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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 19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ЈОКСИМОВИЋ

ЗОРАНА

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.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 19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА

            Потврђује се мандат одборника Вукићевић Татјане,
рођене  03.07.1973.године, из  Ћуприје, ул.Драгоша Илића 82 у
Скупштини  општине Ћуприја изабране  на изборима одржаним
дана 06.маја 2012.године.
                            Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама
(,,Службени гласник РС,, број 111/09) и члана 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС број 129/07),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012. године, донела је

ОДЛУКA
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ

ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овом Одлуком регулише се организација и
функционисање цивилне заштите на територији општине
Ћуприја; дужности општинских органа у заштити и спасавању и
изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне
ситуације; одређивања повереника и заменика повереника
цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица
цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга
питања из области цивилне заштите.

Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине су:

1. Скупштина општине;
2. Председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа и њени органи;
5. Привредна друштва и друга правна лица значајна и

оспособљена за заштиту и спасавање;
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.

Дужности – надлежности органа општине
Члан 3.

Скупштина општине
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања
становништва и материјалних и културних добара на територији
општине Ћуприја и одредби Закона о ванредним ситуацијама, (у
даљем тексту: Закон) Скупштина општине Ћуприја врши
следеће послове:
 доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне

заштите на територији општине Ћуприја и обезбеђујe њено
спровођење у складу са јединственим системом заштите и
спасавања у Републици Србији;
 доноси план и програм развоја система заштите и спасавања

на територији јединице локалне самоуправе, у складу са
Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике
Србије;
 планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и

извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне
заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на
територији општине Ћуприја;
 образујe Општински штаб за ванредне ситуације;
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 одређујe оспособљена правна лица од значаја за заштиту и
спасавање
 разматра висину насталих штета од елементарних непогода и

доставља захтеве за помоћ од Владе;
 разматра извештаје Председника општине о битним

питањима за заштиту и спасавање и др.

Члан 4.
Општинско веће

У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних добара на
територији општине и одредби Закона, Општинско веће
општине Ћуприја врши следеће послове:
 Усваја Процену угрожености за територију општине
Ћуприја
 Усваја План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
 Образује комисију за процену штете настале од
елементарних непогода;
 Доноси одлуке о накнади штете настале од
елементарних непогода;
 Прати реализацију превентивних мера заштите
 Предлаже акта која доноси скупштина општине и др.

Члан 5.

Председник општине:

 стара се о спровођењу Закона и других прописа из области
заштите и спасавања;

 обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације и руководи

 његовим радом;

 у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже
постављење осталих чланова штаба за ванредне ситуације;

 доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације у општини;

 руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене
Законом и другим прописима;

 усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица
чији је општина оснивач у спровођењу мера заштите и
спасавања;

 предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, на усвајање;
o наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне

заштите опште намене;

 остварује сарадњу са начелником управног округа и
окружним штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог
и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;

 наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних
добара са угроженог подручја и стара се о њиховом
збрињавању;

 стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана,
правних лица и материјалних добара у циљу укључења истих
у активности заштите и спасавања.

 одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране
припадника јединица цивилне заштите опште намене и
грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и
материјалних-добара у општини;

 одлучује о увођењу дежурства општинским органима и
другим правним лицима у

 ванредној ситуацији;

 одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете
у ванредним ситуацијама;

 остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством
унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања
активности у ванредним ситуацијама;

 разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и
спасавања из своје надлежности;

 извештава Скупштину општине о стању на терену и о
предузетим активностима у ванредној ситуацији.

Члан 6.

Органи општинске управе
Органи Општинске управе у оквиру својих надлежности

у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и
задатке:
 прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним

ситуацијама и предузимају мере за заштиту и спасавање;
 учествују у изради Процене угрожености територије

општине Ћуприја;
 израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама;
 учествују у припремама и извођењу привременог померања

или евакуације становништва;
 учествују у припремама и спровођења збрињавања

настрадалог становништва;
 старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад

Општинског штаба званредне ситуације;
 врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из

своје надлежности;
 набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру

система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују
у изради студије покривености система јавног узбуњивања
за територију јединице локалне самоуправе;

 старају се о обезбеђењу телекомуникационе и
информационе подршке за потребе заштите и спасавања;

 организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
 учествују у организацији, формирању и опремању јединица

цивилне заштите опште намене;
 остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора

за ванредне ситуације;
 обављају и друге послове заштите и спасавања.

