
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 60. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08), Општинско
веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
08.07.2013.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА БР.02-131/2013-01
ОД 08.07.2013.ГОДИНЕ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, бр. 02-131/2013-01 од 08.07.2013.
године.

II Решење и Правилник објавити у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2013-01-1 од 08.07.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ецц.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 76. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08) и члана 35. Одлуке о
организацији Општинске управе (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.25/2012), начелник Општинске управе, уз
сагласност Општинског већа, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  (БРОЈ 02-21/09-01

ОД 27.02.2009.ГОДИНЕ)

Члан 1.
У члану 20. код радног места ''Помоћник председника

општине за урбанизам'', код услова за обављање послова иза
речи: ''Грађевине'', додају се речи: ''Дипломирани економиста,
дипломирани правник, дипломирани менаџер''.

Члан 2.
У члану 20. код радног места: ''Помоћник

председника општине за заштиту животне средине'', код услова
за обављање послова, брише се реч: ''Технолог'', а додаје се
текст: ''Дипломирани економиста, дипломирани правник,
дипломирани менаџер''.

Члан 3.
У чл. 26. ''Послови јавних набавки'' број извршиоца

смањује се и гласи ''1'', остали део текста остаје непромењен.
Члан 4.

У члану 29. код радног места: ''Комунални инспектор''
број извршиоца са високом стручном спремом мења се од ''2''
извршиоца на ''3'' извршиоца.

Такође се код услова за обављање послова додаје
текст: ''ВСС, VII степен економског смера''.

Остали део текста остаје непромењен.

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-131/2013-01 од 08.07.2013.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

На основу члана 9. у 10. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010,101/2011и 93/2012.) и члана 60 Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.14/08),
Општинско веће општине Ћуприја, а на предлог Председника
Општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08.07.2013. године
доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА

ПОДРАЧУНА,ОДНОСНО
ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин
коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других
рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета
општине Ћуприја (у даљем тексту: корисници буџета),
укључених  у консолидовани рачун трезора општине Ћуприја (у
даљем тексту : КРТ општина Ћуприја).

Члан 2.
Корисници буџета општине Ћуприја могу имати

подрачуне на којима се воде средства за редовно пословање,
подрачуне на којима се воде сопствени приходи и подрачуне на
којима се воде средства из других извора.

На подрачунима за редовно пословање воде се
новчана средства у складу са Одлуком о буџету општине
Ћуприја.

На подрачунима сопствених прихода и подрачунима
на којима се воде средства из других извора воде се средства
корисника буџета општине Ћуприја која се остварују у складу са
законом.

Новчана средства са подрачуна за редовно пословање
не могу се преносити на подрачуне сопствених прихода и
подрачуне на којима се воде средства из других извора
корисника буџета општине Ћуприја.

Члан 3.
Сопствени приходи и средства из других извора

корисника буџета општине Ћуприја консолидују се на нивоу
КРТ општине Ћуприја.

Ако се корисници буџета општине Ћуприја
финансира из буџета различитих нивоа власти, сопствени
приходи и средства из других извора тог корисника консолидују
се на нивоу трезора према припадности директног корисника
буџетских средстава.
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II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.

Служба трезора (у даљем тексту: Трезор) испоставља
налоге за плаћање Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), на
захтев директног корисника буџета општине Ћуприја, за издатке
за редовно пословање директног буџетског корисника буџета
општине Ћуприја у оквиру одобрених апропријација и усвојених
финансијских планова, у складу са Одлуком о буџету општине
Ћуприја за буџетску годину.

Трезор испоставља Управи  налоге за трансфер
средстава са рачуна извршења буџета на подрачуне за редовно
пословање индиректних корисника буџета општине Ћуприја, на
захтев директног корисника буџета општине Ћуприја, у оквиру
одобрених апропријација и у складу усвојеним финансијским
планом.

Индиректни корисници буџета општине Ћуприја
испостављају налог за плаћање Управи, у складу са одобреним
апропријацијама и усвојеним финансијским плановима.

