
 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 64. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр.30/19), 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. 
(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), Решењем о образовању 

Комисије за расподелу средстава и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-
82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор 

корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. 

годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. који је 

расписао Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на 

Предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

18.11.2020. године доноси 
 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 

          На основу Конкурca за избор корисника средстава из 
буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-

292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. и Предлога Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде бр.06-157/2020-01-1 од 13.11.2020. 

год., услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 

инвестиције - 101.6.2. - набавка опреме за пчеларство, Сектор: 

пчеларство,, испуњавају следећи носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинстава - подносиоци захтева: 

 

 

 

Редн

и 

број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТ

ИЦАЈА 

БЕЗ 

ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Кристина 

Серјановић 

744492

004444 

50 50.000,00 27.000,00 

2. Милош 
Станимировић 

744409
000040 

50 50.000,00 20.400,00 

3. Милан 

Николић 

744492

004452 

50 50.000,00 50.000,00 

 У К У П Н О   97.400,00 

 
 

           Наведени носиоци регистрованих пољопривредних 

газдинстава - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 
избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 

2020. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 од 
27.05.2020. год. поднели Комисији у прописаном року, Захтеве 

за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, са комплетном 

документацијом за исплату подстицаја. На основу истог је 

утврђено да су испуњени сви услови прописани Конкурсом. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2020. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.05.2020.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 

19/20), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-40-

2501/2020-09 од 22.04.2020. год. је предвиђена мера руралног 

развоја и то – инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава. 

        На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 
за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде.  
        Конкурсом за избор корисника средстава из буџета 

општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 
од 27.05.2020. год. утврђено је да Одлуку о испуњености 

услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, доноси 
Општинско веће, на предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде. 

        Сходно условима Конкурса, средства за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 

инвестиције 101.6.2 - Набавка опреме за пчеларство, се 
одобравају подносиоцима који испуњавају услове, применом 

критеријума за избор и рангирањем прихватљивих захтева. 

Како је поднет већи број захтева, који испуњавају услове и 
који су прихватљиви, од расположивих средстава за подршку, 

креирана је ранг листа. Обзиром на више пријава са истим 
бројем бодова, предност је имао подносилац са ранијим 

датумом подношења потпуног захтева. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде утврдила је, за 

шифру инвестиције 101.6.2 - Набавка опреме за пчеларство, 

дана 20.10.2020. године РАНГ  ЛИСТУ, бр.06-147/2020-01-1, 
подносиоца захтева који испуњавају услове прописане овим 

Конкурсом, а у складу са критеријумима за избор и 

рангирање, који су утврђени расписаним Конкурсом. 
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       Подносиоцима захтева, рангираним под редним бројем од 
1 до 3 ранг листе, одобрени су подстицаји за набавку опреме 

за пчеларство. 

       Како на објављену Ранг листу, у предвиђеном року није 
било приговора, Комисија за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на 

седници бр. 06-157/2020-01-1 од 10.11.2020. год. утврдила 
Предлог за доношење Одлуке о испуњености услова за 

исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава. 
       На основу достављеног Предлога, бр.06-157/2020-01-1 од 

13.11.2020 год. донета је Одлука као у диспозитиву. 

       Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине 

Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја. 

       На ову одлуку подносиоци захтева могу изјавити 
приговор у року од три дана од њеног објављивања  Приговор 

се може изјавити непосредно преко писарнице Општинске 

управе општине Ћуприја на адресу: Општина Ћуприја, 
Општинско веће, ул. 13. октобар бр.7. 

       Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 

       Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 
Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 

коришћењу средстава из буџета општине Ћуприја, за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
са наведеним подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-5/2020-01-1 од 18.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 64. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19), 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. 
(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), Решењем о образовању 

Комисије за расподелу средстава и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-
82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Јавним позивом за 

финансирање/суфинансирање камате краткорочних 

пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним 
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2020. години, 

бр.420-1/2020-01-2 од 27.05.2020. год. који је расписао 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог 
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.11.2020. 
године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 

          На основу Јавног позива за финансирање/ 
суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 

кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2020. години, бр.420-1/2020-
01-2 од 27.05.2020 год. и Предлога  

бр.06-147/2020-01-1 од 23.10.2020. год. Комисије за расподелу 

и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 

 

 

Редни 
број 

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 
КАМАТЕ 

РСД 

1. Драган 

Каламаковић 

744409000121 19.719,69 

2. Миодраг 

Несторовић 

744492000520 25.000,00 

 У К У П Н О 44.719,69 
РСД 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 
територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 
регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 
користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 

2020. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.05.2020.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 
19/20), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-40-

2501/2020-09 од 22.04.2020. год. је предвиђена мера кредитне 
подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 

кредите. 