Члан 7.
Послови заштите и спасавања

Стручне, опеартивне, планске и организационе послове
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину
Ћуприја вршиће надлежна стручна служба општинске управе
општине Ћуприја.

Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће
послове:

 носилац је активности на изради Процене угрожености
општине;

 носилац је активности на изради Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;

 носилац је активности на изради Плана функционисања
цивилне заштите и система осматрања и обавештавања ( у
склопу Плана одбране општине Ћуприја);

 носилац је активности на формирању, опремању и
обучавању јединица цивилне заштите опште намене;

 набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују
у изради студије покривености система јавног узбуњивања
за територију јединице локалне самоуправе

 организује, развија и води личну и колективну заштиту;
 усклађује планове заштите и спасавања у ванредним

ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе;
 остварује непосредну сарадњу са организационим

јединицама Сектора за ванредне ситуације;
 израђује план мобилизације јединица и организују

извршење мобилизације јединица опште намене;
 врши и друге послове из области заштите и спасавања.

Члан 8.
Кординацију рада надлежне стучне службе за заштиту

и спасавање вршиће руководилац службе за заштиту, одрживо
коришћење, очување и унапређење животне средине општинске
управе општине Ћуприја

Члан 9.
Опшстински штаб за ванредне ситуације

Oбједињавање, координацију и руковођење снагама за
заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите које формира
општина и активностима које се предузимају у заштити и
спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера
и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода,
техничко – технолошких несрећа и других опасности као и
руковођење и кординацију спровођење мера и задатака обнове,
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реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе
одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих
ванредних ситуација на територији општине Ћуприја спроводи
Општински штаб за ванредне ситуације.

Општински штаб за ванредне ситуације је формиран
на основу члана 33. Закона и у складу са чланом 8. Уредбе о
саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације ( у даљем
тексту:Уредба) (,,Сл. Гласник РС,, бр 98/2010) а надлежност је
дефинисана чланом 34. и 35. Закона.

Члан 10.
Поред надлежности дефинисаних Законом,

Општински штаб, у случају ванредне ситуације може наредити и
следеће мере:
 мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене,

грађана и материјалних средстава;
 ангажовање оспособљених правних лица;
 увођење дежурства правним лицима;
 посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
 посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког

карактера;
 посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним

путевима;
 евакуацију становништва;
 одређивање другачијег распореда радног времена;
 посебне приоритете у испоруци комуналних и других

производа и пружању услуга (воде, грејања, гаса, електричне
енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и
сл);

 привремену забрану приступа и кретања у појединим
угроженим подручјима;

 привремену забрану коришћења одређених покретних и
непокретних ствари власницима односно корисницима;

 обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране
становништва и правних лица у организовању и спровођењу
евакуације и других активности у заштити и спасавању;

 корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова,
пословних просторија и других зграда да приме на
привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;

 и друге мере.

Члан 11.
Повереници цивилне заштите

За организацију и спровођење превентивних мера заштите
и покретање почетних активности у случају појаве опасности по
људе и материјална средства одређују се по један повереник
цивилне заштите и њихов заменик у следећим насељеним
местима:

1. У I МЗ ,,ЦЕНТАР,,
2. У II МЗ ,,ЦЕРНИЦА,,
3. У III МЗ ,,ЖИРОВНИЦА,,
4. У МЗ ,,ДОБРИЧЕВО,,
5. У МЗ ,, БИГРЕНИЦА,,
6. У МЗ ,,СТАРО СЕЛО,,
7. У МЗ ,,ВИРИНЕ,,
8. У МЗ ,, ВЛАШКА ,,
9. У МЗ ,,БАТИНАЦ,,
10. У МЗ ,,ИСАКОВО,,
11. У МЗ ,,ЈОВАЦ,,
12. У МЗ ,, ДВОРИЦА,,
13. У МЗ ,, КОВАНИЦА,,
14. У МЗ ,, КРУШАР,,
15. У МЗ ,, МИЈАТОВАЦ,,
16. У МЗ ,, ОСТРИКОВАЦ,,
17. У МЗ ,, ПАЉАНЕ,,
18. У МЗ ,, ИВАНКОВАЦ,,
19. У МЗ ,, СЕЊЕ,,
20. У МЗ ,, СУПСКА,,

Повереници и заменици повереника у насељима
предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу
мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне
заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене.

