијом. Након разматрања захтева и уређења документације од стране подносиоца захтева, утврђено 

је да су испуњени сви услови прописани Конкурсом. 

       Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 
       Овлашћује се Начелник Општинске управе општине Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о коришћењу средстава из 

буџета општине Ћуприја, за регрес за репродуктивни материјал, са наведеним подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-223-9/2022-01-1 од 10.11.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон), члана 60. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 
30/19) и члана 121. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. 

гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 26/16, 28/16, 7/17, 23/17, 

25/17, 7/18, 40/19 и 24/21), Општинско веће општине Ћуприја, 
на седници одржаној дана 10.11.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 

2022/2023 

 

I ФОРМИРА СЕ Штаб зимске службе за реализацију 

Плана зимског одржавања јавних путева на територији 

општине Ћуприја за 2022/2023, бр. 5531 од 28.10.2022. године, 
на градским саобраћајницама и локалним путевима у следећем 

саставу: 

1. Дејан Ристић, директор ЈКП ''Равно 2014'' 
2. Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за 

инспекцијски надзор 

3. Бобан Богићевић, заступник PWW Огранак Ћуприја 

 

II ЗАДАТАК ШТАБА је да: 

- координира и руководи реализацијом Плана зимског 
одржавања јавних путева на територији општине Ћуприја за 

2022/2023, бр. 5531 од 28.10.2022. године, на градским 
саобраћајницама и локалним путевима; 

- у случају настанка ванредне ситуације о томе без одлагања 

обавести Председника општине; 
- у случају потребе када настану веће непогоде пружи помоћ 

надзорној служби на рашчишћивању путева у виду 

обезбеђења људства и додатне механизације других радних 
организација и 

- у случају настанка врло неповољних метеролошких прилика 

када расположиви капацитети нису довољни да савладају 
временске непогоде и одрже проходност путева према Плану 

зимске службе, прогласи ванредне услове на путевима и уведе 

IV степен приправности. 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-223-10-1/2022-01-1 од 10.11.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу 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“ бр. 30/19)  и чланова 120., 

121. и 122. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. гласник 
општине Ћуприја“ број 3/15, 26/16, 28/16, 7/17, 23/17, 25/17, 

7/18, 40/19 и 24/21), Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 10.11.2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План зимског 

одржавања јавних путева на територији општине Ћуприја за 

2022/23, бр. 5531 од 28.10.2022. године Јавног комуналног 
предузећа „Равно 2014“ .   

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 401-38/2022-01-1 од 10.11.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и члана 64. став 

1. тачка 4.  Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 30/19), Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 10.11.2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду и извршавању 
послова из надлежности општине и поверених послова 

Општинске управе општине Ћуприја,  начелника управе и 

запослених у Општинској управи за 2021. годину. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-223-12/2022-01-1 ОД 10.11.2022. 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, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018 и 111/2021 - други 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 
10.11.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину V измена Основне школе „Вук Караџић“ Ћуприја  

број 1277 од 04.11.2022. године, коју је донео Школски одбор 

ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-94/2022-01-1 ОД 10.11.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

САДРЖАЈ 

  
 

Одлуку о додели бесповратних средстава 

крајњим корисницима за спровођење   мера 

енергетске санације  

1 

Одлуку о додели стипендија ученицима 1. 
Разреда средњих школа  

3 

 Одлука о испуњености услова за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита 

4 

Одлука о испуњености услова за исплату 

подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 

5 

Решење о формирању штаба зимске службе за 

2022/2023 
7 

Решење 7 

Решење 7 

Решење 7 
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