
 

 

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., 

Конкурсом за подношење пријава за коришћење подстицајних 

средстава за набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу 

земљишта и плодова, сертификацију органске производњеи 

друге инвестиције које се односе на органску производњу, а 
део су осталих мера руралног развоја у 2022. години, бр.400-

294/2022-01-2 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 14.12.2022.године  доноси 
 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за 
контролу и сертификацију  

органске производње 

 
На основу Конкурсa за подношење пријава за коришћење 

подстицајних средстава за набавку садног и семенског 

материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова, сертификацију органске 

производњеи друге инвестиције које се односе на органску 

производњу, а део су осталих мера руралног развоја у 2022. 
години, бр.400-294/2022-01-2 од 18.07.2022. год.,.и Предлога 

Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-255/2/2022-01-
1 од 08.12.2022. год., услове за исплатуиспуњава следећи 

носилац регистрованог пољопривредног газдинства –

подносилац захтева: 
 

 За шифру инвестиције -  201.3.2. – контрола и 

сертификација 
 

Табела 1 

 
Ред

ни 

број 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИ

МЕ 

 
БПГ 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТ
ИЦАЈА 

БЕЗ 

ПДВ-а 
(%) 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦ
АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 
ОДОБРЕН

И 

ИЗНОС  
ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 
(РСД) 

1. Горан 

Томић 

738352

011336 

100 150.000,00 69.188,61 

 У К У П Н О   69.188,61 

 

 

  Наведени носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства  - подносилац  пријаве је у складу са Конкурсомза 

подношење пријава за коришћење подстицајних средстава за 

набавку садног и семенског материјала дозвољеног за 

употребу у органској производњи, контролу земљишта и 
плодова, сертификацију органске производњеи друге 

инвестиције које се односе на органску производњу, а део су 

осталих мера руралног развоја у 2022. години, бр.400-
294/2022-01-2 од 18.07.2022. год.,  поднео Комисији у 

предвиђеном року пријавуза коришћење подстицајних 

средстава за контролу и сертификацију органске производње, 
са потребном документацијом. Након разматрања пријаве, 

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 подстицаје за 

контролу и сертификацију органске производње, са наведеним 
подносиоцем захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
БРОЈ:06-262-8/2022-01-1 од 14.12.2022.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 

позивомза 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 14.12.2022.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.06-237/2022-01-1 од 23.11.2022. год. Комисије за расподелу 

и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

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

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 

 

 

Редни 

број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 

КАМАТЕ 
РСД 

1. Борислав Нешић 744476000812 10.945,30   

2. Мирјана Симић 744492002220 19.098,12 

3. Душко Јоцић 744476001290 24.954,54 

4. Милан Вучић 744492005637 25.000,00 

5. Сузана 

Томашевић   

744484000648 24.701,64 

6. Горан 

Радовановић 

744336000895 24.988,67 

7. Биљана 

Радосављевић 

744476001592 25.000,00 

8. Граде 
Младеновић 

744492006196 17.077,14 

 У К У П Н О 171.765,41 

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: 06-262-11/2022-01-1 од  14.12.2022.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., 

Конкурсом за избор корисника подстицајних средстава из 

буџета општине Ћуприја за 2022. годину, за унапређење 

економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима, бр.401-35/2022-01-2 од 

29.08.2022. 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 14.12.2022.године  доноси 
 

 

 
 

 

 
 

 

О Д Л У К У 
о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за 

унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима 
 

На основу Конкурса за избор корисника подстицајних 

средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину, за 
унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима, бр.401-35/2022-01-2 од 

29.08.2022. год.и Предлога Комисије за расподелу и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде бр.06-255/1/2022-01-1 од 08.12.2022. год., 

услове за исплатуиспуњавају следећи носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства - подносиоци захтева: 

 

- за шифру инвестиције - 302.2 - Подршка активностима 

везаним за рурални туризам 
 

Табела 1 

 

Редн

и 
број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. 

ИЗНОС 
ПОДСТ

ИЦАЈА 

БЕЗ 
ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 
ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 
(РСД) 

 

ОДОБРЕН

И 
ИЗНОС  

ПОДСТИЦ

АЈА 
БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Даница 
Стојковић 

744476
001797 

50 150.000,00 150.000,00 

2. Милан 

Кнежевић 

744492

005645 

50 150.000,00 150.000,00 

 У К У П Н О   300.000,00 

 
  Наведени носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства - подносиоци захтева суу складу са Конкурсом за 

избор корисника подстицајних средстава из буџета општине 
Ћуприја за 2022. годину, за унапређење економских 

активности на селу кроз подршку непољопривредним 

активностима, бр.401-35/2022-01-2 од 29.08.2022. год.поднели 
Комисији у прописаном року, захтев за исплату подстицајних 

средстава за непољопривредне активности, са потребном 

документацијом. Након разматрања 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 подстицаје за 
подршку непољопривредним активностима – подршка 

активностима везаним за рурални туризам, са наведеним 

подносиоцима захтева. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-262-9/2022-01-1 од  14.12.2022.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“, 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 ХБбројем, бр. 
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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 14.12.2022.године  
доноси 

О Д Л У К У 

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

ХБбројем 

 
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 
ХБбројем, 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.06-237/2022-01-1 
од 23.11.2022. год., услове за исплатуиспуњавају 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 

