На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС бр.129/07 и 83/14 – др. закон) , члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09
- исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 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 23.10.2015.год., доноси
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОТУЂЕЊА И
ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 6.
Нацрт Одлуке о отуђењу или давању у закуп и
расписивању јавног огласа за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини израђује Одељење за
урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе
општине Ћуприја.
Саставни део нацрта одлуке су : подаци о непокретности и
планираној намени објекта, почетни износ цене , а када се
земљиште даје у закуп и висина закупнине, рок трајања закупа,
услови за уређивање ако се у закуп даје неуређено грађевинско
земљиште, рок у коме земљиште мора да се приведе намени, као
и други подаци.
Члан 7.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређују се поступак, начин и услови
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини (у даљем тексту: грађевинско земљиште) на територији
општине Ћуприја.
Члан 2.
Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са законом и овом
Одлуком.
Изузетно грађевинско земљиште се може отуђити
непосредном погодбом у складу са одредбама члана 100. Закона о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Грађевинско земљиште не може се отуђити или дати у
закуп ако није донет плански документ на основу кога се издају
локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп
лицу које понуди највећу цену за то земљиште, која се накнадно
не може умањити.
Члан 4.
Одлуку о отуђењу или давању у закуп и расписивању
јавног огласа за отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, јавним надметањем или
прикупљањем понуда, доноси Скупштина општине Ћуприја на
предлог Општинског већа. Истом одлуком Скупштина општине
Ћуприја формира Комисију за спровођење поступка јавног
надметања или прикупљања понуда (у даљем тексту: Комисија).
Комисија се формира посебно за сваки оглас и има
председника и четири члана.
Члан 5.
Поступак отуђења или давања у закуп грађевинског
земљишта, изузев када је реч о отуђењу грађевинског земљишта
непосредном погодбом, покреће се на образложену иницијативу
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“, која
иницијатива садржи и почетни износ цене за сваку парцелу.
Иницијатива из става 1. овог члана подноси се
Општинском већу општине Ћуприја.

По ступању на снагу Одлуке о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа за
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта јавним
надметањем или прикупљањем понуда, Комисија расписује Јавни
оглас који се објављује у средствима јавног информисања и,
обавезно, у једном од дневних листова.
Рок за спровођење јавног надметања одн.прикупљања
понуда не може бити краћи од 30 дана од објављивања јавног
огласа.
Члан 8.
Јавни оглас расписан ради отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја јавним
надметањем или прикупљањем понуда садржи нарочито:
1.податке РГЗ-Службе за катастар непокретности о
грађевинском земљишту које се отуђује или даје у закуп,
2.податке из планске документације о намени објекта који се на
земљишту може градити, а када се земљиште даје у закуп и
податке о величини будућег објекта
3.почетни износ цене
4. када се земљиште даје у закуп оглас садржи и висину
закупнине, рок трајања закупа, услове за уређивање ако се у
закуп даје неуређено грађевинско земљиште, рок у коме
земљиште мора да се приведе намени
5.гарантни износ за учешће у поступку, а који износи 20% од
почетне цене, као и рок за повраћај гарантног износа учесницима
који нису најповољнији понуђачи.
6.обавештење о томе да подносилац пријаве губи право на
повраћај уплаћеног износа, ако не учествује у јавном надметању.
7.рок за подношење пријава за јавно надметање, као и
обавештење о докумeтацији која се мора приложити уз пријаву.
8.рок за подношење понуда у поступку прикупљања понуда
9. место и време на коме ће се спровести јавно надметање
односно отварање понуда
10.назив органа који спроводи поступак јавног надметања
односно прикупљања понуда
11. друге податке
1.Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта јавним
надметањем
Члан 9.
Ако се отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта врши јавним надметањем, пријаве за учешће у јавном

26.10.2015.

број 25

надметању ( у даљем тексту: пријава) достављају се Комисији у
затвореној коверти са назнаком ,, за Комисију за јавна надметања
- не отварати“ преко писарнице Општинске управе и морају да
садрже:
- фотокопију личне карте за физичка лица, фотокопију решења
о регистрацији или извода из регистра привредних
субјеката, ако је подносилац пријаве правно лице
- овлашћење за заступање
- доказ о уплаћеном гарантном износу
- друге услове предвиђене јавним огласом
Уз пријаву се обавезно доставља изјава о прихватању
услова огласа.
Члан 10.