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су
да поступају у складу са упутствима повереника, односно
заменика повереника.

Именовање повереника и заменика повереника извршиће
Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од
дана доношења ове одлуке.

Предлоге за именовање повереника и заменика повереника
урадиће стручна служба за заштиту и спасавање у сарадњи са
саветима месних заједница.

Члан 12.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање

У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним
ситуацијама а за потребе заштите и спасавања грађана и
материјалних добара од елементарних непогода, техничко
технолошких несрећа и опасности на територији општине
Ћуприја одређују се оспособљена привредна друштва и друга
правна лица и то:

Р.
Бр.

Пун назив
правног

лица

Седиште и
адреса

Делатност Задатак – мера
цивилне заштите

1. Црвени крст
Ћуприја

Ћуприја
Лоле Рибара 4

470-154

Пружање прве
помоћи

-збрињавање
угроженог
становништва
-евакуација
-пружање прве
помоћи

2 Центар за
социјални рад
Ћуприја

Ћуприја
Цара Лазара 89

470-533

Пружање
социјалне
помоћи

-Збрињавање
угроженог
становништва

3. Дом здравља
Ћуприја

Ћуприја
Кнеза Милоша

бб.
473-315

Здравствена
заштита
становништва

-Прва медицинска
помоћ

4. Општа
болница
Ћуприја

Ћуприја
Миодрага

Новаковића 78
8470-775

Здравствена
заштита
становништва

-Збрињавање
повређених и
рањених

5. Завод за јавно
здравље
Ћуприја

Ћуприја
Миодрага

Новаковића 78
473-289

Здравствена
заштита
становништва

-Спречавање и
сузбијање
епидемија
-Здравствена
заштита
становништва

6. ЈП Дирекција
за изградњу
општине
Ћуприја

Ћуприја
Карађорђева

74
8470-551

Изградња и
одржава-
ње
инфраструктуре

-Заштита од
рушења,
-спасав. из
рушевина,
склањање и
урбанистичке мере
заштите

7. ЈКП ,,Услуга''
Ћуприја

Ћуприја
Анђе Ранковић

бб.
8470-195

Комунална
делатност

-Асанација терена,
-заштита и
спасавање од
поплава и несрећа
на води, -спасавање
из рушевина
-очување добара
битних за опстанак

8. ЈП,,Водовод и
канализација''
Ћуприја

Ћуприја
Гробљанска

бб.
8471-146

Водовод и
канализација

-Обезбеђење здраве
пијаће воде,
-заштита и
спасавање од
поплава и несрећа
на води
-асанација терена,
-очување добара
битних за опстанак

9. Ветеринарска
станица
Ћуприја

Ћуприја
Цара Лазара

107
472-278

Здравствена
заштита

животиња

-превентивновно
деловање на
сузбијању могуће
епидемије код
домаћих и дивљих
животиња,
-за време
епидемије,
-после престанка
епидемије на
асанацији терена
где су боравиле
заражене
животиње.
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10. Саобраћајно
предузеће
,,Антић''

Ћуприја
Сење бб.

Превожење
путника

-превоз и
евакуација
становништва

11. Електросрбија
ДОО
Краљево–
електродистри
буција
Ћуприја

Ћуприја
Кнеза Милоша

15-19
472-232

Дистрибуција
електр. енергије

-очување добара
битних за опстанак
-асанација терена

12. Водопривредн
о предузеће
Ћуприја

Ћуприја
Цара Лазара

109
8871-339

Одржавање
система одбране

од поплава

-Заштита и
спасавање од
поплава и несрећа
на води,
-спасавање из
рушевина,
асанација терена,
-евакуација
-очување добара
битних за опстанак
спасавање из
рушевина

13 ПОР Werner-
Weber
Ćuprija

Ћуприја
Гробљанска

бб.
8471-706

Збрињавање
комплетног

третмана отпада

-Асанација терена

14. ЈП СРЦ
„АДА“
Ћуприја

Ћуприја,
булевар 2
470-557

Спорт,
рекреација

-Збрињавање
угрожених и
евакуисаних

15. Телеком
Србија
ИЈ.Јагодина -
Ћуприја

Ћуприја,
Кнеза

Милоша 2
035/870-777

-
телекомуникационa
и информационa
подршка за потребе
заштите и
спасавања;

16. ЈП РТВ
,,Ћуприја”

Ћуприја,
Лоле Рибара

3/2
035/8470-934

-јавно
информисање

Активирање и употребу правних субјеката из става 2.
овог члана наређује Општински штаб за ванредне ситуације.

