
 

 

 

             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),  Одлуке о оснивању Службе  буџетске инспекције 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 
2/2014) и Одлуке  о оснивању интерне ревизије општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 

14/2021), Општинско веће општине Ћуприја, на предлог 
начелника Општинске управе општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 17.12.2021. 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,  СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И ИНТЕРНЕ   РЕВИЗИЈЕ 

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, Служби буџетске инспекције општине 
Ћуприја и Интерној ревизији 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), 

број: 06-132-2/2020-01-1 од 05.10.2020. године („Службени 
гласник општине Ћуприја“, број 36/2020), број: 06-166-2/2020-

01-1 од 18.11.2020. године („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 43/2020), број: 06-19-2/2021-01-1 од 04.02.2021. 
године   („Службени гласник општине Ћуприја“, број 3/2021), 

број: 06-96-8/2021-01-1 од 18.06.2021. године   („Службени 
гласник општине Ћуприја“, број 19/2021) и број: 06-186-

3/2021-01-1 од 22.10.2021. године   („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 37/2021).    
 

 

 
 

Члан 2. 

 У члану 4. Правилника,  мења се табела 

ОПШТИНСКА УПРАВА, и гласи:  

 

                 „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 15 19 

Сарадник 6 9 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 10 13 

Референт                         8  17 

Млађи референт 1 1 

УКУПНО 95 127 

Намештеници Број радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних места 1 1 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних 

места 

3 3 

Пета врста радних места 3 11 

УКУПНО 7 15 

 

У члану 4. Правилника, мења се табела КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ и гласи: 
 

„  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 2 2 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 7 8 
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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 15 19 

Сарадник 6 9 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 10 13 

Референт 8 17 

Млађи референт 1 1 

Прва врста радних места -  

намештеник 
1 1 

Друга врста радних места -  
намештеник 

0 0 

Трећа врста радних места -   
намештеник 

0 0 

Четврта врста радних места 

-  намештеник 
3 3 

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 2 2 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

УКУПНО 7 8 

 

Члан 4. 

          У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – Одсек за председника општине, 

Општинско веће и скупштинске послове, код радног места под 

бројем 4. према важећем Правилнику „Шеф Одсека за 
председника општине, општинско веће и скупштинске 

послове“, мења се звање и гласи:   

         „ Звање: Саветник“ 
 

Код услова, уместо речи:  

       „најмање пет година радног искуства у струци;, 
Уписују се речи: 

     „најмање три године радног искуства у струци.“ 

   
            У члану 23. Правилника, код  6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – Одсек за опште и управно 
правне послове код радног места под бројем 12. према 

важећем Правилнику „Послови управљања људским 

ресурсима и радни односи запослених“, код услова, уместо  
речи:  

        „најмање три године радног искуства у струци“,  

уписују се речи: 
        „најмање пет година радног искуства у струци“. 

 

        У члану 23. Правилника, код 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – Одсек за опште и управно 

правне  послове, код радног места под бројем 16. према 

важећем Правилнику „Заменик матичара“, мења се број 

службеника  и гласи:   

         „ број службеника: 3“ 

 

        У члану 23. Правилника, код  6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, - Одсек за заједничке послове, 

код радног места под бројем 27. према важећем Правилнику 
„Шеф Одсека за заједничке послове“, код услова, после речи: 

„стечено високо образовање у оквиру“, додају се речи: 

„образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука из 
научне области правне науке“. 

 

        У члану 23. Правилника, код  6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ 

ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек за 

утврђивање и контролу, код радног места под бројем 38. према 

важећем Правилнику „Порески контролор“, мења се звање и 
гласи:   

         „ Звање: Саветник“ 

    Код услова, уместо речи: 
           „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“, уписују се речи: 

           „најмање три године радног искуства у струци“ 

 
       У члану 23. Правилника, код  6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ 

ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек за 

наплату, пореско књиговодство и извештавање, код радног 
места под бројем 42. према важећем Правилнику „Послови 

наплате локалних јавних прихода“, мења се звање и гласи: 

                     „Звање: Саветник“   
               Код услова, уместо речи: 

           „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“, уписују се речи: 

           „најмање три године радног искуства у струци“ 
 

       У члану 23. Правилника, код  6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ 

ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек за 
наплату, пореско књиговодство и извештавање, код радног 

места под бројем 45. према важећем Правилнику „Послови 

пореског књиговодства“, мења се звање и гласи: 
                     „Звање: Саветник“   

               Код услова, уместо речи: 

           „завршен приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу у органима аутономних 
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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“, уписују се речи: 
           „најмање три године радног искуства у струци“ 

 

          У члану 23. Правилника, код  6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ – Одсек трезора, код радног места под бројем 

49. према важећем Правилнику „Послови материјално-

финансијског књиговодства“, мења се број службеника  и 
гласи: 

