РЕШЕЊЕ

Република Србија
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 082-2/2021-01
Датум: 14.05.2021. године
Ћуприја
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја бр. 30/2019)
а на основу Закључка општинског штаба за ванредне
ситуације број: 82-5/2021-02 од 14.05.2021. године,
председник општине доноси,
О Д Л У К У
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I
УКИДА СЕ ванредна ситуација за целу територију
општине Ћуприја, проглашена Одлуком председника
општине, број: 82-3/2020-01 од 17.11.2020. године, због
побољшане епидемиолошке ситуације и пада броја оболелих
од заразне болести COVID–19.
II
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 823/2020-01 од 17.11.2020. године („Сл. гласник општине
Ћуприја бр. 42/2020).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Ћуприја".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јовица Антић, дипл.правник
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, 101/16 – др. Закон и 47/18) и
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 29.04.2021. године, доноси

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену II финансијског плана
Основне школе „Вук Караџић“ за 2021. годину бр. 459 од
28.04.2021. године, донету Одлуком школског одбора.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-64-4/2021-01-1 од 29.04.2021. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић дипл. правник
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Бр. 02-42/2021-01-2
Датум: 14.04.2021.год.
Ћуприја, ул.13.октобра бр.7
На основу члана 84 и 86, став 2 Закона о државној
управи („Сл.гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и
30/18-др.закон) и члана 39 Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), доносим
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Марко Јовановић, дипл.
инж.шумарства,
распоређен на радном месту „Послови
шумарства, пољопривреде и руралног развоја“ 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
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 („Сл.гласник
општине Ћуприја“ бр. 12/19, 26/19, 39/19, 01/20, 36/20, 43/20 и
3/21).
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Начелник Општинске управе
Милица Цветковић, дипл.правник

