
 

 

У складу са чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 
други закон, 101/16 - други закон, 47/18  и 111/21 - други 

закон),  чланом 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије  („Сл.гласник РС“,број 40/21), 
чланом 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе по 
основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 16/22),  Одлуком 
о буџету општине Ћуприја за 2023. годину („Службени 

гласник општине  Ћуприја“ број 39/22) и Предлогом Комисије 

за реализацију енергетске санације Општинско веће општине 
Ћуприја, на седници одржаној  дана  13.02.2023. године, 

доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације  у домаћинствима путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе на територији општине Ћуприја 

 
I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни позив  за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у 

домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе на 

територији општине Ћупријаа за 2023. годину. 

II  Суфинансирање уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије на породичним кућама, у 

општини Ћуприја,  у 2023. години, обезбеђено је у износу од 

2.000.000,00 динара, од чега је 1.000.000,00  динара 
определила општина Ћуприја, а 1.000.000,00  динара 

Министарство рударства и енергетике, Управа за подстицање 

и унапређење енергетске ефикасности.  
 Средства општине Ћуприја за суфинансирање 

пројеката грађана обезбеђена су  Одлуком о буџету општине 

Ћуприја за 2023. годину („Службени гласник општине  
Ћуприја“ број 39/22),   у оквиру Програма 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори  енергије, Програмска 

активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 620 – 
развој заједнице, економска класификација 454 – субвенција 

приватним предузећима.  

Укупна средства за  суфинансирање мера енергетске 
санације износе 2.000.000,00 (двамилиона) динара, што износи 

50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом за 

финансирање појединачних пројеката грађана. 
III  Јавни позив ће бити објављен на званичној 

презентацији општине Ћуприја, на огласној табли Општинске 

управе општина Ћуприја и најављен у локалним медијима. 

IV Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине Ћуприја и 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-16-4/2023-01-1 ОД  13.02.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - 
други закон, 47/18  и 111/21 - други закон), члана 64. Статута 

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

члана 23. Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“ бр.34/14 и 10/2017) Општинско 

веће општине Ћупријана на седници одржаној дана 

13.02.2023. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 

I Милану Петронијевићу дипломираном правнику, 

престаје функција заменика правобраниоца општине Ћуприја 

због поднете оставке.  
II Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:02-69/2022-01-1 ОД: 13.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ   

Одлука о расписивању јавног позива 1 

Решење о престанку функције заменика 

правобраниоца општине Ћуприја 
1 

 

 


