
На основу члана 18. став 6 .члана 26.став.2, члана 
51.Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' ,бр.72/2011, 

88/2013 и 105/2014),  члана 20. став 1. Тачка 25.Закона о локалној 

самоуправи ('Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14 –др. Закон), члана 
6.став 1. Тачка 2.Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању 

и располагању стварима у својини општине Ћуприја (Сл.гласник 

општине Ћуприја '' бр. 8/2014) и  члана 38. Статута општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 09.12.2015. године, доноси 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА НА 

КП.БР.4511/1 У КО ЋУПРИЈА ГРАД УСТАНОВИ ЗА СПОРТ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''АДА'' ИЗ ЋУПРИЈЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком Установи за спорт Спортски центар  

''АДА'' из Ћуприје даје се на коришћење објекат број 1- базен, 

површине 9902 м2   који се налази на  кп.бр.4511/1  у КО Ћуприја 
град, уписан  у листу   непокретности  бр.6286  за КО Ћуприја 

град . 

Члан 2. 

Објекат из члана 1. Ове одлуке , даје се Установи за 

спорт Спортски центар  '' АДА'' из Ћуприје на коришћење без 

накнаде. 

Члан 3. 

Општина Ћуприја задржава право да одлуком свог 

надлежног органа одузме право коришћења објекта на кп.бр. 
4511/1 у КО Ћуприја град од Установе за спорт Спортски центар  

''АДА'' из Ћуприје у складу са Законом и актима Општине 

Ћуприја. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-2/2015-02 од 09.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 1.,2.,3.,5.,7. и 9 Закона о платама у 

државним органима и јавним службама  (''Службени гласник РС'', 
број 34/2001, 62/2006 др.закон) 116/2008 (др.закон) 92/2011 и 

99/2011 (др.закон ) 1072013 и 99/2014), члана 32.став 1. Закона о 

локалној  самоуправи (''Службени гласник РС'' , број 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 38. Статута Општине Ћуприја 

(''Службени  гласник Општине Ћуприја'', број 14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13 ) и члана 51 Пословника Скупштине општине 
Ћуприје („Сл. гласник општине Ћуприја'', број 14/2012) 

Скупштина Општине Ћуприје на својој  седници одржаној дана  

09.12.2015 године , донела је  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  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.16/08,16/12,17/12, 5/13 ,11/13 и 21/15) члан  7. мења се и гласи : 

''Члановима сталних и повремених радних тела 
Скупштине општине Ћуприја и члановима радних тела које 

образује Општинско веће општине Ћуприја и председник 

општине , за време вршења дужности у радном телу за сваку 
одржану седницу припада накнада у висини од 1000,00 динара.“ 

                                                                   

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-3/2015-02 од  09.12.2015 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити 
узбуњивача (''Службени гласник Републике Србије'' , број 

128/2014), члана 1. Правилника о начину унутрашњег 

узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код 
послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње 

узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених 

('Службени гласник Републике Србије '' , број 49/2015), члaна. 54. 
ст. 1. Закона о локалној  самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије', број129/2007), члана 72. ст. 1. Статута 

Општине Ћуприја (''Службени  гласник Општине Ћуприја '', број 
14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана. 26. ст. 1. тачка 5. 

Одлуке о организацији Општинске управе (''Службени  гласник 
Општине Ћуприја '', број 21/13, и 4/15)  Начелник Општинске 

управе  општине Ћуприја, доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о поступку  унутрашњег узбуњивања  у  

Општинској управи Општине Ћуприја 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Правилником о поступку унутрашњег узбуњивања у 

Општинској управи општине Ћуприја (у даљем тексту: 

Правилник ) уређује се  поступак унутрашњег узбуњивања, начин 
одређивања овлашћеног лица  као и друга питања од значаја за 

унутрашње узбуњивање у Општинској  управи општине Ћуприја.                                                        

                                                                   

Члан 2. 

Узбуњивање је откривање информације послодавцу о 

кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног 
овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по 

живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради 

спречавања штете великих размера. 
Узбуњивач је физичко лице које изврши узбуњивање у 

вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, 

коришћењем услуга државних и других органа, носилаца  јавних 
овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом 

власништва на привредном друштву. 

Штетна радња је свако чињење или нечињење у вези 
са узбуњивањем којим сеузбуњивачу или лицу које има право на 

заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно 

којим се та лица стављају у неповољнији положај. 
 

Члан 3. 

Информација  садржи податке  о кршењу прописа, 
кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно 

сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, 
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безбедност, животну средину, као и податке  ради спречавања 

штете великих размера. 
Информација може садржати потпис узбуњивача и 

податке о узбуњивачу. 

                                     

Члан  4. 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја 

решењем одређује лице овлашћено за пријем информација и 
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.   

                                                                   

    II  ПРАВО НА ЗАШТИТУ  

Члан  5. 

Забрањено је спречавање узбуњивања. 

Забрањено је предузимање штетне радње. 

 

Члан  6. 