                   „број службеника: 2“   

 
          У члану 23. Правилника, код  6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ – Одсек трезора, код радног места под бројем 

52. према важећем Правилнику „Послови припреме и обраде 
документације-ликвидатор директних корисника буџета“, 

мења се звање и гласи:   

         „ Звање: Млађи саветник“ 

     Код услова, уместо: 

              „најмање три године радног искуства у струци“, 

уписују се речи: 
              „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“ 

 
      У члану 23. Правилника, код 6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ – Група за буџет, код радног места под бројем 

59. према важећем Правилнику „Послови на припреми и 
изради буџета“, код описа послова, после речи „усклађује 

финансијске планове директних и индиректних буџетских 

корисника“, додају се речи: 
           „обрачунава месечне закупнине по основу закупа 

пословног простора и земљишта  у јавној својини општине 

Ћуприја“   
 

                 У члану 23. Правилника, код 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Одсек за локални економски 

развој, код радног места под бројем 73. према важећем 

Правилнику „Послови локалног економског развоја општине“, 
код услова, уместо речи:  

       „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“ 

Уписују се речи: 
     „најмање три године радног искуства у струци.“ 

 

        У члану 23. Правилника, код 6.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Одсек за локални економски 

развој, код радног места под бројем 76. према важећем 
Правилнику „Послови управљања и реализације пројеката“, 

мења се звање и гласи: 

            „Звање: млађи саветник“ 
 

    Мењају се услови и гласе:  

       „Услови: Стечено високо образовање у оквиру 
образовно - научног поља техничко – технолошких наука  из 

научних области грађевинско 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, 

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).“ 

 

        У члану 23. Правилника, код 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Одсек за урбанизам и 

заштиту животне средине, код радног места под бројем 83. 
према важећем Правилнику „Управљање имовином и 

географско-информационим системом“, мења се звање и 

гласи: 
            „Звање: Млађи саветник“ 

Код услова, уместо: 

              „најмање три године радног искуства у струци“, 

уписују се речи: 

              „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“ 
             

      У члану 23. Правилника, код 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Одсек за урбанизам и 

заштиту животне средине, код радног места под бројем 85. 

према важећем Правилнику „Послови у области саобраћаја“, 
код описа послова, после речи „саобраћајне сигнализације и 

режима саобраћаја“, додају се речи: 

          „ Поступа и издаје решења по захтевима за коришћење 
посебно обележених паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом.“ 

 
             У члану 23. Правилника, код 6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР– Одсек за инспекцијске 

послове, код радног места под бројем 95. према важећем 
Правилнику „Просветни инспектор“, мења се звање и гласи:  

                    „ Звање: млађи саветник“ 

     код услова уместо: 
              „најмање три године радног искуства у струци“, 

уписују се речи: 

              „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“ 
 

             У члану 23. Правилника, код 6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР– Одсек за инспекцијске 

послове, код радног места под бројем 96. према важећем 

Правилнику „Спортски инспектор“, мења се звање и гласи:  

                    „ Звање: млађи саветник“ 
     код услова уместо: 

              „најмање три године радног искуства у струци“, 

уписују се речи: 
              „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“ 
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              У члану 23. Правилника, код 6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

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

Правилнику „Комунални инспектор“, мења  се број 

службеника и гласи: 
           „број службеника 7“ 

                                                                    

Члан 5. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у  „Службеном гласнику  општине Ћуприја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ 06-227-2/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

          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 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19), 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. 

(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), 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 2021. 
годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, бр.401-29/2021-01-2 од 20.09.2021. год., које 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 
дана17.12.2021. године  доноси  

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава 

за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 

 

 

         На основу Конкурса за избор корисника средстава из 
буџета општине Ћуприја за 2021. годину – инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.401-

29/2021-01-2 од 20.09.2021.год. и Предлога Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде бр.06-225/2021-01-1 од 15.12.2021. 

год., услове за исплату испуњавају следећи носиоци 
регистрованог пољопривредног газдинства - подносиоци 

захтева: 

 

- за шифру инвестиције - 101.4.28. Машине, 

уређаји и опрема за наводњавање усева, за 
следеће носиоце регистрованог пољопривредног 

газдинства – подносиоце захтева: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Табела 1 
 

Редн

и 

број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИ

ЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-

а (%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Градимир 
Јанковић 

744387
000132 

50 50.000,00 50.000,00 

2. Драган 

Милојевић 

744387

000027 

50 50.000,00 23.885,42 

3. Зоран 

Богдановић 

744441

000794 

50 50.000,00 50.000,00 

4. Славко 
Митровић 

744417
000178 

50 50.000,00 49.583,34 

 У К У П Н О   173.468,76 

 

- за шифру инвестиције - 101.6.2 - Набавка опреме 

за пчеларство, за следеће носиоце регистрованог 
пољопривредног газдинства – подносиоце захтева: 

 

