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Члан 10.
У прихватилишту напуштеним и изгубљеним

животињама које су болесне или повређене обезбеђује се
одговарајућа ветеринарска помоћ, а за неизлечиво болесне или
повређене животиње обезбеђује се лишавање живота у складу са
Законом о добробити животиња.

Одговорно лице у прихватилишту је одговорно за
живот, здравље и добробит животиња прихватилишту.

У прихватилишту се води евиденција о животињама и
та евиденција чува три године.

Члан 11.
У прихватилишту, животињама се обезбеђују:

1) довољне количине воде и хране;
2) физичка, термичка и психолошка удобност;
3) довољно пространа површина за одмор и кретање;
4) и други услови у складу са законом.

Члан 12.
Финансијска средства за рад привремене зоохигијенске

службе и прихватилишта за животиње обезбеђују се из буџета
општине Ћуприја и из других извора у складу са законом.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у

Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-5/2013-02 од 18.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. прав.

На основу члана 190. Устава Републике Србије, члана
20. Закона о локалној самоуправи и члана 38.Статута општине-
Ћуприја, Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 18.04.2013.године, доноси:

ДЕКЛАРАЦИЈУ
ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА БЕЗ ГМО

Преамбула

Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа
решавању проблема животне средине;

Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту
одрживог развоја наше локалне заједнице и да се питања
заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно
учешће грађана;

Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга,
посебно трансгенетских метода у оквиру генетичког
инжењеринга и генетичких модификација, и увођење
(производња, промет и употреба), живих ГМО и производа од
ГМО у нашу животну средину могу да нанесу непроцењиву
штету по природну разноврсност наше животне средине, као и
да изазову несагледиве дугорочне ризике по здравље наших
грађана и грађанки;

Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које
су основа наше здраве пољопривреде и исхране;

Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо
као и независност наших пољопривредника од произвођача и
трговаца ГМО;

Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са
непостојањем научне
сигурности, а као и услед недостајућих релевантних научних
информација, закључака, истраживања и знања о ризицима и
последицама употребе ГМО и производа од ГМО по очување
наших природних ресурса и утицаја на здравље људи;

Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и
конвенционалну пољопривреду, посебно подржавајући право и
слободу пољопривредника на природни одабир, класично
оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих
аутохтоних сорти;

Одговорна за добробит и здравље људи општине Ћуприја,
руководећи се разумним начелом предострожности,

Скупштина општине Ћуприја:

1. Проглашава територију општине Ћуприја за територију без
производње, односно гајења и промета генетски модификованих
организама (ГМО) и производа од генетски модификованих
организама (производи од ГМО);

2. Обавезује Извршне органе и органе управе општине Ћуприја
да у складу са својим овлашћењима допринесу спровођење
слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити
животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта; развоју и унапређењу туризма,
угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању
развоја;

3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и
надаље примењује постојеће прописе из ове области уз њиховао
прецизирање и усаглашавање и са ставовима ове Декларације и
буду привржени намери да Србија остане подручје без
производње-односно гајења и промета ГМО и производа од
ГМО;

4. Обавезује се де ће:
- Се сва питања у вези примене Декларације решевати уз
непосредно учешће грађана;
- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма
из ове области као и њиховом прецизирању и усаглашавању са
ставовима Декларације;
- Стварати услове за унапређење рада локалних органа,
организација и институција неопходних за примену прописа из
ове области;

5. Придружује се и подржава представничка тела општина,
регија и градова у Европској унији и свету која су већ
прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free
zone) у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу
деловања и одговорности.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-6/2013-02ОД 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи ( “ Сл.гласник РС” број 129/07), Закона о
прекршајима ( “ Сл.гласник РС” број 101/05, 116/08, и 111/09) и
члана 15. став 1. тачка 23. Статута општине Ћуприја ( “
Сл.гласник општине Ћуприја”, број 14/08, 22/08 и 28/08),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.
2013.године доноси:

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Члан 1.
                   Овом Одлуком уређује се распоред , почетак и
завршетак радног времена угоститељских, трговинских,
занатских и других објеката на територији општине Ћуприја.

Члан  2.
    Циљ Одлуке је да се омогући нормално задовољавање

потреба грађана као и потреба предузећа, предузетника и других
субјеката , за чије је нормално пословање неопходна услуга
угоститељских, трговинских, занатских и других објеката.

Члан  3.
Распоред радног времена мора бити истакнут на улазу

или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност,
односно послови из члана 1. ове Одлуке.
             Радно време подразумева почетак и завршетак рада,
паузе у току рада, одсуства за време рада, одсуство за време
годишњих одмора и других оправданих разлога, које мора да
буде истакнуто на објекту, према потреби и ради обавештења
корисницима услуга. Истакнути распоред радног времена мора
да се поштује, а пружалац услуга може да одреди један дан у
недељи као нерадан дан и такође наведе који је то дан.
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            Рад се обавља сходно регистрованој претежној
делатности у пословном простору или ван на начин који не сме
да ремети  кућни ред и јавни ред и мир.
            У одсутности предузетника, за време радног времена, у
пословном објекту обавезно мора да буде најмање једно лице –
запослени, који је овлашћен да пружа услуге и даје
инспекцијској контроли потребна документа, објашњења као и
да потпише записник о контроли.

