
На  основу  члана  95. Закона  о  запосленима  у 
аутономним    покрајинама    и    јединицама    локалне 

самоуправе   („Службени   гласник   РС“   бр. 21/2016, 

113/2017   и   113/2017-I–др. закон), члана 9. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/2016)   и   члана   
60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско  

веће  општине  Ћуприја,  дана  23.11.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПОРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I Образује се Конкурсна комисија заспровођење 
јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника 

општинске управе општине Ћуприја у саставу: 

1. Јовица Антић, дипл.правник,председник, 
2. Јадранка Ђорђевић, дипломирани економиста, члан, 

3. Снежана Јоксимовић, дипл. правник, члан. 
 

II Задатак   комисије   је   да   спроведе   изборни 

поступак    по    јавном    конкурсу    за    попуњавање 

положаја   Заменика начелника   општинске управе општине 
Ћуприја. По окончаном изборном поступку, Конкурсна 

комисија  саставља  листу  од  највише три  кандидата за  

положај  који  се  попуњава,  а  који  су  са  најбољим 
резултатом испунили мерила прописана за избор. Листу   

кандидата   комисија   доставља   Општинском већу општине 

Ћуприја. 
III Конкурсна комисија је у обавези да донесе 

Пословник о раду и Правилник о спровођењу јавног конкурса 

за попуњавање положаја заменика начелника општинске 
управе општине Ћуприја. 

IV Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења и 

биће   објављено   у   „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-202-9/2018-01-1 ОД 23.11.2018.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја 

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

23/13) и члана 121. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. 
гласник општине Ћуприја“, бр.14/18-пречишћен текст), 

Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

23.11.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 

2018/2019 

 

I ФОРМИРА СЕ Штаб зимске службе за реализацију Плана 
зимске службе одржавања путева у зимском периоду 

2018/2019 годину, бр. 6425 од 31.10.2018.године, на градским 

саобраћајницама и локалним путевима у следећем саставу: 
1. Дејан Ристић, директор ЈКП ''Равно 2014'' 

2. Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за 
инспекцијски надзор 

3. Бобан Богићевић, заступник PWW Огранак Ћуприја 
 

II ЗАДАТАК ШТАБА је да: 

- координира и руководи реализацијом Плана зимске службе 
за 2018/2019. годину, бр. 6425 од 31.10.2018. године, на 

градским саобраћајницама и локалним путевима; 

- у случају настанка ванредне ситуације о томе без одлагања 
обавести Председника општине; 

- у случају потребе када настану веће непогоде пружи помоћ 

надзорној служби на рашчишћивању путева у виду 
обезбеђења људства и додатне механизације других радних 

организација и 

- у случају настанка врло неповољних метеролошких прилика 
када расположиви капацитети нису довољни да савладају 

временске непогоде и одрже проходност путева према Плану 

зимске службе, прогласи ванредне услове на путевима и уведе 
IV степен приправности. 

 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-202-6-1/2018-01-1 од 23.11.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ћуприја 

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

23/13), члановима 120., 121. и 122. Одлуке о комуналним 
делатностима („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 14/18)  и 

члана 48. Пословника Општинског већа општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 24/2008), Општинско 
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 23.11.2018. 

године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План зимске службе о 

одржавању путева у зимском периоду  за 2018/2019. годину 
ЈКП „Равно 2014“, бр. 6425 од 31.10.2018. године.   

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-202-6/2018-01-1 од 23.11.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

 


