
На основу члана 60 ст.2. Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гл. РС бр.62/06 и 41/09 ) члана 38. Статута општине Ћуприја 
(Сл. гласник општине Ћуприја бр.14/08, 22/08, 28/ 08 и 13/11) и члана 51 Пословника Скупштине општине Ћуприја, (Сл. гласник општине 

Ћуприја бр.14/12) и  на основу писмене сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број: 320-11-74/2014-14 од 

05.05.2014. године Скупштина општине Ћуприја на својој седници одржаној 05.05.2014. године донела је:  
 

ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
УВОД 

                   Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа 

стања заштите и уређења пољопривредног земљишта  у државној својини на територији општине Ћуприја. 
 

                   Општина Ћуприја се простире на површини од укупно 28738 хектара,17 ари и 60 метара квадратних према изворима из РГЗ- 

Служба за катастар непокретности Ћуприја. 
                   Пољопривредно земљиште у државној својини према Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији Општине Ћуприја за 2014 годину издаваће се путем јавног надметања којих има 29 укупне површине 709 

хектара, 70 ари и 79 метара квадратна. 
                    У програму за 2014 годину утврђени су радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на територији 

општине Ћуприја и то: 

 
- Уређење атарских путова 

- Уређење и опремање противградне службе 

- Уређивање и опремање пољочуварске службе 
- Остало 

 

                 Обим врста и динамика извођења, условљена је тренутним стањем земљишта,обимом и динамиком прилива средстава за ове 
намене, рокова за доношење Програма и давања у закуп пољопривредног замљишта у државној својини.  

На расписан позив за остваривање права пречег закупа  по програму за 2014 годину није се нико јавио. 
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Комисија за израду предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 

Општини Ћуприја за 2014.годину 

је користила податке из јавне евиденције о непокретности и за тачност података 

одговара под пуном кривичном одговорношћу.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бр. 06-62-4/2014-02 од 05.05.2014. године 

 

Председник  Скупштине општине Ћуприја 

Драган Николић, дипл.правник 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС'', бр. 129/07),члана 38. Статута општине 
Ћуприја ( „Службени гласник општине Ћуприја“,бр.14/08, 22/08, 

28/08,13/11 и 23/13) ,Скупштина општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 05.05.2014.године,  доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА 

ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 

УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И НАПАДА ПАСА 

ЛУТАЛИЦА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака 

луталица и напада паса луталица на домаће животиње ( у даљем 

тексту: Правилник ) уређује се поступак и начин решавања 
захтева грађана за накнаду штете услед уједа паса или мачака 

луталица или напада паса луталица на домаће животиње (у даљем 

тексту: настали догађај ) на територији општине Ћуприја. 
 

Члан 2. 

 У случају уједа пса или мачке луталице односнонапада 
паса луталица на домаће животиње,оштећено лице дужно је да 

поднесе писану пријаву о насталом догађају Јавној агенцији за 

зоохигијену Ћуприја одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана 
насталог догађаја. 

Пријава из ст.1. овог члана садржи податке о 

оштећеном лицу ( име и презиме и адреса становања), место, дан 
и час насталог догађаја и кратак опис пса или мачке луталице. 

Јавна агенција за зоохигијену Ћуприја је обавезна да 
оштећеном лицу изда потврду о пријављеном догађају, као и да 

предузме све неопходне, законом предвиђене мере на 

проналажењу и збрињавању паса или мачака луталица. 
Јавна агенција за зоохигијену Ћуприја је обавезна да 

уредно води евиденцију о поднетим пријавама и издатим 

потврдама оштећеним лицима, као и да Општинској управи- 
Одељење за инспекцијски надзор – Одсек за инспекцијске 

послове и Комисији за утврђивање основаности захтева и висине 

накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица и 
напада паса луталица на домаће животиње најкасније до 5. у 

месецу за претходни месец доставља месечне извештаје о 

пријављеним догађајима, издатим потврдама и предузетим 
мерама на проналажењу и збрињавању паса или мачака луталица. 

 

Члан 3. 

Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду 

штете настале услед уједа пса или мачке луталице  Комисији за 

утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале 
услед уједа паса или мачака луталица и напада паса луталица на 

домаће животиње ( у даљем тексту: Комисија ) на Обрасцу бр. 1. 

или захтев за накнаду штете настале услед напада паса луталица 
на домаће животиње на Обрасцу бр. 2. 

Обрасци бр. 1 и бр. 2. одштампани су уз овај 

Правилник и чини његов саставни део. 
Захтев из ст. 1. овог члана, оштећено лице дужно је да 

поднесе најкасније у року од 15 дана од дана насталог догађаја. 

Захтев из ст. 1. овог члана подноси се на прописаном 
обрасцу и мора да садржи веран опис и локацију насталог 

догађаја, опис претрпљених повреда, све потребне  податке о 

непосредним сведоцима насталог догађаја  као и предлог износа 
накнаде штете коју оштећено лице потражује. 