         На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

        Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 
пољопривредним газдинствима на територији општине 

Ћуприја у 2020. години бр. 420-1/2020-01-2 од 27.05.2020 год. 

предвиђено је да Одлуку о испуњености услова за доделу 
средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-
147/2020-01-1 од 20.10.2020. год. увидом у Уговоре о кредиту, 

планове отплате кредита и осталу потребну документацију 

прописану Јавним позивом, као и документацију којом се 
доказује реализација обавеза по основу претходно одобрених 

кредита код општине Ћуприја, за наведене носиоце 
регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце 

захтева, утврдила да су испуњени сви услови из Јавног позива, 

те да исти испуњавају услове за доделу средстава за 
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита, па је на основу достављеног Предлога, 

бр.06-147/2020-01-1 од 23.10.2020. год. донета Одлука као у 
диспозитиву. 

      Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине 
Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја. 

      На ову одлуку подносиоци захтева могу изјавити приговор 

у року од три дана од њеног објављивања  Приговор се може 
изјавити непосредно преко писарнице Општинске управе 
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општине Ћуприја на адресу: Општина Ћуприја, Општинско 

веће, ул. 13. октобар бр.7. 
    Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 

    Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 

Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 
финансирању/суфинансирању камате краткорочних 

пољопривредних кредита у 2020. години са наведеним 

подносиоцима захтева. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-6/2020-01-1 од 18.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 64. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19), 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. 

(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), Решењем о образовању 
Комисије за расподелу средстава и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-

82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор 
корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. 

годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. који је 
расписао Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на 

Предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

18.11.2020. године доноси 

 
О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
 

          На основу Конкурca за избор корисника средстава из 

буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-

292/2020-01-2 од 27.05.2020. год. и Предлога Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 
за развој пољопривреде бр.06-157/2020-01-1 од 13.11.2020. 

год., услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 
инвестиције - 101.6.1. – набавка нових пчелињих друштава, 

Сектор: пчеларство, испуњавају следећи носиоци 

регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 
захтева: 

 
 

Редн

и 

број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТ

ИЦАЈА 

БЕЗ 

ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈ

А 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Владимир 

Тирмештајн 
744492

001623 

50 40.000,00 40.000,00 

2. Добросав 

Јовановић 
744492

003472 

50 40.000,00 40.000,00 

3. Немања 

Луковић 
744492

005505 

50 40.000,00 40.000,00 

 У К У П Н О   120.000,00 

           Наведени носиоци регистрованих пољопривредних 
газдинстава - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 

избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 

2020. годину – инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 од 

27.05.2020. год. поднели Комисији у прописаном року, Захтеве 

за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава, са комплетном 
документацијом за исплату подстицаја. На основу истог је 

утврђено да су испуњени сви услови прописани Конкурсом. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 
          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2020. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.05.2020.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 
19/20), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-40-

2501/2020-09 од 22.04.2020. год. је предвиђена мера руралног 
развоја и то – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава. 

        На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

        Конкурсом за избор корисника средстава из буџета 

општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава, бр.400-292/2020-01-2 

од 27.05.2020. год. утврђено је да Одлуку о испуњености 

услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, доноси 

Општинско веће, на предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде. 

