
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број  129/07 ),  Закона о прекршајима (
„Службени гласник РС“, број: 101/05; 116/08 и 111/09 )  и члана
15. ст. 1. тач. 23.   Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, број : 14/08; 22/08 и 28/08 ),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 03.
08.2012. године  донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  РАДНОМ

ВРЕМЕНУ

Члан 1.
        У Одлуци о радном времену („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 9/04  и 14/05 ),  у члану 3. додају се други, трећи
и четврти став који гласе:
         „Радно време подразумева почетак и завршетак рада, паузе
у току рада, одсуства за време рада, одсуства због годишњег
одмора и других оправданих разлога, које мора да буде
истакнуто на објекту, према потреби,  ради обавештења
корисницима услуга . Истакнути распоред радног времена мора
да се поштује, а пружалац услуга може да одреди један дан у
недељи као нерадан и да такође наведе који је то дан.
          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 при
инспекцијској контроли  потребна документа , објашњења као и
да потпише записник о контроли.“

Члан  2.
          У члану 4. Одлуке, иза става 2 додаје се нови који гласи:
         „Радно време угоститељских објеката на територији
општине Ћуприја у летњем периоду  продужава се за један сат и
траје  од 06 до 01 час  сваког радног дана и недељом.
            Петком и суботом и у дане државних празника радно
време  је од 06 до  02 часа. „
           У члану 4. став 2. алинеја 4. Одлуке  , која гласи:“ У
колико дође до прекорачења дозвољеног нивоа буке у
пословном објекту („Сл. гласник РС“, бр. 66/91 чл. 63 и чл. 97),
по извршеном  мерењу од стране овлашћене организације.“,
брише се тај текст и уписује :
           „Уколико дође до прекорачења дозвољене буке у
угоститељском 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 3.
            У Одлуци о радном времену бришу се чланови: 9. 10. и
11. и 12. и уписују нови који гласе:
                                                          „Члан 9.
            За непоштовање одредби  Одлуке о радном времену ,
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице.

            За исти прекршај из става 1. члана 9. Одлуке казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до
25.000 динара.
             Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара казниће се
предузетник- физичко лице ако прекрши неку од одредби
Одлуке о радном времену.

Члан 10.
            Онемогућавање контроле инспекцијских служби, давање
нетачних података, или непружање података, недолично
понашање, као и непоступање по решењу надлежне инспекције ,
повлачи санкције из члана 9. ове Одлуке.

Члан 11.
           Сва новчана средства остварена од наплаћених казни
приход су  локалне самоуправе.
           Казне се уплаћују на рачун:  840-743351843-13 са позивом
на број: 96-033 буџета општине Ћуприја.

Члан 12.
          Чињење прекршајних радњи више  пута у току
календарске године повлачи адекватне мере забране рада сходно
важећим законским прописима, на предлог надлежних
инспекцијских служби и решења Прекршајног суда Јагодина-
Одељења  Ћуприја.“

Члан 4.
       Остали чланови Одлуке о радном времену остају на снази.

Члан 5.
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
06-58/2012-02 од  03.08.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.прав.

На основу члана 160. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима (Сл. Гласник РС, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), члана 5.
Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Ћуприја
(Сл. гласник општине Ћуприја, бр. 14/2011) и члана 15 и 38.
Статута општине Ћуприја (Сл. гласник општине Ћуприја, бр.
14/08) Скупштина општине Ћуприја на седници од 03.08.2012.
године, доноси:

ОДЛУКУ О
ЛЕТЊЕМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ

КАРАЂОРЂЕВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уводи се посебан режим саобраћаја на
делу улице Карађорђева, од раскрснице са улицама Данила
Димитријевића и Живке Дамњановића до раскршћа са улицом
Иво Лоле Рибара.

