
 
  
 

На основу члана 10. Статута општине Ћуприја 

(„Службени гласник  општине Ћуприја ", број 30/2019), члана 
5. Одлуке о додељивању признања и награда општине Ћуприја 

( „ Службени гласник  општине Ћуприја ", број 5/2002 и 

5/2005) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја “, бр. 13/2016, 16/2016 

и 25/2017),  Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 11. 10. 2019. године, доноси: 
   

ОДЛУКУ 

О  ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  13. ОКТОБРА 

 

Члан 1. 

 

Поводом обележавања Дана општине Ћуприја 13. 

Октобра, Скупштина општине Ћуприја, додељује: 
 

ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА  

 

-      GUANXI HE, директору и оснивачу компаније YHONG 

QIAO NENGYUAN KEJI доо Ћуприја, за унапређење 
привредног развоја општине Ћуприја. Компанија ће вршити 

рециклажу пластичног отпада и производњу пластичних 

гранулата. Упослиће 50 радника са тенденцијом проширења 
капацитета. Компанија својом делатношћу утиче на очување и 

заштиту животне средине. 

 

СПОМЕН ПЛАКЕТУ: 

 

- Постхумно, др Мирјани Милетић, која је од 2013. 

године обављала функцију директора здравствене установе 
Дом здравља „ Ћуприја “ у Ћуприји. 

 

 
НОВЧАНУ НАГРАДУ у износу од по 30.000,00 динара, за 

ангажовање и рад на пословима противградне одбране у 2019. 

години, што је од изузетног значаја за заштиту 
пољопривредних усева, имовине и људи на територији 

општине Ћуприја, стрелцима противградне станице радарског 

центра „ Бешњаја “, и то: 
- Плашинтовић Рајку из Бигренице 

- Марињес Драгану из Бигренице 
- Стошић Митровић Стојадинки из Сења 

- Митровић Димитрију из Сења 

- Чобановић Браниславу из Бигренице 
- Чобановић Крстини из Бигренице 

- Ђорђевић Бранки из Исакова 

- Ђорђевић Алекси из Исакова 
- Марјановић Душанки из Паљана  

- Илиовски Бошку из Паљана 

- Аничић Каменку из Батинца 
- Аничић Љиљани из Батинца 

- Станојевић Војиславу из Остриковца 

- Станојевић Ненаду из Остриковца 
- Јанићијевић Далиборки из Јовца 

- Јанићијевић Мићи из Јовца 

- Којић Деспоту из Мијатовца 
- Којић Љиљани из Мијатовца 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику  општине Ћуприја ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 17- 6/2019-02 од 11. 10. 2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр 

На основу 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018), члана 60. став 1. тачка 5. Статута општине Ћуприја  ( 

„Службени гласник  општине Ћуприја ", број 30/2019) и  члана 

7. став 2. Одлуке о приступању изради  Стамбене стратегије 
општине Ћуприја за период од 2019. – 2024. године, 

(„Службени гласник општине Ћуприја", број 35/2019), 

Председник општине Ћуприја, дана 08. 10. 2019. године, 
доноси:  

РЕШЕЊЕ 

о именовању Радне групе за израду Стамбене стратегије  

општине Ћуприја за период од  2019 - 2024. године 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Радна група за израду Стамбене 
стратегије општине Ћуприја за период од  2019 - 2024. године 

( у даљем текст: Радна група ) у следећем саставу: 

1. Драгица Пејчић – Ранђеловић, секретар Скупштине 
општине Ћуприја, координатор Радне групе; 

2. Јадранка Ђорђевић, помоћник председника општине 

Ћуприја, члан Радне групе; 
3. Владимир Ђорђевић, начелник одељења за 

друштвене делатности, привреду и локални економски 

развој Општинске управе општине Ћуприја, члан Радне 
групе; 

4. Слађана Поповић, члан Радне групе; 

5. Милош Настасијевић, члан Радне групе; 
6. Ирена Станковић, члан Радне групе; 

 

II Носилац израде Стамбене стратегије општине 
Ћуприја за период од  2019 - 2024. године је  Одсек за локални 

економски развој одељења за друштвене делатности, привреду 

и локални економски развој Општинске управе општине 
Ћуприја. 

III  Задатак Радне групе је да изради нацрт 

Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од  2019 - 
2024. године са акционим планом са пројектним активностима 

и средствима неопходним за његову реализацију, спроведе 

поступак јавне расправе  и исту достави Општинском већу 
општине Ћуприја на разматрање. 

IV Циљ израде Стамбене стратегије општине 

Ћуприја за период од  2019 - 2024. године са акционим планом 
је поступно увођење инструмената којима ће омогућити 

вођење рационалне стамбене политике и примену оптималних 

јавних интервенција. Циљеви ових настојања су 
поспешивање обима и квалитета понуде на стамбеном 

тржишту, унапређење постојећег стамбеног фонда и 

инфраструктуре, обнављање дотрајалог стамбеног фонда, све 
у циљу   дугорочног   обезбеђења   одговарајућих стандарда 

становања за своје грађане, а посебно за социјално угрожене и 

оне са ниским примањима. 
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V Радна група је дужна да у року од 6 (шест) месеци 

од образовања изради нацрт Стамбене стратегије општине 
Ћуприја за период од  2019 - 2024. године са акционим 

планом. 

VI Стручне и административне послове везане за 

израду Стратегије са акционим планом обављаће Општинска 

управa општине Ћуприја. 

VII Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  
гласнику општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-158 /2019 - 01  од  08. 10.  2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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