          Сходно условима Конкурса, средства за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, за шифру 
инвестиције 101.6.1 - Набавка нових пчелињих друштава се 

одобравају подносиоцима који испуњавају услове, применом 

критеријума за избор и рангирањем прихватљивих захтева. 
Како је поднет већи број захтева, који испуњавају услове и 

који су прихватљиви, од расположивих средстава за подршку, 

креирана је ранг листа. Обзиром на више пријава са истим 
бројем бодова, предност је имао подносилац са ранијим 

датумом подношења потпуног захтева. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде утврдила је, за 

шифру инвестиције 101.6.1 - Набавка нових пчелињих 

друштава, дана 20.10.2020. године РАНГ  ЛИСТУ, бр. 06-
147/2020-01-1, подносиоца захтева који испуњавају услове 

прописане овим Конкурсом, а у складу са критеријумима за 

избор и рангирање, који су утврђени расписаним Конкурсом. 
       Подносиоцима захтева, рангираним под редним бројем од 

1 до 3 ранг листе, одобрени су подстицаји за набавку нових 

пчелињих друштава. 
       Како на објављену Ранг листу, у предвиђеном року није 

било приговора, Комисија за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на 
седници бр. 06-157/2020-01-1 од 10.11.2020. год. утврдила 

Предлог за доношење Одлуке о испуњености услова за 

исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава. 
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       На основу достављеног Предлога, бр.06-157/2020-01-1 од 

13.11.2020 год. донета је Одлука као у диспозитиву. 
       Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“, на огласној табли Општинске управе општине 

Ћуприја и на званичној интернет страни општине Ћуприја. 
       На ову одлуку подносиоци захтева могу изјавити 

приговор у року од три дана од њеног објављивања  Приговор 

се може изјавити непосредно преко писарнице Општинске 
управе општине Ћуприја на адресу: Општина Ћуприја, 

Општинско веће, ул. 13. октобар бр.7. 

       Одлука постаје коначна по истеку рока за приговор. 
       Овлашћује се Начелник Општинске управе општине 

Ћуприја, да по коначности одлуке потпише уговоре о 

коришћењу средстава из буџета општине Ћуприја, за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

са наведеним подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-4/2020-01-1 од 18.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

На основу члана 32. и 44.  Закона о црквама и верским 

заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број  129/07, 

83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19), члана 7. Правилника о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним  црквама и верским заједницама из 

буџета општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 
26/2014 и 27/17) и достављеног Извештаја о спроведеном 

поступку поводом Јавног конкурса за доделу средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 
општине Ћуприја за 2020. годину, бр. 06-163/2020-01 од 

12.11.2020. године, Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 18.11.2020. године доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БУЏЕТСКУ 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Додељују се средства у износу од 1.000.000,00 динара, 

Српској православној цркви – Епархија Браничевска, за 

реализацију пројекта под називом: „Реконструкција и 
рестаурација иконостаса у цркви Св. Ђорђа у Ћуприји“, број 

400-572/2020-01 од 30.10.2020. године. 

 

Члан 2.  

На основу ове Одлуке а у складу са одредбама члана 

8. Правилника о начину и поступку доделе средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 
26/2014 и 27/17), председник општине Ћуприја и корисник 

средстава закључиће уговор о финансирању и реализацији 

пројекта којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, 

рок за реализацију програма односно пројекта, обавеза 

подношења извештаја о реализацији пројекта, као и друга 
права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ и на званичној интернет презентацији општине 

Ћуприја www.cuprija.rs. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-3/2020-01-1 од 17.11.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-

др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 88/2016), као и члана 25. ст. 1. тачка 6. 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 33/2016 и 

35/2019), Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 34/2014 и 

10/2017)  и  Одлуке о оснивању Службе  буџетске инспекције 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 
2/2014), Општинско веће општине Ћуприја, на предлог 

начелника Општинске управе општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 18.11.2020. године, усвојило је    

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,  

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И  

СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овим  Правилником врше се измене и допуне 

Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ћуприја,  Правобранилаштву 
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине 

Ћуприја (у даљем тексту: Правилник), број: 06-64-3/2019-01-1 

од 19.04.2019. године („Службени гласник општине Ћуприја“, 
број 12/2019),  број: 06-127-3/2019-01-1 од 19.07.2019. године 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 26/2019), број: 

06-190-2/2019-01-1 од 17.10.2019. године („Службени гласник 
општине Ћуприја“, број 39/2019), број: 06-4-3/2020-01-1 од 

17.01.2020. године („Службени гласник општине Ћуприја“, 

број 01/2020) и број: 06-132-2/2020-01-1 од 05.10.2020. године 
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 36/2020).    

 

Члан 2. 