Табела 2 

 

Ред

ни 
број 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

МАКС

. 
ИЗНО

С 

ПОДС
ТИЦА

ЈА 

БЕЗ 
ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 

ИЗНОС 
ПОДСТИЦ

АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 
(РСД) 

 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  
ПОДСТИЦА

ЈА 

БЕЗ ПДВ-а 
(РСД) 

1. Предраг 
Мијајловић 

7444920
03669 

50 50.000,00 50.000,00 

2. Иван 

Јовановић 

7444840

01180 

50 50.000,00 49.700,00 

3. Бојан 

Игњатовић 

7444920

05815 

50 50.000,00 49.500,00 

4. Јелена Тазић 7444920
05599 

50 50.000,00 41.300,00 

5. Милан Дишић 7444920

05122 

50 50.000,00 49.700,00 

6. Немања Јовић 7444920

05734 

50 50.000,00 50.000,00 

7. Мирјана 
Дишић 

7444920
05610 

50 50.000,00 50.000,00 

8. Предраг 

Јовановић 

7444920

05262 

50 50.000,00 46.060,00 

9. Небојша Ерић 7444920

03766 

50 50.000,00 30.000,00 

10. Добросав 
Јовановић 

7444920
03472 

50 50.000,00 24.000,00 

 У К У П Н О   440.260,00 

 

 

Табела 1 + Табела 2 

 

 

У К У П Н О 

 

613.728,76 

 

 

       Наведени носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 

избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 
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2021. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр.401-29/2021-01-2 од 
20.09.2021. год. поднели Комисији у прописаном року захтев 

за исплату подстицајних средстава за опрему за наводњавање 

у повртарству и пчеларску опрему, са потребном 
документацијом.                                                         

Након разматрања захтева и уређења документације од стране 

подносиоца захтева, утврђено је да су испуњени сви услови 
прописани Конкурсом. 

 

       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 

подстицаје за опрему за наводњавање у повртарству и 

пчеларску опрему, са наведеним подносиоцима захтева. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-3/2021-01-1 од _17.12.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

          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 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 30/19), 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. 

(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), 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 2021. 
годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко 

осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем, бр.401-32/2021-01-

2 од 20.09.2021. год., које 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_17.12.2021. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату регреса за 

репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) 

крава и јуница са ХБ бројем  

 

         На основу Конкурса за избор корисника средстава из 

буџета општине Ћуприја за 2021. годину – Регрес за 
репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава 

и јуница са ХБ бројем, бр.401-32/2021-01-2 од 20.09.2021. год. 

и Предлога Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-

222/2021-01-1 од 13.12.2021. год., услове за исплату 
испуњавају следећи носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства - подносиоци захтева: 

 
- за шифру инвестиције - 100.1.1 - Регрес за 

репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1 

 
Редн

и 

број 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

РЕГРЕС
А ПО 

ГРЛУ 

 
МАКС. 

ИЗНОС 

РЕГРЕСА 
ПО 

КОРИСНИ

КУ 

 
ОДОБРЕН

И 

ИЗНОС 
РЕГРЕСА 

1. Саша Куцић 7443440
00939 

2.000,00 10.000,00 6.000,00 

2. Радомир 

Милосављевић 
7444330

02643 

2.000,00 10.000,00 6.000.00 

3. Синиша 

Димитријев

ић 

7444330

01370 

2.000,00 10.000,00 10.000,00 

4. Дејан 

Цуплић 
7444090
01322 

2.000,00 10.000,00 8.000,00 

 У К У П Н О   30.000,00 

 

       Наведени носиоци регистрованог пољопривредног 

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

2021. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво 

вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем, бр.401-
32/2021-01-2 од 20.09.2021. год. поднели Комисији у 

прописаном року, захтев за регрес за репродуктивни материјал 

са потребном документацијом. Након разматрања захтева и 
уређења документације од стране подносиоца захтева, 

утврђено је да су испуњени сви услови прописани Конкурсом. 

 
       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 регрес за 

репродуктивни материјал, са наведеним подносиоцима 

захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-4/2021-01 од 17.12.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. Правник 

          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 60. Статута 

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

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. 

