
          На основу чл.68. ст.3. Пословника Скупштине општине 
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Секретар 

Скупштине општине Ћуприја, даје  

 

И С П Р А В К У 

ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

 

                У Службеном гласнику општине Ћуприја број: 5 од 
08.04.2015.године у Решењу о образовању  комисије за 

спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину 

непосредном погодбом, под:  III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ:, под 
тачком 2.  погрешно је  објављен текст, те се врши исправка и 

објављује се следећи текст: 

                      ''2. Да записник о спроведеном поступку непосредне 
погодбе, као и предлога за прибављање непокретности у јавну 

својину општине Ћуприја, достави Скупштини општине Ћуприја 

на разматрање и одлучивање.'' 
                      

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Далиборка Ковачевић, дипл.правник, с.р. 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13),члана 10. и 11. Пословника Општинског већа општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.24/2008), Општинско 
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

07.04.2015.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ЗАДУЖУЈЕ  СЕ  члан Општинског већа Илија 
Пауновић, дипл.маш.инг., заменик председника општине, да 

прати стање у области: комуналних делатности; урбанизма и 

индустриских зона. 
II Заменик председника општине је одговоран за 

праћење стања и спровођење ставова Општинског већа за области 

за које је задужен као и за благовремено покретање иницијатива 
пред Општинским већем за разматрање питања из надлежности 

Општинског већа у одговарајућим областима. По својој 

иницијативи или на захтев чланова Општинског већа 
обавештаваће о извршавању закључака Општинског већа  и 

реализацији закључака из области за које је задужен. 

 
 III Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја 

 

 Решење доставити: 

- Илији Пауновић, заменику председника општине 

- секретару Скупштине Општине за објављивање 
- а/а 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-56/2015-01-1 од 07.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ек.наука 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
Исправка текста објављеног у Службеном гласнику 

општине Ћуприја 1 

Решење 1 

 

 