Члан 2.
Посебним режимом саобраћаја из члана 1. ове

Одлуке обуставља се саобраћај за сва моторна возила, у
периоду од 01. јуна до 31. августа у времену од 20:00 од 24:00
часова.
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Обустава саобраћаја не односи се на возила Хитне
медицинске помоћи, возила МУП-а и Ватрогасних служби када
за то постоји неодложна службена потреба и за возила са
посебном дозволом.

Члан 3.
Возила са посебном дозволом из члана 2. ове Одлуке

су возила станара стамбених зграда у улици Карађорђевој, која
се издаје само у случајевима када не постоји алтернативна
саобраћајница за долазак возача до места становања у времену
обуставе саобраћаја.

Општински орган надлежан за послове саобраћаја
издаје дозволу из става 1. овог члана. Возила се морају кретати
брзином кретања пешака а највише 10km/h,  најближом трасом
пута, не угрожавајући кретање пешака. Дозвола се издаје за
сваку календарску годину.

Члан 4.
Обуставе саобраћаја изузети су аутобуси који

обављају линијски градски и приградски превоз путника на
територији општине Ћуприја и међумесни аутобуси на линији
Јагодина-Ћуприја-Параћин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Решење о режиму саобраћаја – улица Карађорђева у Ћуприји
(Сл. гласник општине Ћуприја, бр. 10/2006).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине

Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-58/2012-02 од 03.08.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 Драгана Јовановић, дипл. правник

На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о
локалним изборима (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 54/11) и чл.51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на  седници
одржаној дана 03.08.2012.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА УРОШЕВИЋ

ДРАГАНА

Одборнику Урошевић Драгану из Ћуприје престаје
мандат одборника у Скупштини општине Ћуприја, због поднете
оставке.
            Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 од 03.08.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

                На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08 и 28/08) и чл. 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 03.08.2012.године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА

Потврђују се мандати одборника Цвејић Михајла,
рођеног 21.04.1956.године, из Влашке, општина Ћуприја и
Здравковић Мирославе, рођене 03.07.1970.године из Ћуприје,
ул.Станоја Главаша 19 у Скупштини  општине Ћуприја
изабраних  на изборима одржаним дана 06.маја 2012.године.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 од 03.08.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 51. Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
03.08.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

ИМЕНУЈЕ СЕ Верификациони одбор ради
утврђивања сагласности уверења о избору за одборника и
извештаја Изборне комисије у саставу:

1. Милоје Петровић
2. Бранко Величковић
3. Аника Ристић

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 од 03.08.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08 и 28/08) и чл.
51.Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 03.08.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија ради спровођења поступка

тајног гласања за избор  чланова Општинског Већа у саставу:

1. Драгана Митровић
2. Зоран Траиловић
3. Аника Ристић

             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 ОД 03.08.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драгана Јовановић,дипл.правник
На основу члана 32. став 1. тачка 12) Закона о

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС,'',бр.129/07) и члана 38.
став 1. тачка 13)  Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08 и 28/08), Скупштина општине
Ћуприја на  седници одржаној дана 03.08.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ  ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

БИРАЈУ СЕ чланови Општинског већа:
1. Владо Круљ
2. Јелена Иветић
3. Јелена Димитријевић

             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 ОД 03.08.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. правник

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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на  седници одржаној  дана 03.08.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
Даје се сагласност на Статутарну Одлуку о измени

статута ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'',
коју је донео Управни одбор дана 25.07.2012.године под бројем:
1395/01.
           Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 ОД 03.08.2012.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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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'' бр14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 03.08.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ ДИРЕКТОРА ЈП

''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ  ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА''

          РАЗРЕШАВА СЕ  Илија Пауновић, дипл.инг.маш.
функције техничког директора ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење општине    Ћуприја, због поднете оставке.
          Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02  ОД 03.08.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

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'' број:14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 03.08.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови стручне комисије за
израду годишњег програма заштите,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта Данијела Радивојевић и Иван
Радовић, због поднете оставке.
                Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-58/2012-02 од 03.08.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник
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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