Члан 5.
Корисници буџета општине Ћуприја дoстављају

Управи налоге за плаћање за издатке са подрачуна сопствених
прихода и подрачуна на којима се воде средства их других
извора, у складу са одобреним апропријацијама и усвојеним
плановима .

III  УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМ НА КРТ-у
Члан 6.

Свим средствима на КРТ-у општине Ћуприја управља
Трезор, у циљу несметаног извршавања обавеза утврђених
Одлуком о буџету општине Ћуприја за буџетску годину.

Управљање средствима из става 1. овог члана
подразумева планирање токова и управљање примањима и
издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.

Члан 7.
У циљу обезбеђивања  средстава за финансирање

текуће ликвидности, буџет општине Ћуприја може привремено
позајмити средства са подрачуна за редовно
пословање индиректних корисника буџета општине Ћуприја,
преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.

Позајмица средстава из става 1. овог члана може се
вршити у износу који не угрожава дневну ликвидност КРТ-а
општине Ћуприја.

Висина позајмице из става 1. овог члана може бити до
60% дневног стања салда претходног дана на подрачунима за
редовно пословање корисника буџета општине Ћуприја.

Позајмљивање средстава из става 1.овог члана може
бити до 30 дана.

Позајмљена средстава из става 1. овог члана се морају
вратити до краја буџетске године.

Члан 8.
Индиректни корисници буџета општине Ћуприја, до

истека фискалне године подносе Управи налог за пренос
неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за
редовно пословање на рачун – Извршења буџета општине
Ћуприја.

Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше
пренос неутрошених средстава са подрачуна за редовно
пословање у тој буџетској години, надлежни директни
корисници обуставиће достављање захтева за пренос средстава
за исту намену на подрачуне индиректних корисника док
наведени не доставе документацију о утрошку тих средстава у
целокупном износу из става 1. овог члана, у складу са
одобреним апропријацијама.

Стање сопствених прихода и средства из других
извора корисника буџета општине Ћуприја евидентирано на
крају буџетске године преноси се као почетно стање ових
средстава на почетку наредне буџетске године.

IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.

Председник општине може новчана средства на КРТ-у
општине Ћуприја, осим прихода за које је посебним законом,
односно локалним прописима или међународним уговорима
утврђена намена која ограничава употребу тих средстава,
инвестирати на домаћем тржишту новца по каматној стопи која
није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије, и на начин
који ризик по пласирана средства своди на најмању меру.

Новчана средства која преостану по извршењу обавеза
буџета општине Ћуприја у складу са законом могу се
депоновати код Народне банке Србије или пословних банака
преко ноћи.

Депоновање средстава код пословних банака може
бити без утврђеног рока враћања тј. по виђењу или са утврђеним
роком враћања (орочени новчани депозит).

Члан 10.
Корисник буџета општине Ћуприја може са

Председником општине закључити уговор о инвестирању
сопствених прихода које оствари у складу са законом, на
домаћем финансијском тржишту новца.

Корисник буџета општине Ћуприја може инвестирати
сопствене приходе самостално, уз претходно прибављену
сагласност Председника општине.

Корисник буџета општине Ћуприја обавезан је да по
извршеном инвестирању сопствених прихода на начин из става
1. и 2. овог члана, о томе обавестити Трезор, који ће о томе
обавестити Управу.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Директни корисници буџета општине Ћуприја дужни
су да воде евиденцију података, писаних извештаја и
електронских података, који се односе на финансијске
активности и задатке, за себе и индиректне кориснике буџета
општине Ћуприја из своје надлежности.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у  „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2013-01-1 од 08.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр ецц.

С А Д Р Ж А Ј
Решење о давању сагласноти на правилник о изменама
и допунама правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места бр. 02-131/2013-01 од
08.07.2013.године 1
Правилник о изменама и допунама правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места (број 02-21/09-01 од 27.02.2009) 1
Правилник о начину коришћења средстава са
подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора општине Ћуприја 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић,

секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја

Тех. припрема:  Одељење за пројектовање и развој, Служба за
информатичку подршку

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00
дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033
орган управе општине Ћуприја

info@cuprija.rs

www.cuprija.rs


