
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07),  члана 57. Статута општине 

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

13/11 и 23/13), члана 8а, став 1. Одлуке о начину и поступку 
финансирања потреба и интереса грађана у области спорта у 

општини Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/14 и 

14/14) и Закључка бр.06-119/201-01 од 28.08.2014.год., 
председник Општине Ћуприја  дана 15.09.2014.године  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о проглашењу спортског такмичења од посебног значаја 

 за општину Ћуприја 

 

 

Члан 1. 

Улична трка „Меморијал Александар Петровић“, коју 
огранизује Омладински атлетски клуб „Морава“ из Ћуприје, 

проглашава се за спортско такмичење од посебног значаја за 

општину Ћуприја. 
   

Члан 2. 

Омладинском  атлетском  клубу „Морава“ из Ћуприје, 
додељују се финансијска средства у износу од 300.000,00 динара, 

за потребе организовања спортског такмичења из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 66-7/2014-01 од 16.09.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић,мр.ек. наука 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07),  члана 57. Статута општине 
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13) и члана 3., став 2. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама из буџета општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“, бр.26/14), председник Општине Ћуприја дана 

16.09.2014.године  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле 

средстава традиционалним црквама и верским заједницама 

 из буџета општине Ћуприја 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка расподеле 

средстава  традиционалним црквама и верским заједницама из 
буџета општине Ћуприја (у даљем тексту: Комисија), у следећем 

саставу: 

1. Јадранка Ђорђевић, дипл.менаџер – председник 
Комисије 

2. Бранко Милојевић, дипл.менаџер – члан Комисије 

3. Јовица Антић, дипл.правник– члан Комисије 
4. Ивана Шћепановић, дипл.правник – члан Комисије 

5. Владимир Ђорђевић, дипл.ецц – члан Комисије 

 
 

 

II ЗАДУЖУЈЕ СЕ Комисија да: 
- распише јавни конкурс за доделу средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 

општине Ћуприја, за сваку буџетску годину, у складу са 
Правилником о начину и поступку доделе средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.26/14); 
- разматра пристигле пријаве на конкурс; 

- достави председнику Општине извештај о спроведеном 

поступку поводом конкурса и записник о раду, у року од осам 
дана од дана закључења конкурса; 

 

III Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  02-183/2014-01 од 16.09.2014.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Главни и пдгпвпрни уредник:  Далибпрка Кпвачевић-Илић, секретар 
Скупштине ппштине Ћуприја 

телефпн:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530 

Штампа: Општинска управа ппштине Ћуприја 

Тех. припрема:  Одељеое за стратешки развпј, Служба за инфпрматичку 
ппдршку 

Гпдишоа претплата 1500,00 дин, ппјединачни примерак 150,00 дин. 
(„Сл.гласник ппштине Ћуприја бр.23/2012“) 

уплата на жирп рачун  840-742351-843-94 ппзив на брпј: 96-033  прган 
управе ппштине Ћуприја 

 

info@cuprija.rs 

www.cuprija.rs 