Члан 15.
Одлука о отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта садржи нарочито:
1.податке о купцу
2. опис и ближе податке о грађевинском земљишту
3.висину цене
4.друге податке.
Члан 16.
Председник општине Ћуприја и лице коме се земљиште
отуђује или даје у закуп закључују уговор о отуђењу или давању
у закуп у року од 30 дана од дана доношења Одлуке из чл.14.ове
одлуке.
Члан 17.

Пријава се доставља Комисији у року који је утврђен
јавним огласом, а који не може бити краћи од 30 дана од дана
оглашавања.
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна све до
момента јавног надметања.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
садржи нарочито: податке о катастарској парцели које је предмет
отуђења, висини цене, о томе да ли се цена плаћа једнократно или
у ратама, о правним последицама неплаћања уговорене цене у
року предвиђеном уговором и друге податке.

Члан 11.
Услови за спровођење самог поступка јавног
надметања испуњени су ако је једно лице стекло статус учесника
у јавном надметању за једну парцелу и ако то лице,односно
његови овлашћени заступници присуствују јавном надметању.
Поступку јавног надметања могу присуствовати сва
заинтересована лица.
Члан 12.

Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини
саджи нарочито: податке о катастарској парцели, намени и
величини будућег објекта, о висини закупнине, року трајања
закупа, року и начину плаћања доприноса за уређивање
земљишта, услове за уређивање ако се у закуп даје неуређено
грађевинско земљиште, року у коме земљиште мора да се
приведе намени, права и обавезе у случају неизвршења обавеза,
начин решавања спорова, као и поступку и условима за измену
или раскид уговора, као и услове под којима се закупцу
предметно земљиште може дати у својину. Када је уговором о
закупу предвиђено плаћање на више рата, обавезно се прописује
начин усклађивања висине закупа са индексом потрошачких цена
у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења статистике.
.

Поступак јавног надметања почиње тако што
председник Комисије у складу са одредбама ове Одлуке, утврђује
ко је поднео пријаве и саопштава ко је стекао статус учесника у
јавном надметању.
Председник Комисије наводи парцелу која је предмет
надметања,објављује почетни износ цене и позива учеснике да
дају своје понуде. Учесник јавног надметања дужан је да јасно и
гласно каже своју понуду.
Председник Комисије пита три пута да ли неко даје више
од претходно понуђеног износа и констатује после трећег позива
који је највећи понуђени износ и име најповољнијег понуђача.
Учесник који је понудио највећи износ потписује изјаву да
је понудио највећи износ са назнаком висине износа.

2. Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
прикупљањем понуда
Члан 18.

Члан 13.

Ако се отуђење или давање у закуп врши прикупаљањем
понуда, пријаве за учешће у поступку прикупљања писмених
понуда (у даљем тексту пријава) се доставља комисији из чл.4 ове
Одлуке преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја у
затвореној коверти, са видљивом назнаком ,,за Комисију за
прикупљање понуда- не отварати“ и мора да садржи:

О току поступка јавног надметања води се записник.
У записник из претходног става се уноси:
1. место, дан и час почетка јавног надметања
2. састав комисије
3.број пријављених учесника са њиховим подацима
4. резултат прегледа документације и назначења пријава које
не испуњавају услове за даље учешће у јавном надметању:
5. почетни износ цене одн.закупнине
6.имена учесника са понуђеним износом
7. износ цене одн. закупнине грађевинског земљишта који је
утврђен као највећи и подаци о најповољнијем понуђачу
8.евентуалне примедбе учесника јавног надметања
9. време завршетка поступка јавног надметања
10.друге податке од значаја за ток поступка јавног надметања

- понуђену цену која мора бити у динарској вредности и која не
може бити нижа од почетног износа цене која је наведена у
огласу
- фотокопију личне карте за физичка лица, фотокопију решења о
регистрацији или извода из регистра привредних субјеката
- овлашћење за заступање
- доказ о уплаћеном гарантном износу,
- и друге услове предвиђене јавним огласом
Члан 19.

Записник потписују председник, чланови комисије и
записничар.
По окончаном поступку јавног надметања Комисија
доставља Одељењу за финансије Општинске управе општине
Ћуприја извештај о учесницима у поступку којима је потребно
вратити положени гарантни износ.