Члан  4.
            Хотели, мотели и бензинске пумпе могу радити свакога
дана од 00 до 24 сата.
           Пекаре и радње са брзом храном могу радити свакога дана
од 00 до 24 сата, али искључиво без точења и служења алкохола.
             Ноћни барови – клубови могу радити свакога дана од 06
сати до 04 сата.
         Трговински и занатски објекти могу радити сваког дана од
00 до 24 сата. Такође, могу у оквиру прописаног радног времена
радити краће, али не краће од 8 сати.

Члан  5.
         Остали угоститељски објекти могу радити свакога дана од
06 сата до 24 сата, петком и суботом и у време државних
празника  од 06 сата до 02 сата.
       У случају организовања свадби, матурских вечери,
испраћаја у војску, прославе пунолетства, угоститељски објекти
могу радити до 05 сата. Захтев за издавање одобрења за
продужење радног времена због организовања свадби и
матурских вечери са потребним доказима подноси послодавац,
односно лице које организује прославу, најкасније 72 сата пре
почетка прославе. Сагласност којом се одобрава или одбија
захтев за продужетак радног времена доноси Одељење за
инспекцијски надзор – Одсек за комуналну инспекцију у року од
24 сата од дана подношења захтева. У случају да о поднетом
захтеву  Одељење за инспекцијски надзор – Одсек за комуналну
инспекцију не одлучи и о томе не обавести подносиоца захтева,
сматраће се да је такав захтев одобрен.
                Организатор је дужан да благовремено пријави ПС
Ћуприја догађаје из овог члана.

Члан  6.
                 Радно време угоститељских објеката на територији
општине Ћуприја у летњем периоду продужава се за један сат и
траје од 06 до 01 сата сваког радног дана и недељом.
                 Петком и суботом и у дане државних празника радно
време је од 06 до 02 сата.

Члан  7.
               Музички програм угоститељских објеката може се
изводити на отвореном простору ( терасе, баште и сл.), као и у
затвореном простору са чујношћу изван ентеријера до 24 сата.
                  Уколико дође до прекорачења дозвољене буке у
угоститељскокм објекту, као и у другим пословним објектима и
ван њих, надлежна инспекција за заштиту животне средине,
сходно законским прописима, по пријави грађана, може да
забрани обављање делатности док се бука не сведе на дозвољени
ниво.
                  Такође инспекција може да наложи мерење буке од
стране овлашћене организације о трошку онога ко прави буку.

Члан  8.
                  За контролу спровођења ове Одлуке надлежни су
Одељење за инспекцијски надзор – Одсек за комуналну
инспекцију, републичка тржишна инспекција, инспекција
заштите животне средине и ПС Ћуприја.

                                                      Члан  9.
               За непоштовање ове Одлуке о радном времену
новчаном казном казниће се :

1. правно лице новчаном казном од 100.000 до 2.000.000.
динара,

2. одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000
до 150.000 динара,

3. предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара,
4. физичко лице новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

                                                    Члан  10.
               Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе
Одлука о радном времену ( “ Сл. Гласник општине Ћуприја”,
број 9/2004), Одлука о измени и допуни одлуке о радном
времену    ( “ Сл. Гласник општине Ћуприја”, број 14/2005),
Одлука о измени и допуни одлуке о радном времену    ( “ Сл.
Гласник општине Ћуприја”, број 15/2012) и Одлука о изменама
и допунама одлуке о радном времену    ( “ Сл. Гласник општине
Ћуприја”, број 25/2012).

Члан  11.
                  Ова Одлука о радном времену ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у листу “ Службени глаасник
општине Ћуприја”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
број:  06-53-7/2013-02  од    18.04. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић , дипл. Правник

              На основу члана 4. и 5. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 38. Статута општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 и
28/08), на седници Скупштине општине Ћуприја која је одржана
дана 18.04.2013.године доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“

ЋУПРИЈА
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.4 )

               У Оснивачком акту Комуналног јавног предузећа
„Услуга“ Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 4) врше се
следеће измене и допуне:

Члан 1.
Врши се измена и допуна члана 4.став 1. тако што се

уместо:
„Седиште јавног предузећа је у Ћуприји, у улици Гробљанска
бб“, уписује следећи текст:
„Седиште Комуналног јавног предузећа „Услуга“ Ћуприја је у
Ћуприји, у улици Анђе Ранковић бб“.

Члан 2.
               Брише се члан 43. у целини.

Члан 3.
                Врши се измена и допуна члана 49. став 2. тако што се
уместо:
„Колективни уговор Јавног предузећа „Водовод и канализација“
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором“, уписује следећи текст:
„Колективни уговор Комуналног јавног предузећа „Услуга“
Ћуприја мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором“.

Члан 4.
                Све остале одредбе Оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа „Услуга“ Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја бр. 4“) остају на снази.

Члан 5.
                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-8/2013-02  ОД 18.04.2013.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић дипл.правник