Узбуњивач има право на заштиту: 
- ако изврши узбуњивање;  

-  ако информацију открије у року од једне године од 

дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а 

најкасније у року од десет година од дана извршења те радње;  
- ако би у тренутку узбуњивања, на основу 

расположивих података, у истинитост информације поверовало 

лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач. 

 

Члан  7. 

Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач 

ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња 

због повезаности са узбуњивачем. 
 

Члан  8. 

Право на заштиту као узбуњивач, има лице које учини 
вероватним да је према њему предузета штетна радња, ако је лице 

које је предузело штетну радњу, погрешно сматрало да је то лице 

узбуњивач, односно повезано лице. 
 

Члан  9. 

Лице које је у вршењу службене дужности доставило 
информацију има право на заштиту као узбуњивач ако учини 

вероватним да је према њему предузета штетна радња због 

достављања информације. 
 

III  ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  

Члан  10. 

Лице које је овлашћено за пријем информације дужно 

је да, штити податке о личности узбуњивача, односно податке на 

основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се 
узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са 

законом који уређује заштиту података о личности.  

Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана, 
дужно је да штити те податке.  

Лице овлашћено за пријем информације дужно је да 

приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов 
идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без 

откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање 

тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у 
кривичном поступку.  

Ако је у току поступка неопходно да се открије 

идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације 
дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести 

узбуњивача.  

Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити 
лицу на које се указује у информацији, ако посебним законом 

није другачије прописано. 

                                                                     

 IV ПОСТУПАК 

Члан  11. 

 Поступак унутрашњег узбуњивања започиње 
достављањем информације лицу овлашћеном за пријем 

информације и вођење поступка и вези са унутрашњим 

узбуњивањем, у писаној форми или усмено. 
 

Члан 12. 

Писмено достављање  информације у вези са 
унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном 

предајом писмена о информацији  у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и 

електронском поштом, у складу са законом, уколико постоје 

техничке могућности. 

Усмено достављање информације у вези са 

унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник. 
Уколико се достављање информације врши 

непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у 

вези са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему 

информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом 

пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од 

узбуњивања.   
Уколико се достављање писмена о   информацији у 

вези са унутрашњим  узбуњивањем врши обичном или 

препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје 
се потврда  о пријему информације у вези са унутрашњим 

узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код 

препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а 
код обичне пошиљке датум пријем пошиљке код  Општинске 

управе општине Ћуприја. 

Ако је поднесак упућен електронском поштом, као 
време подношења Општинској  управи општине Ћуприја  сматра 

се време које је назначено у потврди о пријему електронске 

поште, у складу са законом. 

 

Члан 13. 

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем садржи: кратак опис чињеничног стања о 

информацији  у вези са унутрашњим узбуњивањем; време, место 

и начин достављања информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем; број и опис прилога поднетих уз информацију о 

унутрашњем узбуњивању; податке о томе да ли узбуњивач жели 

да подаци о његовом идентитету не буду откривени; податке о 
послодавцу; печат послодавца; потпис лица овлашћеног за 

пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем. 

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим 

узбуњивањем може  садржати потпис узбуњивача и податке о 
узбуњивачу, уколико он то жели.  

 

Члан  14. 

Oбичне и препоручене пошиљке на којима је означено 

да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење 

поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем  или на којима је 
видљиво на омоту  да се ради о информацији у вези са 

унутрашњим узбуњивањем може да отвори  само лице 

овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем. 

Члан  15. 

У случају анонимних обавештења, поступа се у складу 

са Законом. 

У циљу провере информације у вези са унутрашњим 

узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се 
обавештава начелник Општинске управе општине Ћуприја, као и 

узбуњивач, уколико је то могуће, на основу расположивих 

података. 

Члан  16. 

Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере  

информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о томе се 
саставља записник. 

На садржину записника, може се ставити приговор. 

 

Члан  17. 

Након пријема информације, лице овлашћено за пријем 

информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем  је дужно да по њој поступи без одлагања, а 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације. 

 

Члан  18. 

По окончању поступка, саставља се извештај о 

предузетим радњама  у поступку о информацији у вези са 
унутрашњим узбуњивањем, предлажу мере ради отклањања 

уочених неправилности и последица штетне радње насталих у 

вези са унутрашњим узбуњивањем. 
Извештај из става 1. овог члана доставља се начелнику  

Општинске управе општине Ћуприја и узбуњивачу, о коме се 

узбуњивач може изјаснити. 
Ради отклањања уочених неправилности и последица 

штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу  

се предузети  одговарајуће мере на основу извештајa из става 1. 
овог члана.                                                                             
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Члан  19. 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја је 
дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом 

окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка. 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја је 

дужан да, на захтев узбуњивача, пружи обавештења узбуњивачу 

о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући 

узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује 
радњама у поступку. 

 

V ЗАБРАНА СТАВЉАЊА УЗБУЊИВАЧА У 

НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ 
 

Члан 20. 

Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави 

узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а 

нарочито ако се неповољнији положај односи на: 
 

1) запошљавање; 

2) стицање својства приправника или волонтера; 
3) рад ван радног односа; 

4) образовање, оспособљавање  или стручно усавршавање; 

5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак  
звања; 

6) дисциплинске мере и казне; 

7) услове рада; 
8) престанак радног односа; 

9) зараду и друге накнаде из радног односа; 

10) исплату награде и отпремнине; 
11) распоређивање  или премештај на друго радно место; 

12) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од 
стране других лица; 

13) упућивање на обавезне здравствене прегледе  или 

упућивање на прегледе ради оцене радне способности. 
У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач 

има право на накнаду штете, у складу са законом који уређује 

облигационе односе. 
Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са 

узбуњивањем има право на судску заштиту. 

 

VI ЗАБРАНА ЗЛОУПОТРЕБЕ УЗБУЊИВАЊА 

 

Члан 21. 

Забрањена је злоупотреба узбуњивања. 

Злоупотребу узбуњивања врши лице које: 

1) достави информацију за коју је знало да није истинита; 

2) поред захтева за поступање у вези са информацијом 

којом се врши узбуњивање тражи противправну 

корист.   
         

VII  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 22. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “ Службеном гласнику општине Ћуприја „. 

       

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ:  02-116/2015-01-2  ОД  04. 12. 2015. ГОДИНЕ 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић – Ранђеловић, дипл. правник, с.р. 

   На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08, 13/11 и 

23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.12.2015. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама 
Статута Установе за спорт СЦ  ''АДА'' Ћуприја, коју је донео 

Управни  одбор дана 16.10.2015.године под бројем: 180/15. 

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-4/2015-02 ОД 09.12.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.12.2015. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку Управног одбора 

Установе за спорт СЦ ''АДА'' Ћуприја број: 255/15 од 
03.12.2015.године, о изменама и допунама Финансијског плана за 

2015.годину.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-5/2015-02 ОД 09.12.2015.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и члана 52. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.12.2015. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана и 
Програма рада Установе културе ''Ћуприја''- Ћуприја за 

2015.годину, коју је донео Управни одбор дана 30.11.2015.године 

под бројем: 76/2015.   
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-6/2015-02 ОД 09.12.2015.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

 На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и 
23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.12.2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Програма рада 

Туристичке организације општине Ћуприја за 2015.годину, коју 

је донео  Управни одбор Одлуком број: 276/2015 од  
30.11.2015.године.  

 Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-7/2015-02 ОД 09. 12.2015.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

        На основу члана 536. Закона о привредним друштвима 
(''Сл.гласник РС'' бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015), 

члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. 
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 09.12.2015.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА 

ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ ЋУПРИЈА-У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

 УСВАЈА СЕ почетни ликвидациони биланс Јавне 

агенције за зоохигијену Ћуприја-у ликвидацији  број 14/15 од 
26.10.2015.године. 

            Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-8/2015-02 од 09.12.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган  Николић,дипл.правник, с.р. 
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       На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на   

седници одржаној  дана 09.12.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања ЈП 

''Дирекција за изградњу и уређење општине  Ћуприја'' за 

2015.годину, Измене и допуне број III, број: 2043/01 од 
20.11.2015.године, који је донео Надзорни одбор Одлуком број 

2044/01 од 20.11.2015.године.  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-9/2015-02 ОД 09.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

         На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 

51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на  

седници одржаној  дана 09.12.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања  ЈП 

''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'' за 
2015.годину, Измене и допуне број IV (пречишћен текст), број 

2134/01 од 03.12.2015.године, који је донео Надзорни одбор 

Одлуком број 2135/01 од 03.12.2015.године. 
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-10/2015-02 ОД 09.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

    На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 09.12.2015. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

   Даје се сагласност на Финансијски план са изменом за 
2015.годину ЈП за обављање комуналне делатности зоохигијене 

''Зоохигијена Ћуприја''- Ћуприја, који је донео Надзорни одбор 

дана  03.12.2015.године под бројем: 315/15. 
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-290-11/2015-02 ОД 09.12.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган  Николић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

Одлука о давању на коришћење објекта на 
КП.бр.4511/1 у КО Ћуприја град Установи за спорт 

спортски центар „Ада“ из Ћуприја 1 

Одлука о измени одлуке о накнадама одборника у 
Скупштини општине Ћуприја,  радно правном 

статусу и платама изабраних, именованих и 

постављених лица 1 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у 
Општинској управи општине Ћуприја 1 

Решење (Сагласност – Статут Установе за спорт СЦ 

„Ада“) 3 

Решење (Сагласност – Одлука управног одбора 
Установе за спорт СЦ „Ада“) 3 

Решење (Сагласност – Измена финансијског плана 

Установе културе) 3 

Решење (Сагласност – Програм рада Туристичке 
организације) 3 

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса 

Јавне агенција за зоохигијену Ћуприја-у ликвидацији 3 

Решење (Сагласност – Програм пословања ЈП 

„Дирекција за изградњу“ III допуна) 4 

Решење (Сагласност – Програм пословања ЈП 

„Дирекција за изградњу“ IVдопуна) 4 

Решење (Сагласност – финансијски план 

„Зоохигијена“) 4 

 


