
 

На основу члана 32. 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 38. 

Закона о удружењима  («Службени гласник РС» број 51/2009, 

99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон), Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују 

удружења («Сл.гласник РС» број 16/2018) и члана 40. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 
30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 17. 03. 2023. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  НА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА  ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене у члану 26. став 1. 

Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.6/2018) – у даљем тексту: 

Одлука  који сада гласи: 

„Комисија за анализу и проверу извештаја о 
коришћењу средстава буџета општине  Ћуприја коју образује 

Општинско веће општине Ћуприја прегледом финансијских 

извештаја утврђује да ли су буџетска средства наменски 
коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација 

која указује на наменски утрошак истих.“ 

 

Члан 2. 

У члану 26. Одлуке мења се став 4. који сада гласи: 

„Удружење на захтев Комисије за избор програма 
од јавног интереса или Комисије за анализу и проверу 

извештаја о коришћењу средстава буџета општине Ћуприја 

доставља допуну  и додатно објашњење навода изнетих у 
извештају у року од осам дана од пријема захтева надлежног 

органа  за доставу допуне документације.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 27. Одлуке мења се  и сада гласи: 

„Уколико су неправилности такве природе да 
онемогућавају Комисији за анализу и проверу извештаја о 

коришћењу средстава буџета општине Ћуприја да утврди да 

су додељена средства наменски коришћена, односно ако се 
утврди ненаменски утрошак средстава, Комисија за избор 

програма од јавног интереса обавештава корисника средстава 

да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај 
средстава са пропадајућом каматом.“  

                                                                     

Члан 4. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-38-2 /2023-02 од  17. 03. 2023.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр ек.наука 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-

др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон), члана 40. Статута 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 

30/2019) и члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник  
РС“, број 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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 17. 

03. 2023. године, доноси  
 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 АНГАЖУЈЕ СЕ екстерни ревизор за потребе 

завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2022. годину 
након добијања сагласности Државне ревизорске институције. 

 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-38-3/2023-02 од 17. 03. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу чланова 3., 68., 69. и 70. Закона о 

енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Сл. гласник РС“, бр. 40/2021), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други 

закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) 

и члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 30/19), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 17. 03. 2023. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДОМАЋИНСТВИМА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Одлуком о финансијској подршци домаћинствима 

за спровођење мера енергетске ефикасности уређује се 

финансијска подршка домаћинствима у 2023. години, у циљу 
повећања  енергетске ефикасности стамбених објеката на 

територији општине Ћуприја.   

 

Члан 2. 

Енергетска ефикасност је однос између оствареног 

резултата у услугама,добрима или енергији и за то утрошене 
енергије. 

Мере енергетске ефикасности су радње које доводе 

до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања 
енергетске ефикасности и предузимају се као резултат мере 

политике енергетске ефикасности.  
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Члан 3. 

Општина Ћуприја ће у 2023. години суфинансирати 
део трошкова на спровођењу мера енергетске ефикасности  у 

домаћинствима на територији  општине Ћуприја. 

Конкретне мере које ће Општина суфинансирати, 
корисници субвенција, учесници у процесу спровођења мера, 

поступак јавног оглашавања, општи и посебни услови, 

транспарентност поступка, праћење спровођења мера, 
извештавање и сл. дефинисаће се Правилником  који доноси 

Општинско веће.    

Члан 4. 

 За спровођење ове одлуке обезбеђена су средства у 

буџету општине Ћуприја за 2023. годину. 

 

Члан 5. 

 О спровођењу  ове одлуке стараће се енергетски 

менаџер општине Ћуприја.  

 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-38-4/2023-02 од 17. 03. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 На основу члана 67. став 4. тачка 3а. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. глaсник 

РС“, бр. 80/2002, 84/2002-испр., 23/2003-испр., 70/2003, 

55/2004, 61/2005, 85/2005-др. законик, 62/2006-др. закон, 
61/2007, 20/2009, 72/2009-др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012-

испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-

аут. тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 
86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- 

други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други 
закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 30/19), Скупштина општине Ћуприја, 

на седници одржаној дана 17. 03. 2023. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ ИНТЕРЕС  Општине Ћуприја  за 

стицање непокретности објекта стадиона-фудбалског 

игралишта, изграђеног пре доношења прописа о изградњи 
објеката на кп.бр. 4515/69, КО Ћуприја град површине 