Овлашћује се Председник општине Ћуприја да са
правним лицима из става 2. овог члана склопи уговор којим ће
се уредити међусобна права и обавезе.

У случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања а на препоруку
Општинског штаба за ванредне ситуације, овлашћује се
Председник општине Ћуприја да са ангажованим правним
лицима склопи уговор.

Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем
правних лица из става 2. овог члана у заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине.

Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене
Јединице цивилне заштите опште намене

оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених
задатака из области заштите и спасавања као што су
локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи,
за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по
процени штаба за ванредне ситуације.

У општини Ћуприја формираће се јединица цивилне
заштите опште намене у складу са оговарајућом прописаном
формацијом.

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће
општинска стручна служба за заштиту и спасавање.
Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Општинско
веће.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ;
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА;

ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 14.

Носилац израде Процене угрожености општине
Ћуприја од елементарних непогода и других несрећа је

општинска стручна служба за заштиту и спасавање која ће у
сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама општинске
управе, у складу са Законом и Методологијом за израду Процене
угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, сачинити Процену.

Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити
Процену угрожености и доставити је Општинском већу и
скупштини на усвајање.

Процену угрожености израђују лица са лиценцом за
процену ризика (члан 49а закона о ванредним ситуацијама ).

Члан 15.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама за општину Ћуприја, је општинска
стручна служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и
другим организационим јединицама општинске управе, у складу
са Законом и Методологијом за израду Процене угрожености и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити
План.

Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине
Ћуприја и доставити га Општинском већу и Скупштини
општине на усвајање.

План заштите и спасавања израђују лица са лиценцом
за процену ризика (члан 49а закона о ванредним ситуацијама ).

Члан 16.
Носилац израде Плана функционисања система

цивилне заштите као саставног дела Плана одбране општине је
општинска стручна служба за заштиту и спасавање која ће у
сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама општинске
управе, у складу са Упутством о методологији за израду планова
одбране и потребним изводом из Плана одбране Републике
сачинити План.

Члан 17.
Лична и колективна заштита

Личну и колективну заштиту у општини организовати
по месту рада и месту становања.

Грађани власници стамбених зграда, односно кућа,
дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и
спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине,
набаве и држе у исправном стању средства и опрему као што је
предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну
и колективну заштиту од елементарних непогода и других
несрећа.

Обавезује се општинска стручна служба за заштиту и
спасавање да у сарадњи са организационом јединицом Сектора
за ванредне ситуације, припреми упутства и друге публикације
којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у
могућој или насталој опасности. Посебан акценат дати
едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и
пожару.

У реализацију активности наведених у ставу 3. овог
члана укључити поверенике цивилне заштите.

Члан 18.
Финансирање

Из буџета општине Ћуприја и из средстава Фонда за
ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и опасности, финансираће се
следеће:

 организовање, опремање и обучавање Општинског штаба
за ванредне ситуације;

 организовање, опремање и обучавање јединица цивилне
заштите опште намене;

 трошкове ангажовања оспособљених правних лица у
складу са уговором за извршавање задатака заштите и
спасавања;

 изградњу система за узбуњивање на својој територији

 набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне
опреме за општинске јединице цивилне заштите опште
намене;
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 изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и
чување објеката за потребе цивилне заштите;

 обуку из области цивилне заштите коју организује
општина;

 организацију и спровођење мера и задатака цивилне
заштите из делокруга општине;

 санирање штета насталих природном и другом незгодом, у
складу са материјалним могућностима;

 и друге послове цивилне заштите који су одређени
позитивним прописима.

Члан 19.
Признања и награде

За нарочите успехе у организовању и спровођењу
задатака цивилне заштите и других послова заштите и
спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима,
службама и органима Општинске управе, Штаба за ванредне
ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне
заштите, заменицима повереника, другим припадницима и
заслужним појединцима на територији општине Ћуприја,
додељују се признања и награде.

Штаб за ванредне ситуације предлаже Скупштини
општине Ћуприја лица за доделу признања и награда из става
један овог члана.