 

Члан 4. 
Уз захтев из члана 3. овог Правилника, оштећено лице 

дужно је да достави и оригинал или оверене фотокопије 

документације и то: 
Уз Образац бр. 1. 

1. личну карту или извод из матичне књиге рођених, за 

малолетно лице 
2. доказ (потврду) да је настали догађај благовремено 

пријављен Јавној агенција за зоохигијену Ћуприја 

3. комплетну медицинску документацију која се односи на 
дијагнозу и лечење ( извештај надлежне здравствене установе 

примарне здравствене заштите, извештај лекара специјалисте 

са детаљним описом повреде и сл.) 
4. друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

Уз Образац бр. 2. 

1. личну карту 

2. доказ ( потврду ) да је настали догађај благовремено 

пријављен Јавној агенција за зоохигијену Ћуприја 
3. записник инспектора о извршеном надзору 

4. друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

 

Члан 5. 

Комисију из члана 3. овог Правилника образује 

Скупштина општине Ћуприја, посебним актом, најкасније у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

Комисија броји три члана и то: 

1. здравствени радник – доктор медицине 
2. представникЈавне агенције за зоохигијену Ћуприја 

3. представник јединице локалне самоуправе кога 

одређује начелник општинске управе 
 

Члан 6. 

Комисија је дужна да, у року од 30 дана од дана 
подношења захтева, исти размотри и да предлог за решавање 

истог. 

У поступку разматрања захтева, у циљу прибављања 
додатних информација  и утврђивања релевантних чињеница, 

Комисија може позвати оштећено лице, сведоке насталог догађаја 

и вршити провере са надлежним органима и установама. 
Уколико Комисија утврди да је захтев оштећеног лица 

неоснован, дужна је да о томе обавести оштећено лице у року од 

3 дана. 
 Уколико Комисија утврди да је захтев оштећеног лица 

основан, по утврђивању основаности захтева, Комисија сачињава 

предлог висине новчане накнаде штете и прибавља сагласност 
Општинског већа на предложену висину новчане накнаде штете. 

По прибављеној сагласности из става 4. овог члана, 
Комисија доставља оштећеном лицу предлог висине новчане 

накнаде штете, и оставља му рок од 3 дана од дана пријема 

предлога да се у писаној форми о предлогу изјасни. 
 

Члан 7. 

Уколико оштећено лице да сагласност на предложену 
висину новчане накнаде штете, Комисија је дужна да најкасније у 

року од 3 дана од дана добијене сагласности од стране оштећеног 

лица, достави списе предмета Јавном правобранилаштву општине 
Ћуприја ради закључења вансудског поравнања. 

 

Члан 8. 
Административне послове за потребе рада Комисије 

обавља Општинска управа – Одељење за скупштинске и 

заједничке послове – Одсек за скупштинске послове, 

информисање, протокол и месне заједнице. 

 

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у  „ Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-62-3/2014-02 ОД 05.05.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драган Николић, дипл.правник 

ОБРАЗАЦ 1. 

ЗАХТЕВ  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА ИЛИ 

МАЧКЕ ЛУТАЛИЦЕ 

 

Општина Ћуприја 

Скупштина општине 

 

Комисији за утврђивање основаности захтева и висине 

накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица 

и напада паса луталица на домаће животиње 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса 

или мачке луталице 

 

Дана_______________________, у Ћуприји, односно у насељеном 

месту_____________, у улици _____________________, претрпео 

– ла сам, односно моје малолетно дете 
________________________ претрпело је штету услед уједа пса 

или мачке 

луталице:________________________________________________
_______________________________________________ 

                         ( опис пса или мачке луталице ) 
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ОПИС ДОГАЂАЈА: 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ОПИС ПОВРЕДЕ: 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Наведени догађај дана _______________________ десио се 
односно дешава се (заокружити број) 

1. први пут 
2. неколико пута ____________________ 

                                    ( уписати колико пута ) 
 

На име накнаде настале штете, потражујем новчани износ у 

висини од _________________ РСД,који треба уплатити на рачун 
број:____________________________________________ који се 

води код:_________________________________ 

_______________________________________ 
 

Уз Захтев прилажем: 

1. оригинал или оверену фотокопију личне карте ( извод 
из матичне књиге рођених за малолетно лице) 

2. потврду издату од Јавне Агенције за зоохигијену 

Ћуприја 
3. медицинску документацију________________________ 

______________________________________________________

__________________________________________________ 
4. другу документацију_____________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________ 
 

Контакт подаци: 

Адреса: ___________________________ 
Број личне карте:_____________________ 

Телефон:______________________________ 

 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

____________________________________________ 

( име и презиме ) 

ОБРАЗАЦ 2. 