РЕГРЕС
А ПО 

ГРЛУ 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

РЕГРЕС
А ПО 

КОРИС

НИКУ 

 
ОДОБРЕН

И 

ИЗНОС 
РЕГРЕСА 

1. Живомир 

Ћосић 

744336000

453 

2.000,00 10.000,0

0 

8.000,00 

2. Владан 
Миленков

ић 

744352000
306 

2.000,00 10.000,0
0 

6.000.00 

 У К У П Н О   14.000,00 

 

  Наведени носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства - подносиоци захтева суу 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 ХБбројем, бр. 400-
292/2022-01-2 од 18.07.2022 год. поднели Комисији у 

прописаном року, захтев за регрес за репродуктивни 

материјалса потребном документацијом. Након разматрања 
захтева и уређења документацијеод 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: 06-262-12/2022-01-1 од  14.12.2022.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., 

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

пољопривредних газдинстава, бр.400-291/2022-01-2од 

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 14.12.2022.године  доноси 

 

О Д Л У К У 
о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 
На основу Конкурса за избор корисника средстава из буџета 

општине Ћуприја за 2022. годину – инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-291/2022-01-
2од 18.07.2022. год. и Предлога бр.06-255/2022-01-1 од 

08.12.2022. год. Комисије за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, услове 

за исплату подстицајних средстава испуњавају 

 

За шифру инвестиције – 101.4.1 - Подизање нових 

вишегодишњих засада воћака и винове лозе, за следеће 

носиоцe регистрованог пољопривредног газдинства – 

подносиоцe захтева: 
 

Табела 1 

 
Ред

ни 

број 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
МАКС

. 

ИЗНО
С 

ПОДС

ТИЦА
ЈА 

БЕЗ 

ПДВ-а 
(%) 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИ
ЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-

а (РСД) 

 
ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦА
ЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Никола 

Несторовић 

744492

002085 

50 100.000,00  49.090,91 

2. Предраг 

Златановић 

744492

006048 

50 100.000,00 100.000,00 

 У К У П Н О   149.090,91 

Наведени носиоци регистрованог пољопривредног газдинства 

- подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за избор 
корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. 

годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, бр.400-291/2022-01-2 од 18.07.2022. год. поднели 
Комисији у прописаном року захтев за исплату подстицајних 

средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава -  подизање нових вишегодишњих засада воћака и 
винове лозе, са потребном документацијом. Након разматрања 

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 инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава – подизање 

нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, са 
наведеним подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-262-10/2022-01-1 од 14.12.2022.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, 
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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 14.12.2022. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Жировница за 2022. годину број 20/2022  од 

25.11.2022. године, коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:402-117/2022-01-1 од 14.12.2022. 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, 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 14.12.2022. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Мијатовац за 2022. годину број 126/2022  од 

25.11.2022. године, коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:402-116/2022-01-1 од 14.12.2022. 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 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 

14.12.2022. године доноси 
 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину Предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја  

број 1783/2022 од 28.11.2022. године, коју је донео Управни 
одбор ове установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-113/2022-01-1 ОД 14.12.2022. 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, 83/14 – 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 

14.12.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину Гимназије Ћуприја  број 01-2657 од 01.12.2022. 

године, коју је донео Школски одбор ове школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-115/2022-01-1 ОД 14.12.2022. 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, 83/14 – 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 

14.12.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2022. годину Гимназије Ћуприја  број 01-2628 од 29.11.2022. 

године, коју је донео Школски одбор ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-114/2022-01-1 ОД 14.12.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. 
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Закон,103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 

118/21 - други закон, Одлука УС РС - 33/19 и Решење УС РС - 
48/19), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 

111/21 - други 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 16.12.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину Установе културе Ћуприја  број 1052/22 од 
09.12.2022. године, коју је донео Управни одбор ове установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-120/2022-01-1 ОД 16.12.2022. 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, 83/14 – 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 

16.12.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину ОШ“Ђура Јакшић“ Ћуприја  број 1951 од 

09.12.2022. године, коју је донео Школски одбор ове школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-119/2022-01-1 ОД 16.12.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

САДРЖАЈ   

Одлукa о испуњености услова за 

исплату подстицајних средстава за 

контролу и сертфикацију органске 

производње; 

1 

Одлукa о испуњености услова за 

доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита; 

1 

Одлукa о испуњености услова за 

исплату подстицајних средстава  за 

унапређење економских активности на 

селу кроз подршку непољопривредним 

активностима; 

2 

Одлукa о испуњености услова за 

исплату регреса за репродуктивни 

материјал ( прво вештачко 

2 

осемењавање ) крава и јуница са 

ХБбројем; 

Одлукa о испуњености услова за 

исплату подстицајних средстава   за 

инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава; 

3 

Решење сагласност на измену 

финансијског плана МЗ Жировница; 
4 

Решење сагласност на измену 

финансијског плана МЗ Мијатовац; 
4 

Решење сагласност на измену 

финансијског плана ПУ Дечја радост ; 
4 

Решење сагласност на измену 

финансијског плана Гимназије 
4 

Решење сагласност на измену 

финансијског плана Гимназије 
4 

Решење – сагласност фин.план 

Установе културе 
5 

Решење – сагласност Фин.план ОШ 

Ђура Јакшић 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 