14372м², као и права коришћења на грађевинском земљишту, 

уписаног као остало грађевинско земљиште, земљиште под 
зградом и другим објектом повшине 14372м² на истој 

катастарској парцели све уписано у Листу непокретности 6047 

КО Ћуприја град. 
ПРИБАВЉА СЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ Општине 

Ћуприја предметна непокретност давањем уместо плаћања, 
односно заменом испуњења, пореског обвезника BROWN 

SUGAR DOO са седиштем у Ћуприји, улица Војводе Бојовића 

бр. 9 ПИБ: 106259820, матични број: 20439637 по основу 
изворних јавних прихода и то Пореза на имовину обвезника 

који воде пословне књиге, Комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору, Накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, Трошкова принудне наплате 

изворних јавних прихода општина и градова и Увећања 

пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна 
последица принудне наплате изворних прихода јединица 

локалне самоуправе.  

Непокретност из става 1. ове Одлуке прибавља се у 
јавну својину Општине Ћуприја по процењеној тржишној 

вредности од 50.552.189,оо РСД  утврђеној од стране 

овлашћеног проценитеља ADVENTIS REAL ESTATE 
MANAGEMENT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) из Београда 

Ул. Кнез Михаилова бр.11-15, ПИБ: 107368503, матични број: 
20788704.  

Обавезује се BROWN SUGAR DOO са седиштем у 

Ћуприји, улица Војводе Бојовића бр. 9 ПИБ: 106259820, 
матични број: 20439637 да након овере споразума о намирењу 

пореске обавезе путем давања уместо плаћања, односно 

заменом испуњења преостали дуг по основу изворних јавних 
прихода Општини Ћуприја измири једнократно.  

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-38-5/2023-02 од 17. 03. 2023.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 48. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 
68. Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 30/2019) и  члана 143. став 2.  Пословника 

Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана: 17. 03. 2023. године, доноси: 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о извршавању одлука, 
других аката и Извештај о раду  Општинског већа општине 

Ћуприја за 2022. годину. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  06-38-6/2023-02 од  17.  03. 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 
став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  

Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе  општине Ћуприја 

–  Одељење за друштвене делатности, привреду и локални 
економски развој, Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана: 17.  03. 2023. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Центра за социјални 
рад „  Ћуприја '' у Ћуприји за 2022. годину, број: 01-110-

186/2023 од 14. 02. 2023. године, који је усвојио  Управни 

одбор Центра за социјални рад „ Ћуприја '' у Ћуприји,  на 
седници одржаној дана 14. 02. 2023. године,  Одлуком број: 

01-110-199/2023 и финансијски извештај Центра за социјални 

рад „Ћуприја '' у Ћуприји за 2022. годину, број: 01-403-
185/2023 од 14. 02. 2023. године, који је усвојио  Управни 

одбор Центра за социјални рад „Ћуприја'' у Ћуприји на 

седници одржаној дана 14. 02. 2023. године,  Одлуком број: 
01-110-198/2023 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-11/2023-02  од 17. 03. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја'' бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 
–  Одељење за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој, Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 17.  03. 2023. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 

извештајем Туристичке организације општине Ћуприја за 

2022. годину, број: 57/2023 од 22. 02. 2023. године, који је 
усвојио Управни одбор Туристичке организације општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 22. 02. 2023. године, 

Одлуком број: 58/2023 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-13/2023-02  од 17.  03. 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 
– Одељење за финансије и Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана: 17.  03. 2023. године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и Извештај о 

раду Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја за 2022. 

годину, број:  24/23 од 23. 02. 2023. године, који је усвојио  
Управни одбор Музеја „ Хореум Марги – Равно “ Ћуприја,  на 

седници одржаној дана 27. 02. 2023. године,  Одлуком број: 

45/23 
2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-20/2023-02  од 17. 03. 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 

став 1.тачка 71. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 30/2019) и члана 143. став 2.  
Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''бр. 45/2019), по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске управе општине Ћуприја 
– Одељење за финансије, Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана:  17. 03. 2023. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и 
расходима за 2022. годину – финансијски извештај, 

Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, број: 

249/2023 од 20. 02. 2023. године, који је усвојио  Управни 

одбор Предшколске установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, на 
седници одржаној дана 24. 02. 2023. године,  Одлуком број: 