Признања и награде ће се уручивати на Дан општине
Ћуприја 13.октобра.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по

објављивљњу у службеном листу Општине Ћуприја.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе све

одлуке које су регулисале област организације цивилне заштите
у општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић, дипл.правник

На oснову члана 33.Закона о ванредним
ситуацијама(''Сл.гласник РС '',бр.111/09), а у складу са чланом
10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације (''Сл.гласник РС '',бр.98/2010 ), као и члана 20. став 1.
тачка 19. Закона о локалној самоуправи('' Сл.гласник РС
'',бр.129/07) и члана 38. став 1. тачка7. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник Ћуприја'',бр. 14/08), Скупштине општине Ћуприја,
на седници одржаној дана  19.09.2012.године, донела jе

ОДЛУКA
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ

СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
У циљу координације и руковођења заштитом и

спасавањем у ванредним ситуацијама на територији општине
Ћуприја, као оперативно-стручно тело,образује се Општински
штаб за ванредне ситуације за територију општине Ћуприја.

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације у сталном

саставу именују се:
1. Председник општине – командант Штаба
2. Заменик председника општине – заменик команданта
Штаба
3. Начелник општинске Управе–  начелник Штаба
4. Представник ПС Ћуприја–  члан
5. Члан Општинског већа–  члан
6.Представник Одељења за урбанизам и имовинско правне
послове –  члан
7.Шеф Одељења за инспекцијски надзор –  члан
8.Директор ЈП '' Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' – члан
9.Директор ЈП ''Водовод и канализација''–  члан
10.Директор КЈП '' Услуга''–  члан
11.Директор Дома здравља –  члан

12.Секретар Општинске организације Црвеног крста– члан
13.Представник  ВУ '' Напредак'' –  члан
14.Представник PWW d.o.o. Ниш, огранак Ћуприја –  члан
15. Представник Водопривреног предузећа ,,Ћуприја“А.Д.–
члан
16.Уредник РТВ – Ћуприја – члан
17. Представник ветеринарске станице Ћуприја
18. Представник  МУП-сектор за В.С. ватрогасне јединице
Ћуприја

Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за
ванредне ситуације може ангажовати оспособљена лица и друге
организације од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Члан 3.
Начелника, заменика и чланове Штаба за ванредне

ситуације поставља и разрешава Скупштина  општине, на
предлог председника општине.

Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

1) руководи и координира рад субјеката система заштите и
спасавања и снаге заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;

2) руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;

3) руководи и кординира спровођење мера и задатака обнове,
реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир
потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика
од будућих ванредних ситуација;

4) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености
и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;

5) прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;

6) наређује употребу снага заштите и спасавања,средстава
помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;

7) стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и предузетим мерама за смањење
ризика од катастрофа;

8) разматра организацију, опремање и обучавање јединица
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних
лица;

9) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних држава у ванредним ситуацијама;

10) наређује приправност-спремност за ванредне
ситуације;

11) процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;

12) израђује предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду;

13) спроводи годишњи план рада;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке;

Члан 5.
Општински штаб за ванредне ситуације, поред

послова из члана 4. Ове одлуке обавља и следеће послове:

1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;

2) именује повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним местима;

3) разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на територији локалне
самоуправе;

4) подноси скупштини општине на усвајање предлог
годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;

5) ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за јединицу  локалне самоуправе;

Члан 6.
По потреби Штаб за ванредне ситуације може

формирати помоћне стручне оперативне тимове за специфичне
задатке заштите и спасавања.

Члан 7.
Финансирање активности Штаба обезбеђује се из

буџета општине Ћуприја Фонда за ванредне ситуације,
фондација, донатора и буџета Републике Србије.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8.дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

одлука БРОЈ: 06-54/2011-01 од 01.07.2011.год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић, дипл.правник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/2011),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
19.09.2012.године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНАЛНЕ

ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ И АЗИЛА

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о формирању

Регионалне Зоохигијенске службе и азила (''Сл.гласник општине
Ћуприја''.бр. 23/08), тако што се члан 4. мења и гласи:

''Именује се Одбор за изградњу Регионалне
Зоохигијенске службе и азила у следећем саставу:

1.Вучић Срђан
2.Симић Марко
3.Стојановић Срђан
4.Јанковић Синиша
5.Николић Драган''.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

         На основу чл. 1,2,3,5,7 и 9 Закона о платама у државним
органима и јавним службама (Сл.гласник РС 34/01), чл 32, став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07)
чл 37, 51,56 став 2, и 58 став 6. 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  19.09.2012.године донела је

