
 

 

 

 

 

 

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), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 53. 

Пословника о раду Општинског већа општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“, бр. 30/2020 и 33/2020) Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 05.10.2021. 

године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ Сагласност на Правилник о допуни 

Правилника о платама запослених у Општинској управи 

општине Ћуприја 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-169-4/2021-01-1 од 05.10.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

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.33/16и 35/19), 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 ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником врши се  допуна Правилника о 

платама запослених у Општинској управи општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“  4/2015, 45/2019 и 43/2020) у 

даљем тексту Правилник) тако што се у члану 7а. после другог 

става додаје се трећи став који гласи: 

 

„ 

 Право на накнаду плате у висини од 100% основне 
плате обезбеђује се запосленима који су у време трајања 

проглашене епидемије заразне болести и пре привременог 

одсуствовања са рада због потврђене заразне болести COVID-
19, вакцинисани уз достављање потврде о извршеној 

вакцинацији, као и запосленима који из здравствених разлога 

не могу бити вакцинисани и који о томе уз извештај лекара о 
привременој спречености за рад, доставе одговарајућу потврду 

надлежне здравствене установе.“ 

 

Члан 2. 

 Став три постаје став четири и тако редом. 

  

Члан 3. 

 

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: 110-7/2021-01-2 ДАНА 28.09.2021.ГОД. 

 

Начелница 

Општинске управе  општине Ћуприја 

Милица Цветковић, дипл.правник 

 

САДРЖАЈ 
   

Решење – сагласност на Правилник о допуни 

Правилника о платама запослених у Општинској 

управи општине Ћуприја 

1 

Правилник о допуни Правилника о платама 

запослених у Општинској управи општине Ћуприја 

 

1 

 


