
 

 

На основу члана  46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 71. Закона о 

буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13,... 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021), а у 
вези члана 118. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-

аутентично тумачење), члана 44. Посебног колективног 
уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 51/2022) члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 
30/19), Општинско веће општине Ћуприја, доноси,  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И 

ОДЛАЗАК СА РАДА 

 

Члан 1. 
Овим Правилником врше се измене и допуне 

Правилника о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада, бр.06-106-9/2022-01-1 од 16.06.2022. године 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.16/22) 

 

Члан 2. 

  Члан 7. мења се и гласи: 

 
„Запослени који за долазак и одлазак на посао 

користи јавни превоз, дужан је да обавести послодавца 

уколико ће радити краће од пуног месеца ( када је то могуће) 
најкасније до 25-тог претходног месеца у односу на месец 

када планира одсуствовање са рада, како послодавац не би 

сносио цену целе месечне претплатне карте. 
 

Члан 3. 

 Члан 8. мења се и гласи: 
 

„Запослени који је радио краће од пуног месеца ( 

годишњи одмор, неплаћено одсуство, плаћено одсуство и 
боловање) има право или на месечну карту, односно 

полумесечну претплатну карту која обухвата дане када је 

долазио на посао или на надокнаду трошкова дневних карата 
за дане када је долазио на посао у зависности од тога шта је 

повољније за послодавца“. 

 

Члан 4. 

У осталим члановима Правилник остаје 

непромењен. 

Члан 5. 

Правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 110-13/2022-01-1 ОД 16.08.2022. 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, 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 16.08.2022. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Добричево за 2022. годину број 08/22  од 

02.08.2022. године, коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 402-60/2022-01-1 од 16.08.2022. 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 
16.08.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 

2022. годину IV измена Основне школе „Вук Караџић“ 
Ћуприја  број 884 од 09.08.2022. године, коју је донео 

Школски одбор ове школе. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 402-62/2022-01-1 ОД 16.08.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 



16.08.2022.            број 20 
 

 

2 
 

 

 

САДРЖАЈ 

  
 

Правилник о измени и допуни правилника о 

накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са 

рада 

1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана МЗ 
Добричево) 

1 

Решење (Сагласност на измену фин.плана ОШ 

Вук Караџић) 1 

 

 
 


