На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић Владимир, дипл.
економиста, распоређен на
радном месту: „ Начелник
Одељења за друштвене делатности, привреду и локални
економски развој“ у Одељења за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и одлучује у
управним стварима из надлежности Одељења за друштвене
делатности, привреду и локални економски развој утврђеној
законом, Одлуком о организацији Општинске управе општине
Ћуприја и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења,
утврђено је да Ђорђевић Владимир има стечено високо
образовање, завршен Факултет за менаџмент, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
одлучивања у управним стварима из надлежности Одељења
за друштвене делатности, привреду и локални економски
развој Општинске управе општине Ћуприја.

На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ02-172/2017-01-2 од 10.11.2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Весић Радослав, дипл. правник,
распоређен на радном месту: „ Начелник Одељења за послове
органа општине, општу управу и заједничке послове “ у
Одељењу за послове органа општине, општу управу и
заједничке послове Општинске управе општине Ћуприја да
води управни поступак и одлучује у управним стварима из
надлежности Одељења за послове органа општине, општу
управу и заједничке послове, утврђеној законом, Одлуком о
организацији Општинске управе општине Ћуприја и
Правилником о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине
Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
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канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења,
утврђено је да Весић Радослав има стечено високо
образовање, завршен Правни факултет, положен државни
стручни испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у
управним стварима из надлежности Одељења за послове
органа општине, општу управу и заједничке послове
Општинске управе општине Ћуприја.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-173/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Антонијевић Мирослав има стечено високо образовање,
завршен Факултет за предузетнички бизнис, положен државни
стручни испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у
управним стварима из надлежности Одељења за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-174/2017-01-2 од 10.11.2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Петрић Снежана, дипл.
економиста, распоређена на радном месту: „ Начелник
Одељења локалне пореске администрације “ у Одељењу
локалне пореске администрације Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и одлучује у управним
стварима
из надлежности Одељења локалне пореске
администрације, утврђеној законом, Одлуком о организацији
Општинске управе општине Ћуприја и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Антонијевић Мирослав, дипл.
економиста, распоређен на
радном месту: „Начелник
Одељења за инспекцијски надзор “ у
Одељењу
за
инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја да
води управни поступак и одлучује у управним стварима из
надлежности Одељења за инспекцијски надзор, утврђеној
законом, Одлуком о организацији Општинске управе општине
Ћуприја и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења,
утврђено је да Петрић Снежана има стечено високо
образовање, завршен Економски факултет, положен државни
стручни испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
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управним стварима
из надлежности Одељења локалне
пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-175/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-176/2017-01-2 од 10.11.2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђурђевић Марина, дипл.
инжењер архитектуре, распоређена на радном месту: „
Грађевински инспектор “ у Одсеку за инспекцијске послове
Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и одлучује у управним
стварима из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Валентина, дипл.
инжењер архитектуре, распоређена на радном месту: „
Начелник Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове
и заштиту животне средине“ у Одељењу за урбанизам,
имовинско-правне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и одлучује у управним стварима из надлежности
Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту
животне средине, утврђеној законом, Одлуком о организацији
Општинске управе општине Ћуприја и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Ђурђевић Марина има стечено високо образовање, завршен
Архитектонски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и одлучивања у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења,
утврђено је да Томић Валентина има стечено високо
образовање, завршен Грађевинско – архитектонски факултет,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
одлучивања у управним стварима из надлежности Одељења за
урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ћуприја.

3

05.12.2017.

број 26

Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-177/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Петровић Жаклина, дипл. инж.
заштите животне средине, распоређена на радном месту: „
Комунални инспектор “ у Одсеку за инспекцијске послове
Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и одлучује у управним
стварима из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Поповић Слађана, дипл. инжењер
грађиванарства, распоређена на радном месту: „ Грађевински
инспектор “ у Одсеку за инспекцијске послове Одељења за
инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја да
води управни поступак и одлучује у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Поповић Слађана има стечено високо образовање, завршен
Грађевинско - архитектонски факултет , положен државни
стручни испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у
управним стварима из делокруга послова радног места на које
је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02- 178/2017-01-2 од 10. 11. 2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Петровић Жаклина има стечено високо образовање, завршен
Факултет заштите на раду, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и одлучивања у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-179/2017-01-2 од 10.11.2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Живановић Марија, дипл.
биолог, распоређена на
радном месту: „ Комунални
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инспектор “ у Одсеку за инспекцијске послове Одељења за
инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја да
води управни поступак и одлучује у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење

Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Гајић Драгана има стечено високо образовање, завршен
Природно – математички факултет, положен државни стручни
испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у
управним стварима из делокруга послова радног места на које
је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-181/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Живановић Марија има стечено високо образовање, завршен
Природно – математички факултет, положен државни стручни
испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања у
управним стварима из делокруга послова радног места на које
је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-180/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Станковић Весна, дипл.
економиста, распоређена на
радном месту: „Порески
инспектор канцеларијске контроле “ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гајић Драгана, дипл. биолог,
распоређена на радном месту: „ Комунални инспектор “ у
Одсеку за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и одлучује у управним стварима из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
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које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Станковић Весна има стечено високо образовање, завршен
Факултет за менаџмент, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-182/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Урошевић Драган има стечено високо образовање, завршен
Пољопривредни факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и одлучивања у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-183/2017-01-2 од 10.11.2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Гаврановић – Јанковић Марјана,
дипл. инжењер пољопривреде, распоређена на радном месту:
„ Инспектор за заштиту животне средине “ у Одсеку за
инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и одлучује у управним стварима из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Урошевић Драган, дипл.
инжењер пољопривреде, распоређен на радном месту: „
Комунални инспектор “ у Одсеку за инспекцијске послове
Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и одлучује у управним
стварима из делокруга послова радног места на које је
распоређен, утврђеног законом и Правилником о организацији
и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и
Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
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за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Гаврановић – Јанковић Марјана има стечено високо
образовање, завршен Пољопривредни
факултет, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
одлучивања у управним стварима из делокруга послова радног
места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-184/2017-01-2 од 10.11.2017.год.

У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Зејак Татјана има стечено високо образовање, завршен
Агрономски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-185/2017-01-2 од 13. 11. 2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Радивојевић Данијела, дипломирани
инжењер шумарства, распоређена на
радном месту: „
Послови у области пољопривреде, шумарства и водопривреде
“ у Групи за привреду и пољопривреду
Одељења за
друштвене делатности, привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Радивојевић Данијела има стечено високо образовање,
завршен Шумарски факултет, положен државни стручни
испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и предузимање свих

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Зејак Татјана, дипломирани
инжењер агрономије, распоређена на радном месту:
„Координатор Групе за привреду и пољопривреду “ Одељења
за друштвене делатности, привреду и локални економски
развој Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
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радњи у поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-186/2017-01-2 од 13. 11. 2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-187/2017-01-2 од 13. 11. 2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Нешовић Марија, дипломирани
правник, распоређена на
радном месту: „ Послови
утврђивања породиљских права и права на родитељски и
дечији додатак “ у Групи за друштвене делатности Одељења
за друштвене делатности, привреду и локални економски
развој Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Нешовић Марија има стечено високо образовање, завршен
Факултет за право, јавну управу и безбедност, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-188/2017-01-2 од 13. 11. 2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Илић Љиљана, дипломирани
правник, распоређена на радном месту: „Послови утврђивања
права на борачко-инвалидску заштиту“ у Групи за друштвене
делатности Одељења за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и предузима све радње у
поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Илић Љиљана има стечено високо образовање, завршен
Правни факултет , положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
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На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Миленковић
Љиљана,
дипломирани правник, распоређена на
радном месту:
„Порески контролор“ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Миленковић Љиљана има стечено високо образовање,
завршен Факултет за право, јавну управу и безбедност,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-190/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бешевић Маја, дипл. правник,
распоређена на радном месту: „ Координатор Групе за
друштвене делатности “ у Одељењу за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Бешевић Маја има стечено високо образовање, завршен
Правни факултет, положен државни стручни испит и потребно
радно искуство у струци односно да испуњава све законом
прописане услове за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и предузимање свих радњи у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-189/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Миладиновић Виолета, мастер
менаџер, распоређена на радном месту: „ Шеф Одсека за
утврђивање и контролу “ Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,

9

05.12.2017.

