На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64.
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“
број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања
сагласности на финансијске планове основних и средњих
школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
12.02.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за
2020. годину Гимназије Ћуприја број 01-64 од 17.01.2020.
године, коју је донео школски одбор Гимназије.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-23-2/2020-01-1 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања
сагласности на финансијске планове основних и средњих
школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ бр. 2/2018), по претходно прибављеном мишљењу
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја,
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
12.02.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену (I) финансијског
плана за 2020. годину Основне школе „Вук Караџић“ број 168
од 31.01.2020. године, коју је донео школски одбор Основне
школе „Вук Караџић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-23-3/2020-01-1 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић,мр.ек.наука

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:320-9/2020-01
ДАТУМ:18.02.2020. године
Ћуприја
ОБАВЕШТЕЊЕ
Услeд грeшкe Инфoрмaциoнoг систeмa дoшлo je дo
пoвлaчeњa тeкстa из oглaсa из I кругa, у дeлу II тaчкa 3. у
Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Ћуприја и Огласу за прикупљање писаних понуда за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Ћуприја у II кругу
Дeo II, тaчкa 3. трeбa дa глaси
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне
карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
САДРЖАЈ
Решење (сагласност на измену финансијског плана
Гимназије)
Решење (сагласност на измену финансијског плана
ОШ Вук Караџић)
Обавештење
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