Пријаве се отварају и њихова уредност се проверава од
момента када председник Комисије поступак прикупљања понуда
прогласи отвореним и започне поступак избора најповољнијег
понуђача.
Неблаговремене и неуредне понуде се посебно одвајају
и не разматрају,што се записнички констатује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по
истеку рока означеног у јавном огласу за подношење понуда.
Неуредна понуда је :
1.поднета у отвореној коверти
2. понуда поднета без видљиве ознаке на коју парцелу
се односи
3. понуда која не садржи податке и уредне документе из
чл.18 ове Одлуке
4.понуда у којој понуђени износ цене или закупнине
није у складу са одредбом чл.6. ове Одлуке.

Члан 14.
Записник из чл.13. ове Одлуке доставља се Одељењу за
урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе
општине Ћуприја ради израде нацрта Одлуке о отуђењу или
давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.
Одлуку о отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини доноси Скупштина општине, која се
доставља свим учесницима у поступку јавног надметања.
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Члан 20.

На основу члана 12. став 1. Закона о управљању
миграцијама (''Сл.гласник РС'' број 107/2012), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014др.закон) 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 23.10.2015.године,
донела је

О целом потупку јавног отварања понуда води се
записник.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у
записник података о месту и времену отварања понуда, имена
председника и чланова Комисије, података о парцелама које су
предмет јавног оглашавања,као и података ко је од подносиоца
присутан са овлашћењем да учествује у поступку.
Понуде се разврставају за сваку појединачну парцелу.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид
осталим члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у
записник садржину сваке понуде, а потом комисија констатује да
ли су понуде уредне.
Комисија записнички констатује у случају да за
парцелу није приспела ниједна понуда.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о образовању Савета за миграције
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' број 36/2014 и
23/2015), врши се следећа измена:
Уместо: ''3. Марио Мијатовић, виши полицијски
инспектор полицијски службеник помоћник командира ПИ,
представник полицијске управе''
Уписује се: ''3. Зоран Атанасковић, инспектор у Одсеку за
странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима
Полицијске управе у Јагодини, представник полицијске управе''

Члан 21.
Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако
је приспела најмање једна уредна и благовремена понуда за
појединачну парцелу.
Поступку јавног отварања понуда могу присуствовати
сва заинтересована лица.
Члан 22.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине

Записник потписују председник и сви чланови
Комисије, као и записничар и присутни подносиоци понуда,
одн.њихови овлашћени заступници.
Пре потписивања записника присутни подносиоци
понуда односно њихови овлашћени заступници могу захтевати да
се у записник унесу и њихове евентуалне примедбе на сам
поступак јавног отварања понуда.

Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-3-4/2015-02 од 23.10.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник, с.р.

Члан 23.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 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 23.10.2015. године, донела је

Записник о јавном отварању понуда се доставља
Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове ради израде
нацрта одлуке о отуђењу или о давању у закуп, а даљи поступак
је исти као код отуђења или давања у закуп грађевинског
земљишта јавним надметањем који је прописан чл.14 чл.15, чл.16,
чл.17.
3. Отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом

РЕШЕЊЕ

Члан 24.
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Програма пословања ЈKП ''Равно 2014'' Ћуприја за 2015.годину,
коју је донео Надзорни одбор дана 06.10.2015.године под бројем
5394.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном
погодбом, у случајевима предвиђеним чл.100. Закона о
планирању и изградњи.
Захтев
за
отуђење
непосредном
погодбом
заинтересовано лице подноси Одељењу за урбанизам и
имовинско-правне послове и уз исти је дужно да достави
документацију из које се може утврдити основаност поднетог
захтева.
Орган из претходног става утврђује основаност
поднетог захтева и сачињава нацрт
одлуке o отуђењу
грађевинског земљишта непосредном погодбом и исти доставља
Општинском већу општине Ћуприја.
Пре утврђивања предлога одлуке, Општинско веће
прибавља од Ј.П.,,Дирекције за изградњу и уређење општине
Ћуприја“ цену за грађевинско земљиште које се отуђује.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-2/2015-02 ОД 23.10.2015.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 23.10.2015.године, доноси

Члан 25.
Одлуку о отуђењу земљишта непосредном погодбом
доноси Скупштина општине. Одлука садржи елементе
предвиђене чл.15, а на даљи поступак примењују се одредбе
чл.16, чл17.
Члан 26.