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

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ,

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.
                 У  Одлуци о накнадама   одборника у Скупштини
општине Ћуприја,радно правном статусу и платама изабраних,
именованих и постављених лица (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр. 16/08 и 16/12), у члану 8. став 4. мења се и гласи:

''Уколико лица из става 3. овог члана нису на сталном
раду у општини,имају право на накнаду за вршење своје
функције у висини од, и то  председник Скупштине 70% од
плате коју би примао на сталном раду, а заменик председника
Скупштине у висини од 45% од плате коју би примао на сталном
раду''.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.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'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију
Савета I Месне заједнице ''Центар'', именовано Одлуком
Скупштине општине Ћуприја број 06-7/05-02 од
04.02.2005.године, у саставу:

1.Јовица Стојковић
2.Радојко Максимовић
3.Јасна Станковић
4.Дејан Цуплић
5.Анђелка Дамњановић
6.Јован Јовановић
7.Станко Тодоровић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.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 19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију

Савета Месне заједнице Јовац-Дворица, именовано Одлуком
Скупштине општине Ћуприја број 06-7/05-02 од
04.02.2005.године, и број 06-41/2012-02 од 18.04.2012.године, у
саставу:

1.Драган Миленковић
2.Горан Максимовић
3.Војислав Симић
4.Пеца Димитријевић
5.Синиша Базић
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику

општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.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 19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
РАЗРЕШАВА СЕ радно тело које је вршило функцију

Савета Месне заједнице Вирине, именовано Одлуком
Скупштине општине Ћуприја број 06-154/2009-02 од
16.12.2009.године,  у саставу:

1.Дејан Вучковић
2.Ненад Накић
3Горан Николић
4.Винко Павловић
5.Томислав Бошковић
6.Божидар Јовановић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.године
ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драгана Јовановић,дипл.правник



20.09.2012. број 17

43

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08 и 28/08), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију

Савета I Месне заједнице ''Центар'' до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Милојко Петровић
2.Дејан Вукићевић
3.Божидар Јовановић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета II Месне заједнице ''Церница'' до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Златановић Новко
2.Мијајловић Раде
3.Светислав Јончић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета III Месне заједнице ''Жировница'' до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Валентин Трајковић
2.Драган Ивановић
3.Душан Голубовић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Батинац до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Саша Пиштољевић
2.Саша Војиновић
3.Негослав Јанковић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Бигреница до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Лута Јаношевић
2.Томислав Марјановић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Старо Село до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Златомир Бабић
2.Марко Матковић
3.Мирко Ђурђевић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Вирине до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Мирослав Вучковић
2.Љубиша Марковић
3.Горан Николић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Влашка до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Драгољуб Пауновић
2.Зоран Грујић
3.Зоран Петровић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Добричево до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Радосав Тодосијевић
2.Оливера Стојановић
3.Мирољуб Славковић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Исаково до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Томислав Грујић
2.Дејан Цуплић
3.Новица Станимировић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Јовац-Дворица до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Животије Јовановић
2.Марина Милетић
3.Животије Аћимовић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Кованица до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Првослав Радовановић
2.Милојко Богосављевић
3.Мирко Живковић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана 26. став 2.
Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Мијатовац до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Горан Антић
2.Вера Михајловић
3.Радивоје Танасковић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Остриковац до избора новог савета
месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Радисав Алексић
2.Миодраг Милојковић
3.Петар Николић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У

ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију
Савета Месне заједнице Иванковац Паљане до избора новог
савета месне заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Душанка Стојановић
2.Илија Илић
3.Драгиша Богосављевић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију

Савета Месне заједнице Супска до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:

1.Драган Живковић
2.Владинка Јовановић
3.Радивоје Николић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију

Савета Месне заједнице Сење до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:
1.Небојша Антић
2.Миодраг Антић
3.Момчило Буљанчевић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.09.2012.године, донела је

О Д Л У К У
ФОРМИРА СЕ радно тело које преузима функцију

Савета Месне заједнице Крушар до избора новог савета месне
заједнице.

