
 
 
 

На основу чл. 6. ст.  2. Одлуке о објављивању аката 

у „Службеном гласнику општине Ћуприја„ („Службени 

гласник општине Ћуприја “  бр. 36/2014) ,  чл. 163. ст.  6. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја “ бр. 45/2019 ) и Обавештења 
Савета за административно – мандатна и кадровска питања 

Скупштине општине Ћуприја, бр. 06-133/2020-02 од  

06.10.2020. године, врши се: 
 

ИСПРАВКА 

ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У „ СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА '' 

 

Поступајући по Обавештењу Савета за 
административно – мандатна и кадровска питања Скупштине 

општине Ћуприја, бр. 06-133/2020-02 од  06  10. 2020. године 

утврђено је да је у „ Службеном гласнику општине Ћуприја “ 
бр. 36 од 05. 10. 2020. године начињена техничка  грешка у 

члану 1. став  9. тачка 22. Одлуке о додели признања и награда 

за 2020. годину поводом обележавања Дана општине Ћуприја 
13. октобра, број: 17-11/2020-02 од 05. 10. 2020. године и то 

тако да уместо „ Којић Саша, Мијатовац “треба да стоји: „ 

Марјановић  Саша, Мијатовац “ 

  На основу напред наведеног, врши се исправка у  члану 1. 
став  9. тачка 22. Одлуке о додели признања и награда за 2020. 

годину поводом обележавања Дана општине Ћуприја 13. 

октобра, број: 17-11/2020-02 од 05.10.2020. године и објављује 
следећи текст: 

„ Марјановић  Саша, Мијатовац “ 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драгица Пејчић- Ранђеловић, дипл. правник 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. 
Закон и 47/18), члана 60. Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019) и члана 8. Правилника 

о награђивању ученика и студената, истакнутих личности у 
области образовања, науке, културе и спорта („Сл. гласник 

општине Ћуприја“, бр. 14/14, 25/14 и 24/15), заменик 

председника општине Ћуприја дана 08.10.2020. године 
доноси: 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА 

 

Члан 1.  
Овом Одлуком утврђује се право на доделу робне 

награде ђацима генерације  свих основних и средњих школа са 

територије општине Ћуприја као и ђацима генерације Школе 
за основно музичко образовање „Душан Сковран“ и Школе за 

музичке таленте за школску 2019/2020. годину. 
 

Члан 2. 

Робна награда у виду лаптоп рачунара додељује се 
ђацима генерације  свих основних и средњих школа са 

територије општине Ћуприја као и ђацима генерације Школе 

за основно музичко образовање „Душан Сковран“ и Школе за 
музичке таленте за школску 2019/2020. годину, поводом 

прославе Дана општине 13. октобра. 

 

Члан 3. 

Средства за награде обезбеђена су у буџету општине 

Ћуприја. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
БРОЈ: 17-12/2020-01 ОД   08.10.2020. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Владимир Васиљевић 

 

САДРЖАЈ 
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