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја
за период од 01.01.-30.09.2015.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-269-5/2015-02 од 23.10.2015.год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-269-4/2015-02 ОД 23.10.2015. ГОД.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
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 23.10.2015.године, донела је

На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09,52/11, 55/13 и
68/15), 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 23.10.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне финансијског
плана за 2015.годину Народне библиотеке ''Душан Матић''
Ћуприја, које је донео Управни одбор Одлуком број: 492/15 од
22.10.2015.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' У ЋУПРИЈИ
РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора ОШ ''Вук
Караџић'' у Ћуприји, Јелена Матић, представник запослених.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-6/2015-02 од 23.10.2015.год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-269-3-6/2015-02 ОД 23.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон) и
члана 51.Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја''бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 23.10.2015. године, донела је

На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09,52/11, 55/13 и
68/15), 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 23.10.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАВНО
2014'' ЋУПРИЈА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр. 7/2014 и 4/2015) врши се допуна тако што
се после тачке 2 додаје:
''Иван Ђекић,дипл.ецц, члан,представник запослених''
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

ИМЕНУЈЕ СЕ Вера Ђорђевић,представник запослених
за члана школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Ћуприји.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-269-3-3/2015-02 ОД 23.10.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-269-3-7/2015-02 ОД 23.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

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), члана 6. Одлуке о утврђивању назива насељених
места,улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева на
територији општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''бр.
12/2015) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 23.10.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА

На основу чл. 28. ст.4. Закона о Агенцији за борбу
против корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 97/08,53/10,66/11УС,67/13-УС и 8/15-УС), чл.38. Статута општине Ћуприја (''Сл.
гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 23.10.2015.године донела је
ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење Дејану Ристићу,
директору ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'', да истовремено може да врши јавну функцију
директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' и члана Савета Високе медицинске школе
струковних студија у Ћуприји.
Закључак објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање назива улица и тргова у
следећем саставу:
1. Ненад Јовановић,председник
2. Дарко Миљанић,члан
3. Татјана Вукићевић,члан
4. Новак Новаковић,члан
5. Божидар Јовановић,члан
6. Радмила Кокаљ,члан
7. Зоран Радуловић,члан
Овим решењем престаје да важи Решење о образовању
комисије за утврђивање назива улица и тргова, број: 06-85/200502
од
02.12.2005.године и број: 06-35/2007-02
од
25.05.2007.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-3-1/2015-02 ОД 23.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу чл. 28. ст.4. Закона о Агенцији за борбу против
корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 97/08,53/10,66/11-УС,67/13-УС и
8/15-УС), чл.38. Статута општине Ћуприја (''Сл. гласник
општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и чл. 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 23.10.2015.године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-3-5/2015-02 ОД 23.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

ЗАКЉУЧАК
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ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење Илији Пауновићу,
заменику председника општине Ћуприја, да истовремено може
да врши јавну функцију заменика председника општине
Ћуприја и члана Савета Високе медицинске школе струковних
студија у Ћуприји.
Закључак објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-269-3-2/2015-02 ОД 23.10.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.

САДРЖАЈ
Одлука о поступку, условима и начину отуђења и
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Ћуприја
Одлука о измени одлуке о образовању Савета за
миграције општине Ћуприја
РЕШЕЊЕ (Сагласност на Одлуку о измени и
допуни Програма пословања ЈKП ''Равно 2014''
Ћуприја за 2015.годину)
РЕШЕЊЕ (Извештај о извршењу буџета општине
Ћуприја за период од 01.01.-30.09.2015.године)
РЕШЕЊЕ (сагласност на Измене и допуне
финансијског плана за 2015.годину Народне
библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја)
Решење о допуни решења о именовању Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Равно 2014''
Ћуприја
Решење о именовању Комисије за утврђивање
назива улица и тргова
Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ
''Вук Караџић'' у Ћуприји
Решење о именовању члана школског одбора ОШ
''Вук Караџић'' у Ћуприји
ЗАКЉУЧАК (позитивно мишљење Дејану
Ристићу)
ЗАКЉУЧАК (позитивно мишљење Илији
Пауновићу)
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