број 26

утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Миладиновић Виолета има стечено високо образовање,
завршен Факултет за менаџмент, положен државни стручни
испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и предузимање свих
радњи у поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-191/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Божиловић Татјана има стечено високо образовање, завршену
Високу школу за пословну економију и предузетништво,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-192/2017-01-2 од 13. 11. 2017.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Милорадовић
Ненад,
дипломирани инжењер пољопривреде, распоређен на радном
месту: „Порески контролор“ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређен, утврђеног законом
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места
у
Општинској
управи
општине
Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Божиловић
Татјана,
дипломирани економиста, распоређена на радном месту:
„Послови привреде из надлежности општине“ у Групи за
привреду и пољопривреду Одељења за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
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послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Милорадовић Ненад има стечено високо образовање, завршен
Пољопривредни факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Милошевић Марко има стечено високо образовање, завршен
Факултет за менаџмент, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-194/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-193/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Настасијевић Ненад, специјалиста
струковни економиста, распоређен на радном месту: „
Порески контролор “ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређен, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Милошевић
Марко,
дипломирани економиста, распоређен на радном месту:
„Порески контролор“ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређен, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
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поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Настасијевић Ненад има стечено високо образовање, завршену
Високу пословну школу струковних студија, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-195/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-196/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јевтић Слађана, дипломирани
правник, распоређена на радном месту: „ Координатор
пореске контроле “ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Јевтић Слађана има стечено високо образовање, завршен
Факултет за право, јавну управу и безбедност, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Булат-Стошић
Гордана,
дипломирани правник, распоређена на радном месту: „
Порески контролор “ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Булат-Стошић Гордана има стечено високо образовање,
завршен Факултет за право, јавну управу и безбедност,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-197/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Траиловић Зоран, мастер менаџер,
распоређен на радном месту: „ Порески контролор “ у Одсеку
за утврђивање и контролу Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређен,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Траиловић Зоран има стечено високо образовање, завршен
Факултет за пословно индустријски менаџмент, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-199/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Илић Драган, дипломирани
инжењер пољопривреде, распоређен на радном месту: „
Порески контролор “ у Одсеку за утврђивање и контролу
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређен, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Илић Драган има стечено високо образовање, завршен
Пољопривредни факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-198/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:
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Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Николић Сања има стечено високо образовање, завршен
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-203/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Радивојевић
Јованка,
специјалиста струковни инжењер грађевинарства, распоређена
на радном месту: „Порески контролор “ у Одсеку за
утврђивање и контролу Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Радивојевић Јованка има стечено високо образовање,
завршену
Високу техничку школу струковних студија,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-200/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с,.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Марковић Јасмина, дипл.
економиста, распоређена на
радном месту: „ Порески
инспектор канцеларијске контроле “ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Николић Сања, дипл.
економиста, распоређена на
радном месту: „ Порески
извршитељ “ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство и
извештавање Одељења локалне пореске администрације
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Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Марковић Јасмина има стечено високо образовање, завршен
Економски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-204/2017-01-2 од 20. 11. 2017.год.

вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Вукићевић Сања има стечено високо образовање, завршен
Учитељски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-205/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Виолета, дипломирани
економиста, распоређена на радном месту: „ Шеф Одсека за
наплату, пореско књиговодство и извештавање “ у Одељењу
локалне пореске администрације Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и предузима све радње у
поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Вукићевић Сања, професор
разредне наставе, распоређена на радном месту: „ Порески
инспектор теренске контроле “ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
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образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Томић Виолета има стечено високо образовање, завршен
Економски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-206/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.

за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Јовановић Ана има стечено високо образовање, завршену
Високу школу за пословну економију и предузетништво,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-207/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Џелатовић Зоран, дипломирани
правник, распоређен на радном месту: „ Порески инспектор
наплате „ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство и
извештавање
Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређен, утврђеног законом
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места
у
Општинској
управи
општине
Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јовановић Ана, економиста,
распоређена на радном месту: „ Послови наплате локалних
јавних прихода „ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство
и извештавање Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
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као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Џелатовић Зоран има стечено високо образовање, завршен
Правни факултет, положен државни стручни испит и потребно
радно искуство у струци односно да испуњава све законом
прописане услове за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и предузимање свих радњи у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-208/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.

