
На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл.115. Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''бр.14/08,22/08
и 28/08), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној
дана    27.12.2011. године донела је

СТАТУТ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
             У  Статуту општине Ћуприја  (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' бр.14/08 , 22/08 и 28/08) у чл.9. ст.2. мења се и гласи:
                        ''Дан општине је 13.октобар''

Члан 2.
           Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-122/2011-02 од 27.12.2011.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
27.12.2011. године, а на основу Члана 35. става 7. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09,
24/11) и члана 38. Статута општине Ћуприја (''Службени
гласник општине Ћуприја, број 14/08, 22/08 и 28/08), донела је:

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ПРИЛОГ бр.1. – Просторни план општине Ћуприја

На основу чл.32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС,бр.129/07), чл.38 Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08 и 28/08) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја на  седници
одржаној дана 27.12.2011.године донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  УПРАВЉАЊА

ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

            ДОНОСИ СЕ Локални  план управљања отпадом
општине Ћуприја.

Ову Одлуку и Локални план управљања отпадом
објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-122/2011-02 од 27.12.2011.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

Прилог бр. 2 – Локални план управљања отпадом за територију
општине Ћуприја до 2021.године

На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, члана 38.
став 1. тачка 7. Статута општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 14/2008; 22/2008 и 28/2008) и члана 5.
Правилника о условима и начину гајења и селидбе пчела,
садржини уверења о транспорту, као и о условима за издавање
сагласности да пчелари из других земаља могу користити
пчелињу пашу на територији Републике Србије („Службени
гласник Републике Србије“, број 73/2010),Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 27.12.2011. године , донела је

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА ГАЈЕЊА ПЧЕЛА У СТАЦИОНИРАНОМ
ПЧЕЛИЊАКУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
          Овом Одлуком прописују се услови за гајење пчела и
постављање пчелињака на територији општине Ћуприја у
насељеним местима и ван насељених места у стационираном
пчелињаку.

Члан 2.
          Под пчелињаком се подразумева скуп кошница са
припадајућим пчелињим  друштвима које могу да буду
смештене на једном месту  (стационирани пчелињак) или могу
да се селе са једне на другу пашу у сезони цветања медоносног
биља ( селећи пчелињак).

Члан 3.
           Пчелињак се мора поставити тако да не смета суседима и
пролазницима,  да буде на прописаном растојању од насељених
кућа и објеката у којима се држе животиње или обавља
делатност ,  а такође и  прописаном  растојању од путева ,
установа и др.

Члан 4.
          Сходно прописима донетим од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде , гајење пчела у
стационираном пчелињаку може да се обавља под условима:

1. пчелињак мора да буде удаљен најмање 500 метара од
произвођачких и прерађивачких погона за прераду
пољопривредних производа, односно 100 метара од
осталих производних погона;
2. мора да се налази на растојању од 100 метара од
аутопута, железничке пруге, аеродрома, а лета при
смештају пчелињака не смеју да буду окренута према
наведеним објектима;
3. мора да се налази на растојању од 20 метара од
објекта у коме бораве људи или се гаје животиње;
4. мора да се налази најмање 100 метара од предшколске
или школске установе, интерната, игралишта и других
спортских терена за децу и одрасле;
5. да се налази најмање 15 метара од међе суседа (њиве,
ливаде, пашњака и др.) или пута, односно најмање 5 метара
ако између пчелињака и категорисаног пута постоји
препрека висине 2,20 метра
        ( зид, објекат, густо засађена стабла, жива  ограда,
ограда без отвора и
        друго;



6. да се налази 500 метара од суседног пчелињака који
има најмање 21
кошницу или 200 метара од суседног пчелињака који има
до 20 кошница, а које се налазе ван насељеног места;
7. најмање 300 метара, као и бочно 150 метара од
суседног пчелињака у        правцу лета пчела, на паши
ратарских, воћарских и индустријских
медоносних култура, који се налазе ван насељених места;
8. да се налази 50 метара од првог суседног пчелињака
који се налази у
насељеном месту.

     Изузетно од одредбе из става 1. тачке 3, 5, 6 и 8 овог
члана удаљеност од суседног пчелињака може да буде  и
мања , ако се пчелари суседних пчелињака или власници
објеката у којима бораве људи, или се гаје животиње, о
томе писмено сагласе.

     Стационирани пчелињак се не може постављати у густо
насељеној градској зони , без сагласности  јединице
локалне самоуправе, односно надлежног органа  општине
за послове пољопривреде.

     У добијеној сагласности општинског надлежног органа
за постављање пчелињака у насељеној зони, мора да буде
наглашено да лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не
смеју да буду директно окренута према:

-вратима и прозорима стамбених и пословних зграда,
предшколских и школских установа, интерната , стаја за
стоку и категорисаним путевима;
-међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености
мањој од пет метара од међе са суседом;
-да пчелар има писмену сагласност власника-корисника
земљишта за постављање пчелињака у случају да пчелињак
није постављен на земљишту које је у својини пчелара.

Члан 5.
       На пчелињаку морају бити предузете све мере
прописане овом Одлуком као и наведеним Правилником
ресорног министарства.
       Услови за постављање селећег пчелињака дати су у
наведеном Правилнику   а такође и  остало што овом
Одлуком није обухваћено.

Члан 6.
       Непоштовање ове Одлуке повлачи санкције
предвиђене за :
- физичка и одговорна лица у правном од 500,00 до
50.000,00 динара;
- правна лица од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара и
- предузетнике од 5.000,00 до 500.000,00 динара.

Члан 7.
       Надзор над спровођењем ове Одлуке врши општинска
Комунална инспекција из свог делокруга, односно
надлежна републичка  ветеринарска и пољопривредна
инспекција.

Члан 8.
      Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
начину постављања пчелињака на територији општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 4/97
од 17. децембра 1997. године.

Члан 9.
     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине
Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-122/2011-02 од 27.12.2011.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 27.12.2011.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра за социјални

рад „Ћуприја“ у Ћуприји број 01-110-1473 од 26.09.2011.године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
број. 06-122/2011-02 од 27.12.2011.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08 и 28/08) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/08), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 27.12.2011.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и
расходима за 2010. годину (финансијски извештај)
Предшколске установе ''Дечја радост''..

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-122/2011-02 ОД 27.12.2011.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 27.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност  на Годишњи план рада   за
школску – радну 2011/2012.годину, Предшколске установе
''Дечја радост''-Ћуприја, који је донео Управни одбор дана
14.09.2011.године, под бројем 858/2011.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-122/2011-02 ОД 27.12.2011.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 51. Пословника  Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08),
Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана
27.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ извештај о раду за школску - радну
2010/2011.годину   Предшколске установе ''Дечја радост'', који је
донео Управни одбор под бројем 857/2011  дана
14.09.2011.године.

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-122/2011-02 ОД 27.12.2011.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.