ЗАХТЕВ  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА ПАСА 

ЛУТАЛИЦА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

 

Општина Ћуприја 

Скупштина општине 

 

Комисији за утврђивање основаности захтева и висине 

накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица 

и напада паса луталица на домаће животиње 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед напада 

паса луталица на домаће животиње 

 

Дана_______________________, у Ћуприји, односно у насељеном 

месту_____________, у улици _____________________, претрпео 
– ла сам  штету услед напада паса луталица на домаћу 

животињу_______________________________________________

__________________________________________________ 
                                     ( навести домаћу животињу ) 

________________________________________________________

_______________________________________________ 
( опис пса  луталице ) 

 
ОПИС ДОГАЂАЈА: 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Наведени догађај дана _______________________ десио се 

односно дешава се (заокружити број) 
 

1. први пут 

2. неколико пута ____________________ 

                                    ( уписати колико пута ) 

 

На име накнаде настале штете, потражујем новчани износ у 
висини од _________________ РСД,који треба уплатити на рачун 

број:____________________________________________ који се 

води код: ________________________ 
 

Уз Захтев прилажем: 

1. оригинал или оверену фотокопију личне карте  
2. потврду издату од Јавне агенције за зоохигијену Ћуприја 

3. записник инспектора о извршеном надзору 

4. другу 
документацију________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________ 
 

Контакт подаци: 

Адреса: ___________________________ 
Број личне карте:_____________________ 

Телефон:______________________________ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

____________________________________________ 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр.129/07),члана 38. Статута општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 

23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 05.05.2014. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗООХИГИЈЕНУ 

 

            ИМЕНУЈЕ СЕ Петра Савић из Ћуприје за вршиоца 
дужности директора Јавне агенције за зоохигијену општине 

Ћуприја, до именовања директора по спроведеном јавном 

конкурсу а најдуже на период од шест месеци. 
              Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-62-2-1/2014-02 ОД 05.05.2014.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 

На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09,52/11 и 55/13), 

члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник општине 
Ћуприја,бр.14/08, 22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници 
одржаној дана 05.05.2014.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА 

МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 
 
 

  РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора Школе за 

музичке таленте  у Ћуприји, Марија Ристић,представник локалне 

самоуправе, на лични захтев. 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-62-2-2/2014-02 од 05.05.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник 
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На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09,52/11 и 55/13), 
члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник општине 

Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 05.05.2014.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 

 

  ИМЕНУЈЕ СЕ Светлана Ђоровић, представник 

локалне самоуправе, за члана школског одбора Школе за музичке 
таленте у Ћуприји. 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-62-2-3/2014-02 од 05.05.2014.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл. правник 

На основу члана  60., став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 62/08- др.закон и  

41/09), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/07) и члана 57. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник 

општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), 
председник Општине Ћуприја  дана 30.04.2014.године  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  ЗА 

2014.ГОДИНУ 

 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за 
2014.годину ( у даљем тексту : Комисија), у следећем саставу: 

 

1. Александар Милановић, дипл.инж.пољ.- председник 
Комисије 

2. Зоран Здравковић, дипл.инж.пољ.- члан Комисије 

3. Дејан Вукићевић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије 

4. Радослав Весић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије 
5. Небојша Ерић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије 

 

   II Задатак Комисије је да: 

 

а) размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења  пољопривредног земљишта  на територији општине 

Ћуприја за 2014.годину ( у даљем текстру: Предлог годишњег 
програма за 2014.годину); 

б)    изради писано мишљење на Предлог годишњег програма за 

2014.годину; 
в)   своје писано  мишљење достави Комисији за израду 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за  
2014.годину. 

 

   III Рок  за достављање писаног мишљења из тачке  II овог 

решења је 15 (петнаест ) дана од  дана образовања Комисије. 

    IV Чланови комисије имају право на надокнаду за рад у 

Комисији, у висини коју утврђује председник општине Ћуприја 
својим актом. 

    V Стручну обраду аката, других материјала, 

организационе и административне послове за Комисију врши 
Служба за општинско веће и председника општине Општинске 

управе Ћуприја. 

          VI  Ово решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја.                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:02-94/2014-01 од 30.04.2014.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ецц. 

САДРЖАЈ 
Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Ћуприја за 2014.годину 1 

Правилник о поступку и начину решавања 

захтева грађана за накнаду штете настале услед 

уједа паса и мачака луталица и напада паса 

луталицу на домаће животиње 14 

Решење о именовању вд директора Јавне агенције 

за зоохигијену 15 

Решење о разрешењу члана школског одбора 

Школе за музичке таленте у Ћуприји 15 

Решење о именовању члана школског одбора 

Школе за музичке таленте у Ћуприји 16 

Решење о образовању комисије за давање 

мишљења на предлог годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Ћуприја за 

2014.годину 16 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 стратешки 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 