(„Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), 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 подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја 

за 2021. годину, за унапређење економских активности на селу 

кроз подршку непољопривредним активностима, бр.401-
28/2021-01-2 од 20.09.2021. год., које 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_17.12.2021. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава 

за унапређење економских активности на селу кроз 

подршку непољопривредним активностима 

 

         На основу Конкурса за избор корисника подстицајних 
средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину, за 

унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима, бр.401-28/2021-01-2 од 
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20.09.2021. год., и Предлога Комисије за расподелу и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде бр.06-222/2021-01-1 од 13.12.2021. год., услове 

за исплату испуњавају следећи носиоци регистрованог 

пољопривредног газдинства - подносиоци захтева: 
- за шифру инвестиције - 302.2 - Подршка активностима 

везаним за рурални туризам 
 

Табела 1 

 

Ре
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ој 
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БПГ 

 

МАКС. 
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ПОДСТ

ИЦАЈА 
БЕЗ 

ПДВ-а 

(%) 

 

МАКС. 
ИЗНОС 

ПОДСТИЦ

АЈА 
БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

 

ОДОБРЕН
И 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦ
АЈА 

БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

1. Даница 
Стојковић 

7444760
01797 

50 100.000,00 94.192,30 

2. Милан 

Кнежевић 

7444920

05645 

50 100.000,00 99.933,81 

 У К У П Н О   194.126,11 

 
       Наведени носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 

избор корисника подстицајних средстава из буџета општине 
Ћуприја за 2021. годину, за унапређење економских 

активности на селу кроз подршку непољопривредним 

активностима, бр.401-28/2021-01-2 од 20.09.2021. год. поднели 
Комисији у прописаном року, захтев за исплату подстицајних 

средстава за непољопривредне активности, са потребном 

документацијом. Након разматрања захтева, утврђено је да су 
испуњени сви услови прописани Конкурсом. 

      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 
подстицаје за непољопривредне активности, са наведеним 

подносиоцима захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-5/2021-01-1 од 17.12.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 и 101/16 – др. Закон), члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој 

и Одељења за финансије, Општинске управе општине 

Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 17.12.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана  Народне библиотеке „Душан Матић“ за 

2021. годину, број 412/21 од 10.12.2021. године.   
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-6/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 и 101/16 – др. Закон) и члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 
финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.12.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Музеја „Хореум Марги-Равно“ за 2021. годину бр. 178/21 од 

15.12.2021. године, донету Одлуком број 180/21 Управног 

одбора установе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-227-9/2021-01-1 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.12.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Туристичке организације Ћуприја за 2021. годину број 
686/2021 од 13.12.2021. године, коју је донео Управни одбор 

Туристичке организације Ћуприја Одлуком број 688/2021 на 

седници одржаној дана 13.12.2021. године.  
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-227-7/2021-01-1 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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) по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

17.12.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

плана и програма пословања - финансијског плана бр. 
357/2021 од 13.12.2021. године Установе за спорт Спортског 

центра „Ада“ за 2021. годину бр. 345/2021 од 24.12.2020. 

године, донету Одлуком Управног одбора установе. 
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 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-8/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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) по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 

17.12.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Предшколске установе „Дечја радост“ за 2021. годину бр. 
1841/2021 од 15.12.2021. године, донету Одлуком Управног 

одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-227-10/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 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 
17.12.2021. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2021. годину ОШ “13 октобар“ Ћуприја  број 01-1561 од 

13.12.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 
школе. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-227-11/2021-01-1 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 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 

17.12.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину ОШ “Вук Караџић“ Ћуприја  број 1486 од 
15.12.2021. године, коју је донео школски одбор Основне 

школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-227-12/2021-01-1 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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 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 

17.12.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2021. годину Медицинске школе Ћуприја број 01-3108/1 од 

15.12.2021. године, коју је донео школски одбор Медицинске 
школе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-227-13/2021-01-1 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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, 113/2017 и 

95/2018), 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“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.12.2021. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Супска за 2021. годину број 08/21  од 
13.12.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-227-14/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 
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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, 113/2017 и 
95/2018), 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“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.12.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Сење за 2021. годину број 102/21  од 

13.12.2021. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-227-15/2021-01-1 од 17.12.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

САДРЖАЈ 
  

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

општинској управи општине Ћуприја,  

правобранилаштву општине Ћуприја,  служби 
буџетске инспекције општине Ћуприја и интерне   

ревизије општине Ћуприја 

1 

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

имовину пољопривредних газдинстава 

4 

Одлуку о испуњености услова за исплату регреса за 

репродуктивни материјал (прво вештачко 
осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем  

5 

Одлуку о испуњености услова за исплату 

подстицајних средстава за унапређење економских 
активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима 

5 

Решење (сагласност измена фин.плана Народне 

библиотеке Душан Матић) 
6 

Решење (сагласност измена фин.плана Музеја) 6 

Решење (сагласност измена фин.плана Туристичке 

организације) 
6 

Решење (сагласност измена фин.плана Установе за 
спорт СЦ Ада) 

6 

Решење (сагласност измена фин.плана Дечја 

радост) 
7 

Решење (сагласност измена фин.плана ОШ 
13.октобар) 

7 

Решење (сагласност измена фин.плана ОШ Вук 

Караџић) 
7 

Решење (сагласност измена фин.плана Медицинске 
школе) 

7 

Решење (сагласност измена фин.плана МЗ Супска) 7 

Решење (сагласност измена фин.плана МЗ Сење) 8 

 


