На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 60. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08), Општинско
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
30.05.2012.године, доноси
Р Е ШЕ Њ Е
О давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места број 02-58/2012-01-1 од 28.05.2012.године
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, бр. 02-58/2012-01 од 28.05.2012.
године.
II Решење и Правилник објавити у ''Службеном
гласнику општине Ћуприја и на огласној табли.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-50/2012-01-1 од 30.05.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Боривоје Калаба,дипл.инж.ел.
На основу чл.59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени бласник РС“, бр.129/07), чл. 76.Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08,
28/08 и 13/11) и чл. 29. Одлуке о организацији општинске управе
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр.28/08) Начелник
општинске управе, уз сагласност Општинског већа, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА бр. 02-21/09-01 од
27.02.2009.год. бр. 02-39/09-01 од 02.04.2009.год. бр. 0270/2009-01 од 19.06.2009.год. бр. 02.130/09-01 од 15.10.2009.год.
бр. 02-48/2010-01 од 09.06.2010.год. бр. 02-68/2010.01 од
23.07.2010.год. бр. 02-71/2010-01 од 29.07.2010.год. бр. 0281/2010-01 од 26.08.2010.год. бр. 02-16/2010-01 од
08.09.2010.год. бр. 02-133/2010-01 од 01.12.2010.год. бр. 0249/2011-01 од 05.07.2011.год. бр. 02-60/2011-01 од
05.08.2011.год. бр. 02-95/2011-01 од 23.11.2011.год. и 0212/2012-01 од 08.02.2012.године.
Члан 1.
У чл. 25 у Одељењу за локалну пореску
администрацију - Служба за наплату, пореско књиговодство и
извештавање, радно место: ИТ администратор, код услова за
обављање послова, врши се измена тако што се уместо речи:
„ВШС – електротехничке или економске струке информатичког
смера“ уписују речи: „високо образовање – струковни инжењер
електротехнике и рачунарства из области електротехничко и
рачунарско инжењерство“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Општинска управа општине Ћуприја
Бр. 02-58/2012-01 од 28.05.2012.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

На основу члана 60 ст.2. Закона о пољопривредном
земљишту („Сл.гл“ РС бр.62/06 и 41/09), члана 38 Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,
22/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.12/08) на основу усмене
сагласности од 17.04.2012. и писмене сагласности Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и пољопривреде, бр 3201119681/2012-14 од 26.04.2012.године Скупштина општина
Ћуприја на својој седници одржаној 18.04.2012.године донела је
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА
2012. ГОДИНУ
УВОД
Овим Програмом даје се преглед површина
пољопривредног земљишта по катастарским општинама,
класама и културама, анализа стања заштите и уређења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Ћуприја.
Општина Ћуприја се простире на површили од укупно
28738 хектара, 17 ари и 60 метара квадратних према изворима
РГЗ – Служба за катастар непокретности Ћуприја.
Пољопривредно земљиште у државној својини према
Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја
за 2012.годину издаваће се путем јавног надметања којих има 8
укупне површине 577 хектара, 58 ари и 22 метра квадратна.
У програму за 2012.годину утврђени су радови на
заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на
територији општине Ћуприја и то:
-

-

уређење атарских путева
уређење и опремање противградне службе
уређивање и опремање пољочуварске службе
остало

Обим, врста и динамика извођења условљена је
тренутним стањем земљишта, обимом и динамиком прилива
средстава за ове намене, рокова за доношење Програма и давања
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
За разлику од претходних година пољопривредног
земљиште у државној својини се увећава за површину од
471,4122 по пресуди Апелационог суда број ГЖ 1647/11 од
13.09.2011.
На расписан позив за остварење права пречег закупа
по програму за 2012.годину није се нико јавио.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић, секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку
Годишња претплата 640,00 дин, полугодишња 360,00 а појединачни примерак 25,00 дин.
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033 орган управе општине Ћуприја
Не подлеже порезу на промет.
info@cuprija.rs
www.cuprija.rs
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