За чланове радног тела именују се:
1.Миле Станојловић
2.Зоран Радосављевић
3.Миле Ђукановић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД  19.09.2012.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'' број:14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

РАЗРЕШАВА СЕ стручна комисија за израду
годишњег програма заштите,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, која је била овлашћена и за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, именована
решењем Скупштине општине Ћуприја број: 06-32/2012-02 од
19.03.2012.године у саставу:

1. Горан Петровић,председник комисије
2. Маја Бешевић
3. Драган Урошевић
4. Света Стајић
5. Славица Митровић
6. Зоран Момировић
7. Драган Николић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.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 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ИМЕНУЈЕ  СЕ стручна комисија за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у саставу:

1. Војислав Марковић,председник комисије
2. Славица Богдановић, члан
3. Гордана Стошић-Булат,члан
4. Животије Јовановић, члан
5. Зоран Петковић, члан
6. Зоран Момировић ,члан
7. Радмила Николић,члан

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од 19.09.2012.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'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.09.2012.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ИМЕНУЈЕ СЕ комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у саставу:

1. Мирослав Здравковић,председник
2. Јагода Ђулинац
3. Маријан Ранђеловић
4. Даница Стојиљковић
5. Зоран Здравковић
6. Зоран Момировић
7.  Драган Николић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 од  19.09.2012.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 10) 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 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА''

У решењу о именовању Управног одбора ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја''
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.16/2012) врши се допуна,
тако што се после тачке 5. додаје:

''6.Зоран Грујић
 7.Снежана Милојковић''

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

      На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. став 1. тачка
10) 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 19.09.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У
ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора Центра за
социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.16/2012) од 21.08.2012.године, врши се допуна и то
тако што се именују чланови из реда запослених:
        Грковић Зоран, социјални радник
        Милојевић Драган,дипл.соц.радник

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 10) 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 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА ЈП РТВ ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора ЈП РТВ
''Ћуприја'' у Ћуприји  (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.16/2012) врши се допуна, тако што се после тачке 3.
додаје:

''4.Нена Стојиљковић,члан
 5.Валентина Петровић,члан''

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ:06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 10) 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 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА ЈП СЦ ''АДА'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора ЈП СЦ
''Ада'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.16/2012)
врши се допуна, тако што се после тачке 3. додаје:

''4.Станиша Флорић
 5. Зоран Антић''

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.

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 19.09.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

        У решењу о именовању Управног одбора Туристичке
организације  општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр.16/2012) врши се допуна тако што се после тачке 5. додаје:

                        '' 6. Драгица Ђурић
                          7. Горан Савић''

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

       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.14/2012),
Скупштина општине Ћуприја, на  седници одржаној
19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ

ОДБОРА КЈП ''УСЛУГА'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора КЈП
''Услуга'' у Ћуприји, (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.16/2012)
врши се допуна, тако што се после тачке 3. додаје:

''4.Јелена Стојковић
  5.Небојша Милосављевић''

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама система образовања
и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09), 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 19.09.2012.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОШ  ''13. ОКТОБАР'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању  школског одбора ОШ
''13.Октобар'' у Ћуприји,(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.7/10)
врши се измена тако што се уместо:

''Др Владо Круљ''
         уписује:

''Весна Станковић''

             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 ОД 19.09.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

         На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 51.Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.09.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

''ДУШАН МАТИЋ'' У ЋУПРИЈИ

РАЗРЕШАВА  СЕ  директор Народне библиотеке ''Душан
Матић''  у Ћуприји Александар Ранчић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

                На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 51.Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр:14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.09.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ

БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ'' У ЋУПРИЈИ

ИМЕНУЈЕ СЕ  Никола Илић за ВД директора
Народне библиотеке ''Душан Матић''  у Ћуприји.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-80/2012-02  ОД 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07)  и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  ЋУПРИЈИ

РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Народне библиотеке
''Душан Матић'' у Ћуприји у саставу:

1.Добрила Милановић
2.Љуба Дицић
3.Владан Миленковић
4.Снежана Милојковић
5.Гордана Матић
Решење објавити у Службеном гласнику општине

Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 од 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07)  и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 19.09.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''ДУШАН МАТИЋ''  У  ЋУПРИЈИ

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне библиотеке
''Душан Матић'' у Ћуприји у саставу:

1.Милош Јовановић, председник
2.Сузана Величковић
3.Драгана Траиловић

             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-80/2012-02 од 19.09.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07) и 57. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник РС'' бр.14/08,22/08 и 28/08), председник општине
Ћуприја, дана 22.08.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора
КЈП ''Услуга'' – Ћуприја, бр. 1351 од 25.07.2012.. године, а која
се односи на Ценовник за извођење радова на одржавању јавне
расвете на територији општине Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-114/2012-01 од 22.08.2012

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Др Слободан Лазић
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