          У члану 4. Правилника, мењају се табеле ОПШТИНСКА 

УПРАВА и КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, и гласе:  

 

                 „ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Службеник на 

положају – 

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на 

положају  –   II 

група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници - 

извршиоци 

Број радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални саветник 25 25 

Саветник 27 39 

Млађи саветник 14 18 

Сарадник 6 8 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 10 14 

Референт 8 18 

Млађи референт 1 1 

УКУПНО 95 

 

 

 

127 

 

 

http://www.cuprija.rs/
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Намештеници Број радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 
места 

0 0 

Четврта врста радних 

места 

4 4 

Пета врста радних 
места 

3 11 

УКУПНО 7 15 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Функција  
Број радних 

места 

Број 

функционера 

Помоћници 
председника 

општине 

2 2  

Службеници - 

извршиоци 

Број радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 6 7 

 

Члан 3. 

                                                             

        Члан 22. Правилника мења се и гласи: 

                „Правилник садржи радна места функционера – 
помоћника председника општине, радна места у кабинету 

председника општине, радна места службеника  на 

положајима, извршилачка радна места и радна места на којима 
раде намештеници. 

 

Радна места  

службеника и 

намештеника 

Број радних 

места 

Број 

извршилаца 

Положаји у првој 

групи 
1 1 

Положаји у другој 

групи 
1 1 

Самостални саветник 25 25 

Саветник 27 39 

Млађи саветник 14 18 

Сарадник              6  8 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 10 14 

Референт              8  18 

Млађи референт 1 1 

Прва врста радних 

места -  намештеник 
0 0 

Друга врста радних 

места -  намештеник 
0 0 

Трећа врста радних 

места -   намештеник 
0 0 

Четврта врста радних 

места -  намештеник 
4 4 

Пета врста радних 

места -  намештеник 
3 11 

УКУПНО 102 142 

 
 

  

Радни однос на 

одређено време 

(у кабинету 

председника 

општине Ћуприја) 

Број радних 

места 

Број 

извршилаца 

Функционери – 
помоћници 

председника 

општине 

2 2 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 6 7 

 

Члан 4.              
У члану 23. Правилника, код  6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  - Одсек-Услужни центар, код 

радног места под бројем 19. према важећем Правилнику 

„Послови информационог система општине“, мења се број 
службеника и гласи: 

 

                 „број службеника: 1“ 

 

        У члану 23. Правилника, код  6.1.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – Одсек за инспекцијске 
послове, после радног места под бројем 97. према важећем 

Правилнику „Комунални инспектор“, додаје се ново радно 

место које гласи: 
 

          „ Комунални инспектор 

Звање: Млађи саветник                             број службеника: 1 
 

  Опис послова: Врши надзор над применом прописа 

у области комуналне делатности и области саобраћаја и 
одговоран је за надзор над заштитом и одржавањем 

комуналних објеката, контролише одржавање комуналних 

објеката, јавних зелених  површина, улица и тротоара, 

одржавање комуналних инсталација, стара се о превозу у 

друмском саобраћају, стара се да се превоз у друмском 

саобраћају одвија у складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају и другим прописима и врши контролу локалног 

превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског превоза 

путника и слободног превоза ствари и ауто-такси превоза, 
доноси потребна решења у циљу спровођења Закона о 

комуналним делатностима и одлука скупштине општине и 

стара се о њиховом спровођењу, сачињава записнике на 
терену, подноси прекршајне пријаве из области комуналног 

надзора. Обавља послове инспекцијског надзора у складу са 

Законом о становању и одржавању зграда. Прати 
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усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за 
свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и 

начелнику општинске управе. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру 
образовно – научног поља друштвено – хуманистички наука  

из научних области правне науке или економске науке, 

менаџмент и бизнис  односно  у оквиру образовно – научног 
поља природно – математичких наука из научних области 

биолошке науке или науке о заштити животне средине и 

заштити на раду односно у оквиру образовно – научног поља 
техничко – технолошких наука из научних области 

биотехничке науке, инжењерство заштите животне средине, 

саобраћајно инжењерство  или електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономних 
покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима 

градских општина, као и стручним службама и посебним 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне 
покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 

обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). “ 

 

       Досадашње радно место под бројем 98. „Координатор 
комуналних послова“,  постаје радно место под бројем 99. и 

тако редом. 