радњи у поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-209/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Делић Весна, дипломирани
просторни планер, распоређена на радном месту: „ Урбаниста
„ у Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Одељења
за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Матић Јадранка, дипломирани
биолог, распоређена на радном месту: „ Шеф Одсека за
урбанизам и заштиту животне средине„ у Одељењу за
урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Матић Јадранка има стечено високо образовање, завршен
Природно – математички факултет, положен државни стручни
испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и предузимање свих

Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Делић Весна има стечено високо образовање, завршен
Географски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
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Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-210/2017-01-2 од 20. 11. 2017. год.

Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Богосављевић
Љиљана,
дипломирани биолог, распоређена на
радном месту: „
Послови очувања и заштите природе “ у Одсеку за урбанизам
и заштиту животне средине
Одељења за урбанизам,
имовинско-правне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Богосављевић Љиљана, има стечено високо образовање,
завршен Природно - математички факултет, положен државни
стручни испит и потребно радно искуство у струци односно да
испуњава све законом прописане услове за добијање
овлашћења за вођење управног поступка и предузимање свих
радњи у поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-212/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милосављевић Дарко, специјалиста
струковни менаџер распоређен на радном месту: „ Шеф
Одсека за инспекцијске послове “ у Одељењу за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и одлучује у управним стварима из делокруга
послова радног места на које је распоређен, утврђеног законом
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места
у
Општинској
управи
општине
Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Милосављевић Дарко има стечено високо образовање,
завршену Високу школу струковних студија за пословно
индустријски менаџмент, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и одлучивања у управним стварима из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-211/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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правне послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређен, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Миленковић Небојша има стечено високо образовање,
завршен Правни факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-214/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Божица, дипломирани
инжењер архитектуре, распоређена на радном месту:
„Регистратор регистра обједињених процедура “ у Одсеку за
урбанизам и заштиту животне средине
Одељења за
урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Стојковић Божица има стечено високо образовање, завршен
Архитектонски факултет, положен државни стручни испит и
потребно радно искуство у струци односно да испуњава све
законом прописане услове за добијање овлашћења за вођење
управног поступка и предузимање свих радњи у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-213/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Милош, струковни
инжењер саобраћаја, распоређен на радном месту: „ Послови у
области саобраћаја “ у Одсеку за урбанизам и заштиту
животне средине Одељења за урбанизам, имовинско-правне
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређен, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Миленковић
Небојша,
дипломирани правник, распоређен на радном месту: „
Послови у области изградње “ у Одсеку за урбанизам и
заштиту животне средине Одељења за урбанизам, имовинско-
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Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.

које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Пајић Миланка има стечено високо образовање, завршен
Правни факултет, положен државни стручни испит и потребно
радно искуство у струци односно да испуњава све законом
прописане услове за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и предузимање свих радњи у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-216/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Стојковић Милош има стечено високо образовање, завршену
Високу техничку школу струковних студија, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-215/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ђорђевић Виолета, дипломирани
правник, распоређена на радном месту: „ Послови ажурирања
бирачких спискова и личних стања грађана “ у Одсеку за
опште и управно правне послове Одељења за послове органа
општине, општу управу и заједничке послове Општинске
управе општине Ћуприја да води управни поступак и
предузима све радње у поступку из делокруга послова радног
места на које је распоређена, утврђеног законом и
Правилником о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине
Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Пајић Миланка, дипломирани
правник, распоређена на радном месту: „ Координатор Групе
за имовинско – правне послове „ у Одељењу за урбанизам,
имовинско-правне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
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образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Ђорђевић Виолета има стечено високо образовање, завршен
Факултет за државну управу и администрацију, положен
државни стручни испит и потребно радно искуство у струци
односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-217/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.

грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце
јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Стојковић Слађана има стечено високо образовање, завршен
Правни факултет, положен државни стручни испит и потребно
радно искуство у струци односно да испуњава све законом
прописане услове за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и предузимање свих радњи у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-218/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник, с.р.
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Настасијевић Милош,
специјалиста струковни економиста, распоређен на радном
месту: „ Имовинско – правни послови “
у
Групи за
имовинско – правне послове
Одељења за урбанизам,
имовинско-правне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређен, утврђеног законом
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места
у
Општинској
управи
општине
Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
грађанима, положеном државном стручном испиту потребном
за вршење послова државне управе, школској спреми
потребној за добијање овлашћења за вођење управног
поступка и доношење решења у управном поступку и о
канцеларијском пословању, сходно примењују на све имаоце

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Стојковић Слађана, дипломирани
правник, распоређена на радном месту: „ Имовинско – правни
послови “
у
Групи за имовинско – правне послове
Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
Образложење
Одредбама чл. 39. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС'', бр.18/2016 ) прописано је да орган
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица.
Овлашћено службено лице, у смислу овог закона, јесте лице
које је распоређено на радно место које чине и послови
вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само
послови вођења поступка или предузимања појединих радњи
у поступку.
Закон о државној управи ( „ Сл.гласник РС ''
,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), у члану 84. ст. 3.
прописује да за вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити
овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године.
Одредбама чл.86. ст. 2. Закона о државној управи ( „
Сл.гласник РС '' ,бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ),
прописано је да се одредбе овог закона о начелима деловања
органа државне управе, јавности рада и односима са
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јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе,
као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и
града Београда у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења, утврђено је да
Настасијевић Милош има стечено високо образовање,
завршену Високу пословну школу струковних студија,
положен државни стручни испит и потребно радно искуство у
струци односно да испуњава све законом прописане услове за
добијање овлашћења за вођење управног поступка
и
предузимање свих радњи у поступку из делокруга послова
радног места на које је распоређен.
На основу свега напред наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији
општине Ћуприја у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Запосленом, персоналној
служби, објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја “,
а/а
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-219/2017-01-2 од 21. 11. 2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић - Ранђеловић, дипл. правник, с.р.

САДРЖАЈ
Решење – овлашћење – Ђорђевић Владимир
Решење – овлашћење – Весић Радослав
Решење – овлашћење – Антонијевић Мирослав
Решење – овлашћење – Петрић Снежана
Решење – овлашћење – Томић Валентина
Решење – овлашћење – Ђурђевић Марина
Решење – овлашћење – Поповић Слађана
Решење – овлашћење – Петровић Жаклина
Решење – овлашћење – Живановић Марија
Решење – овлашћење – Гајић Драгана
Решење – овлашћење – Станковић Весна
Решење – овлашћење – Урошевић Драган
Решење – овлашћење – Гаврановић Јанковић
Марјана
Решење – овлашћење – Зејак Татјана
Решење – овлашћење – Радивојевић Данијела
Решење – овлашћење – Илић Љиљана
Решење – овлашћење – Нешовић Марија
Решење – овлашћење – Бешевић Маја
Решење – овлашћење – Миленковић Љиљана
Решење – овлашћење – Миладиновић Виолета
Решење – овлашћење – Божиловић Татјана
Решење – овлашћење – Милорадовић Ненад
Решење – овлашћење – Милошевић Марко
Решење – овлашћење – Настасијевић Ненад
Решење – овлашћење – Булат Стошић Гордана
Решење – овлашћење – Јевтић Слађана
Решење – овлашћење – Илић Драган
Решење – овлашћење – Траиловић Зоран
Решење – овлашћење – Радивојевић Јованка
Решење – овлашћење – Николић Сања
Решење – овлашћење – Марковић Јасмина
Решење – овлашћење – Вукићевић Сања
Решење – овлашћење – Томић Виолета
Решење – овлашћење – Јовановић Ана
Решење – овлашћење – Џелатовић Зоран
Решење – овлашћење – Матић Јадранка
Решење – овлашћење – Делић Весна
Решење – овлашћење – Милосављевић Дарко
Решење – овлашћење – Богосављевић Љиљана
Решење – овлашћење – Стојковић Божица
Решење – овлашћење – Миленковић Небојша
Решење – овлашћење – Стојковић Милош
Решење – овлашћење – Пајић Миланка
Решење – овлашћење – Ђорђевић Виолета
Решење – овлашћење – Стојковић Слађана
Решење – овлашћење – Настасијевић Милош
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