283/2023 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-17/2023-02  од 17.  03. 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

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 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19) и члана 11.  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 („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 16/22), 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

16.03.2023. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  
о образовању комисије за реализацију мера енергетске 

санације породичних кућа путем уградње соларних панела 

  

 I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за реализацију мера 

енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних 
панела у следећем саставу: 

1. Жељко Џелатовић, Општинска управа општине 

Ћуприја, председник Комисије 

2. Ђорђе Томић, Управа за финансирање и подстицање 

енергетске ефикасности, члан комисије 

3. Маја Бешевић, Општинска управа општине Ћуприја, 
члан Комисије 

4. Ивица Обрадовић, Општинска управа општине Ћуприја, 

члан комисије 
5. Милош Бирешев, Општинска управа општине Ћуприја, 

члан Комисије 

6. Ленка Рајић, Општинска управа општине Ћуприја, члан 
комисије 

7. Слађана Поповић, Општинска управа општине 

Ћуприја,члан комисије. 
 

II Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрему конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и 

друго). 
Оглашавање јавних позива и пратеће документације  

на огласној табли и званичној интернет страници општине 
Ћуприја; 

Пријем и контролу приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 
привредних субјеката и домаћинстава; 

Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и 
званичној интернет страници општине Ћуприја, разматрање 

приговора на прелиминарну листу изабраних привредних 

субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 

обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 

корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи директних и 

крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а 

које се финансирају из буџета општине Ћуприја. 
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 

да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 
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Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање 

два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 

почетног стања објекта и веродостојности података из поднете 

пријаве, као  и оправданост  предложених мера енергетске 
санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 

чињеничног стања по пријави завршетка радова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу 

места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 
при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 

задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 
стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 

постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу 
уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама 

уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу 

њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава 

да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 

одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у 

релевантну документацију насталу у току реализације 

активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег 

корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

 

III Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 

средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не 
може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је 

најмање 21 дан; 
- евалуација пријава крајњих корисника и доношење 

прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити 

дужe од  15  дана; 
- доношење коначне ранг листе директних / крајњих 

корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења 

последњег приговора. 
IV Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Драгица Радоњић из Одсека за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 
послове.   

  V Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   
Општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-39-8/2023-01-1 ОД 16.03.2023. ГОДИНЕ 

 

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. Стефан Васић, председник Комисије 

2. Никола Радовановић, члан Комисије 

3. Владимир Матић, 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 - 
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 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за анализу и проверу извештаја о 

коришћењу средстава буџета општине Ћуприја број 06-29-

6/2023-01-1 од 03.03.2023. године.  

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији 
општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-39-7/2023-01-1 ОД 16.03.2023. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

САДРЖАЈ 

   

Одлуку измени Одлуке о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из 

буџета општине Ћуприја за програме 

удружења 

1 

Одлуку о  ангажовању екстерне ревизије за 

потребе завршног рачуна буџета општине 

Ћуприја за 2022. годину; 

1 

Одлуку о финансијској подршци 

домаћинствима за спровођење мара 

енергетске ефикасности у 2023. години; 

1 

Одлуку о прибављању непокретности на 

кп.бр 4515/69, КО Ћуприја град у јавну 

својину општине Ћуприја; 

2 

Решење о усвајању Извештаја о 

извршавању одлука, других аката и 

Извештаја о  раду Општинског већа 

општине Ћуприја за 2022. годину; 

2 

Решење о усвајању Извештаја о раду 

Центра за социјални рад „ Ћуприја“ у 

Ћуприји са финансијским извештајем за 

2022. годину; 

2 

Решење о усвајању Извештаја о раду 

Туристичке организације општине Ћуприја 

за 2022. годину; 

3 
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Решење о усвајању финансијског извештаја 

и Извештаја о раду Музеја „ Хореум Марги 

- Равно“ Ћуприја за 2022. годину; 

3 

Решење о усвајању Извештаја о оствареним 

приходима и расходима за 2022. годину – 

финансијски извештај Предшколске 

установе „ Дечја радост “ у Ћуприји, број: 

249/2023 од 20. 02. 2023. године; 

3 

Решење о образовању комисије за 

реализацију мера енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних 

панела 

3 

Решење о образовању Комисије за анализу 

и проверу извештаја о коришћењу средстава 

буџета општине Ћуприја. 

4 

 

 