Члан 5. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у  „Службеном гласнику  општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-166-2/2020-01-1  од  18.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018) и члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.11.2020. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и 
допунама правилника о платама запослених у Општинској 

управи општине Ћуприја број 120-269/2020-01-2 од 

16.11.2020. године, који је донео начелник Општинске управе 
општине Ћуприја.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-166-9/2020-01-1 ОД 17.11.2020. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

На основу члана 38. Закона о систему плата 

запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), 37. Закона о радним односима у 

државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 

44/98-др. Закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др закон, 39/2002, 
49/05-Одлука УС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закон, 

83/2005-испр. др. закон и 23/2013-одлука УС), члана 1. став 1. 

тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама („Сл. гласник РС“, бр.34/2001, 62/2006-др.закон, 
63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011-др.закон, 

99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), члана 4. и 5. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним 

органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/08-пречишћен текст и 

2/2012), члана 54. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 

47/2018), члана 75. и 78. Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“, бр. 39/19),  члана 25. став 1. тачка 
9. Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/16), члана 43а 

Посебног колективног уговора за запослене у јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.38/2019 и 55/2020), 

Начелник општинске управе општине Ћуприја доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

После члана 7. Правилника о платама запослених у 
Општинској управи општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“  4/2015 и 45/2019) у даљем тексту Правилник) додаје 

се нови члан 7а. који гласи гласи: 
 

„ Члан 7а. 
 Запослени има право на накнаду плате у висини од 

100% основне плате за месец у коме је привремено 

одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 
или због мере изолације или самоизолације, наложене у вези 

са том болешћу, а која је наступила као последица 

непосредног излагања ризику по основу обављања послова и 
радних задатака, односно службених дужности и контаката са 

лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена 

мера изолације или самоизолације. 
 Потврђена заразна болест COVID-19 или  мера 

изолације или самоизолације, која је наступила као последица 

непосредног излагања ризику по основу обављања послова и 
радних задатака, односно службених дужности и контаката са 

лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена 

мера изолације или самоизолације, утврђује се на основу 
извештаја Завода за јавно здравље и изјаве запосленог о 

околностима наступања болести. 

  Запослени остварује право из  става 1 овог члана 
тако што се: 

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине 

накнаде плате врши из средстава буџета послодавца 

2)  почев од 31 дана одсуства са рада, исплата висине 

накнаде плате врши се из средстава обавезног здравственог 

осигурања до законом прописане висине накнаде плате, а из 

средстава послодавца, односно из средстава буџета 

послодавца за преостали износ разлике до висине од 100% 

висине основне плате. 

      Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени 

доказују: 
решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа 

надлежног за контролу прелажења државне границе, 

царинског органа, изводом из евиденције Министарства 
унутрашњих послова и др. ) или извештајем лекара о 

привременој спречености за рад (дознака) по основу  заразне 

болести COVID-19.“ 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ а објавиће се 

након добијања сагласности од Општинског већа општине 

Ћуприја.  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 120-269/2020-01-2 ДАНА 16.11.2020.ГОД. 

Начелник Општинске управе  општине Ћуприја 

Милица Цветковић 
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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), 

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 18.11.2020. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

основне школе „Ђура Јакшић“ за 2020. годину број 1554 од 

04.11.2020. године који је донео школски одбор основне 
школе „Ђура Јакшић“. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-166-8/2020-01-1 ОД 18.11.2020. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Владимир Васиљевић 

 

САДРЖАЈ 

 
 

Одлука о испуњености услова за исплату 
подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 

1 

Одлука о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате 
пољопривредног краткорочног кредита 

2 

Одлука о испуњености услова за исплату 

подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 

3 

Одлуку о додели средстава традиционалним црквама 

и верским заједницама за буџетску 2020. годину 
4 

Правилник о изменама и допунама правилника о 
организацији  и  систематизацији радних места у 

општинској управи општине Ћуприја,  

правобранилаштву општине Ћуприја и  служби 
буџетске инспекције општине Ћуприја  

4 

Решење (сагласност на Правилник о платама) 6 

Правилник о изменама и допунама правилника о 

платама запослених у општинској управи општине 
Ћуприја 

6 

Решење (финансијски план ОШ Ђура Јакшић) 7 

 

 


