
 

 

На основу 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), члана 64. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

30/2019), члана 8. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС“ 16/2018) и члана 9. Одлуке о начину 
и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета 

општине Ћуприја за програм удружења („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на 
седници одржаној дана 09.03.2023. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Комисије за избор програма од јавног 

интереса 

 

I Именује се  Комисија за избор програма од јавног 

интереса у следећем саставу: 

1. Бранко Милојевић, председник комисије 
2. Јадранка Ђорђевић, заменик председника комисије 

3. Владимир Ђорђевић, члан комисије 

4. Драгана Перић, члан комисије 
5. Ирена Станковић, члан комисије.  

 

II Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да 
немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем 

комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о 

непостојању сукоба интереса) . 
III Комисија има задатак да: 

- сачини предлог Одлуке о расписивању јавног 

конкурса са текстом конкурса за учешће Општине Ћуприја у 
финансирању, односно суфинансирању програма удружења 

средствима из буџета Општине Ћуприја 

-   испита благовременост и уредност поднетих 
пријава, 

- прегледа, оцени и рангира све програме пријављене 

на јавни конкурс о чему сачињава записник, 
- процени висину потребних средстава за реализацију 

појединачних програма, а у складу са планираним 

активностима и буџетом програма, 
- утврди листу вредновања и рангирања пријављених 

програма  

- објави листу вредновања и рангирања на званичној 
интернет-страници Општине Ћуприја и огласним таблама 

Општинске управе Општине Ћуприја и порталу е – Управа 

- сачини коначну листу и предлог одлуке о избору 
програма и расподели средстава који ће се финансирати, 

односно суфинансирати из буџета Општине Ћуприја 

- прати реализацију програма за који су одобрена 

средства 

- прегледа наративне извештаје  
- изрaди извeштaj о реализованој финансијској 

подршци програмима удружења из буџетских средстава у 

претходној календарској години. 

 

IV Комисија се именује на мандатни период од 4 

(четири) године. 
 

 

V Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-34-11/2023-01-1 ОД  09.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

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

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. 

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), 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. 2/18),  по 

претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.03.2023. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 
  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену (I) финансијског 
плана за 2023. годину Основне школе „Вук Караџић“ Ћуприја  

број 260 од 02.03.2023. године, коју је донео Школски одбор 

ове школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-19/2023-01-1 ОД 09.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

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

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. 

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 09.03.2023. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана  за 2023. годину Народне библиотеке 
„Душан Матић“, број 82/23 од 03.03.2023. године.   

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:402-21/2023-01-1 од 09.03.2023. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 



09.03.2023.            број 09 
 

 

2 
 

 

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. 

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), 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. 2/18),  по 

претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.03.2023. 

године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2023. годину ОМШ „Душан Сковран“ Ћуприја  број 62 од 

01.03.2023. године, коју је донео Школски одбор ове школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-22/2023-01-1 ОД 09.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

САДРЖАЈ   

Решење о именовању  Комисије за избор 

програма од јавног интереса 
1 

Решење (сагласност - измена фин плана ОШ Вук 

Караџић) 
1 

Решење (сагласност - измена фин плана Народне 

библиотеке) 
1 

Решење (сагласност - измена фин плана ОМШ 

Душан Сковран) 
2 

 

 


