
 
  
 

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - 

др. зaкoн, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 57. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), на предлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Ћуприја, председник 
Општине Ћуприја дана 04.06.2019. године доноси  

 

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за део 

територије 

 

I Проглашава се ванредна ситуација за део 

територије општине Ћуприја и то за села Исаково, Супска, 

Крушар и Дворица. 
 

II Ванредна ситуација се проглашава ради отклањања 

последица бујичних вода насталих после обилних падавина у 

ноћи 04.06.2019. године. Штета је настала на 
инфраструктурним објектима, водним објектима водотокова 2. 

реда и на објектима у њиховој околини а угрожава животе 

људи и материјалнa добра. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

 

Ову Одлуку доставити: Општинском штабу за 

ванредне ситуације, Сектору за ванредне ситуације 

Јагодина, Републичком центру за обавештавање, 

Скупштини општини Ћуприја, архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 82-4/2019-01 од 04.06.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Илија Пауновић 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(„Сл. гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018), члана 12. Уредбе о 

поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл. 

гласник РС“, бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, 

бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 30.05.2019. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „INSA CO“ Сење 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника „INSA CO“ Сење, Сење бб (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

 
1. Гордана Булат - Стошић, председник комисије 

2. Робертино Станојловић, члан 

3. Сандра Томић, члан 
 

II  Задатак Комисије је да изврши попис 

непокретних и покретних ствари, односно имовине која је 

припадала стечајном дужнику „INSA CO“ Сење, Сење б, 

матични број 17524569, ПИБ 103092268 како би се ствари 
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења 

је 30 дана од дана пријема решења. 
 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за 

имовинско – правне послове.  

 
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-12/2019-01 од 30.05.2019.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

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 60. 
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) 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 03.06.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског планa 
Медицинске школе  број 01-975 од 10.05.2019. године коју је 

донео школски одбор Медицинске школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-96-10/2019-01-1 ОД 03.06.2019. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



04.06.2019.            број 18 

2 

На основу члана 28. ст. 4. Закона о Агенцији за борбу 

против корупције (''Сл.гласник РС'', бр. 97/08, 53/10, 66/11- 
одлука УС, 67/13-одлука УС, 112/13-аутентично тумачење и 

8/15-одлука УС) Председник општине Ћуприја дана 

31.05.2019. године доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 
ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење Милошу Марићу, 

шефу Службе буџетске инспекције општине Ћуприја, да за 

време вршења јавне функције шефа Службе буџетске 
инспекције општине Ћуприја, може да обавља функцију 

председника Управног одбора Центра за породични смештај и 

усвојење Ћуприја. 
Закључак објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 119-5/2019-01 од 31.05.2019.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

 

САДРЖАЈ 
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део 

територије 
1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 
стечајног дужника„INSA CO“ Сење 

1 

Решење (Сагласност – измена фин.плана Медицинске 

школе) 
1 

Закључак – позитивно мишљење  2 

 

 


