
 

 

  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 138. 

став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 

10/2016),  члана 64. Статута општине Ћуприја („Службени 
гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 5. Одлуке о 

остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 

општини Ћуприја („Службени гласник oпштине Ћуприја” број 
9/2018 и 7/2023), Општинско веће општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 03.03.2023. године,  доноси 

 

Правилник о изменама Правилника   

о поступку одобравања програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Ћуприја 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се измене у члану 33. став 

2. Правилника о поступку одобравања програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.12/2018) 

– у даљем тексту: Правилник,  који сада гласи: 
 

„Периодични извештај се подноси Спортском 

савезу Ћуприје и Комисији за анализу и проверу извештаја о 
коришћењу средстава буџета општине Ћуприја коју образује 

Општинско веће општине Ћуприја са пратећом 

документацијом, у року од 7 дана по истеку сваког квартала у 
току реализације програма, на Обрасцу 5, који је одштампан 

уз Правилник и чини његов саставни део. Један примерак 

извештаја подноси се у једној запечаћеној коверти, 
препорученом поштом, или лично, на адресу општине Ћуприја 

ул.13.октобар бр.7 са назнаком „за Комисију за анализу и 

проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине 
Ћуприја“ а други примерак - препорученом поштом, или 

лично, на адресу ул.Булевар ВЈ бр.1, са назнаком „за Спортски 

савез Ћуприје“. На предњој страни коверте мора се означити 
целокупна документација која се доставља уз периодични 

извештај. Образац извештаја треба бити достављен и у 

електронској форми (ЦД). 
  

Члан 2. 

 Члан 33. став 5. Правилника мења се и  сада гласи: 
 

„Уплата средстава за наредни квартал ће се 

исплаћивати оним носиоцима програма који доставе 
периодични извештај, након обавештења Комисије за анализу 

и проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине 

Ћуприја Одељењу за финансије да су носиоци програма 
доставили наведени извештај.“ 

 

Члан 3. 

Члан 33. став 6. Правилника мења се и сада гласи: 

 

„Председник општине може обуставити даље 

финансирање програма, односно једнострано раскинути 

уговор о реализовању програма ако носилац одобреног 
програма не достави извештај у року предвиђеном уговором, 

на  предлог Спортског савеза Ћуприје или Комисије за 

анализу и проверу извештаја о коришћењу средстава буџета 

општине Ћуприја.“ 

 

Члан 4. 

Члан 33. став. 9. Правилника мења се  и сада гласи: 
  

„Општинско веће усваја завршни извештај на 

основу Извештаја о реализацији програма и утрошку 
средстава Комисије за анализу и проверу извештаја о 

коришћењу средстава буџета општине Ћуприја и Извештаја о 

остваривању циљева и ефеката програма Спортског савеза 
Ћуприје. Спортски савез Ћуприје и Комисија за анализу и 

проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине 

Ћуприја су у обавези да наведене извештаје доставе на 
усвајање Општинском већу у року од 30 дана од завршетка  

реализације програма.“ 

Члан 5. 

У осталом делу Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-29-4 /2023-01-1 од  03.03.2023. 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 и 101/16 – др. 

Закон),  члана 24. Одлуке о остваривању потреба и интереса 
грађана у области спорта у општини Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 9/2018 и 7/13) и члана 64. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), 
Општинско веће општине Ћуприја доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за анализу и проверу извештаја 

о коришћењу средстава буџета општине Ћуприја. 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за анализу и проверу 

извештаја о коришћењу средстава буџета општине Ћуприја (у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Ђорђе Нешковић, председник Комисије 

2. Стефан Васић, члан Комисије 

3. Никола Радовановић, члан Комисије. 
 

II Задатак Комисије је  

- да прегледом финансијских извештаја о спроведеним 
програмима и пројектима који се финансирају из буџета 

општине Ћуприја, утврди да ли су буџетска средства наменски 

коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација 
која указује на наменски утрошак истих, 

- прати и проверава благовременост и адекватност 

достављања извештаја о спроведеним програмима и 
пројектима, 

- проверава и анализира садржину достављених 

извештаја и достављену документацију, 
- обавља послове контроле утрошка буџетских 

средстава и израђује дописе за евентуалне допуне извештаја - 
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достављање недостајуће документације и појашњења односно 

акта којима се налаже повраћај буџетских средстава, 
- израђује анализе и извештаје о обављеним контролама 

и реализацији програма и утрошку средстава,  

- обавештава Одељење за финансије да су носиоци 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта  доставили  периодични извештај ради  уплата 

средстава за наредни квартал. 
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији 

општине Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-29-6/2023-01-1 ОД 03.03.2023. 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 03.03.2023. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Крушар  за 2023. годину број 02-03/23 од 02.03.2023. 

године, који је донело Радно тело ове Месне заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-29-5/2023-01-1 од 03.03.2023. 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 

03.03.2023. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2023. годину Техничке школе Ћуприја број 01-500 од 
02.03.2023. године, коју је донео школски одбор Техничке  

школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-18/2023-01-1 ОД 03.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник Републике Србије“  бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење), Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 03.03.2023. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у решењу, бр. 402-12-
3/2023-01-1 од 24.02.2023. године, у броју докумнета на који је 

дата сагласност тако да уместо 01-372 гласи 01-363. 

2. Ово решење производи правна дејства од када и 
решење, бр. 402-12-3/2023-01-1 од 24.02.2023. године које се 

исправља. 

3. Решење објавити у  „Службеном  гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-12-4/2023-01-1 ОД 03.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

 

САДРЖАЈ   

Правилник о изменама Правилника  о 

поступку одобравања програма којима се 

остварују потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Ћуприја 

1 

Решење о образовању Комисије за анализу 

и проверу извештаја о коришћењу средстава 

буџета општине Ћуприја 

1 

Решење (сагласност –Измена фин.плана МЗ 

Крушар) 
2 

Решење (сагласност –Измена фин.плана 

Техничке школе) 
2 

Решење (исправка техничке грешке) 2 

 

 


