
На основу члана 88. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 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 30.03.2018 године, доноси: 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈИМА ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ДОНОШЕЊЕМ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се списак катастарских парцела којима је промењена намена из пољопривредног у грађевинско 

земљиште доношењем Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр.02/12). 

 

Члан 2. 

Катастарске парцеле којима је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште доношењем Плана генералне 

регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 02/12) су: 
 

КО ЋУПРИЈА ВАН 

3898 

5698 

5701 

2749/11;  

2749/12;  

2749/13;  

2749/14;  

2750/3;  

2750/5;  

2750/6;  

2751/3;  

2752/3;  

2753/1;  

2753/5;  

2753/6;  

2754/3 део;  

2755/1 део;  

2755/2 део;  

2774 део;  

2775/2 део;  

2775/5 део;  

2775/6 део;  

2778/1 део;  

2778/2;  

2779/1 део;  

2779/15 део;  

2780;  

2781;  

2782;  

2783;  

2784;  

2785/1;  

2785/2;  

2785/3;  

2785/4;  

2785/5;  

2785/6;  

2785/7;  

2785/8;  

2786;  

2787;  

2788/1;  

2788/2;  

2789;  

2790/1;  

2790/2;  

2791;  

2792;  

2793 део;  

2794/1 део;  

2794/2 део;  

2795/1;  

2795/2;  

2795/3;  

2795/4;  

2795/5;  

2796/2 део;  

2796/3 део;  

2827/8;  

2829/2;  

2846/1; 

2846/13 део; 

2846/14 део; 

2846/15;  

2846/2 део; 

2846/3  део; 

2846/39;  

2846/4 део; 

2846/40;  

2849/1;  

2849/14;  

2849/17;  

2849/6;  

2849/7;  

2849/9;  

2850/1;  

2851/1;  

2851/2;  

2851/3;  

2851/4;  

2851/5;  

2851/6;  

2851/7;  

2851/8;  

2852/1;  

2853/1;  

2853/2;  

2853/3;  

2853/4;  

2853/5;  

2853/6;  

2854;  

2855;  

2856/1;  

2856/2;  

2857/1;  

2857/2;  

2857/3;  

2857/4;  

2857/5;  

2858/1; део; 

2858/2 део; 

2860/1;  

2860/2;  
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2860/5;  

2860/6;  

2889/1 део; 

2889/2 део; 

2889/7;  

2889/8;  

3074/1део;                              

3074/3; 

3101/2 део; 

3103/1;  

3103/2;  

3103/5;  

3103/6;  

3103/7;  

3103/8;  

3104/1;  

3104/10;  

3104/2;  

3104/3;  

3104/4;  

3104/5;  

3104/6;  

3104/7;  

3104/8;  

3104/9;  

3105/1;  

3105/10;  

3105/11;  

3105/3;  

3105/4;  

3105/5;  

3105/6;  

3105/7;  

3105/8;  

3105/9;  

3107 део; 

3112;  

3113/1;  

3113/2;  

3113/3;  

3114;  

3115;  

3116;  

3117/1;  

3117/2;  

3118/2 део; 

3190/10;  

3190/101;  

3190/11;  

3190/12 део; 

3190/21;  

3190/25;  

3190/29;  

3190/8;  

3190/87;  

3190/9;  

3190/93;  

3190/94:  

3200/1;  

3200/3;  

3200/4;  

3200/5;  

3201/1;  

3201/2;  

3205/1;  

3205/6;  

3205/7;  

3206/1;  

3207/1;  

3207/10 део; 

3207/2 део; 

3207/3 део; 

3207/4 део; 

3207/5 део; 

3207/6 део; 

3207/7 део; 

3207/8;  

3207/9;  

3261 део; 

3262 део; 

3263 део; 

3267;  

3268/1;  

3268/2;  

3270 део; 

3271 део; 

3272/1 део;  

3272/2 део;  

3272/3 део;  

3273;  

3274/1;  

3274/2;  

3274/3;  

3274/4;  

3277/5;  

3277/6;  

3280; 

3282 део; 

3289/2 део;  

3310/1 део;                                                                                  

3310/1;                                                                                         

3310/23 део; 

3310/24 део; 

3310/39 део; 

3310/4 део;  

3310/40 део; 

3310/56 део; 

3310/59 део; 

3310/61 део; 

3312;  

3313/1;  

3314/2;  

3314/4;  

3314/5;  

3315;  

3317/1;  

3317/2;  

3318/1;  

3318/2;  

3319 део; 

3320/4;  

3320/5;  

3320/7;  

3320/8;  

3320/9;  

3321/1;  

3321/2;  

3323/3;  

3426/10;  

3426/11;  

3426/12;  

3426/13;  

3426/14;  

3426/15;  

3426/16;  

3426/17;  

3426/18;  

3426/20;  

3426/21;  

3426/22;  

3426/23;  

3426/24;  

3426/25;  

3426/26;  

3426/27;  

3426/28;  

3426/29;  

3426/3;  

3426/30;  

3426/31;  

3426/5;  

3426/6;  

3426/8;  

3426/9;  

3427/10;  

3427/11 део; 

3427/12;  

3427/13;  

3427/5;  

3427/6;  

3427/7;  

3427/8;  

3427/9;  

3477/1;  

3477/2;  

3477/5;  

3477/6;  

3478/1;  

3478/2;  

3479/1;  

3479/2;  

3480;  

3481;  

3482/1;  

3482/2;  

3483;  

3484;  

3485/1;  

3485/2;  
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3486;  

3490/1;  

3490/2;  

3490/3;  

3491/1;  

3491/2;  

3492;  

3493/1; 

3493/2;  

3494/1;  

3494/2;  

3494/3;  

3494/4;  

3495/1;  

3495/2;  

3496/1;  

3496/10;  

3496/2;  

3496/3;  

3496/8;  

3496/9;  

3497/1;  

3497/2; 

3497/3;  

3497/4;  

3497/5;  

3497/6;  

3497/7;  

3498/1;  

3498/2;  

3499/1;  

3499/2;  

3499/3; 

3500/2;  

3500/3;  

3500/4;  

3500/5;  

3500/6;  

3500/7;  

3500/8;  

3501/1;  

3501/3;  

3502/1;  

3502/3;  

3502/4;  

3502/5;  

3503/1;  

3504/1;  

3504/10;  

3504/2;  

3504/5;  

3504/6;  

3504/7;  

3504/8;  

3517/12;  

3528/10;  

3528/11;  

3528/12;  

3528/13;  

3528/14;  

3528/15;  

3528/16;  

3528/5;  

3528/6;  

3528/7;  

3528/8;  

3528/9;  

3529/1;  

3529/6;  

3530/2;  

3531/1;  

3532/1;  

3532/3;  

3532/4;  

3532/5;  

3532/6;  

3533/1;  

3533/2;  

3533/3;  

3534/1;  

3534/2;  

3535;  

3541/1;  

3541/2;  

3541/3;  

3541/4;  

3541/5;  

3541/6;  

3542/1;  

3542/10;  

3542/2;  

3542/3;  

3542/4;  

3542/5;  

3542/6;  

3542/7;  

3542/8;  

3542/9;  

3543;  

3544;  

3545/1 део;               

3545/2; 

3546/1;  

3547/1део; 

3547/2 део; 

3547/3 део; 

3548/1;  

3548/11;  

3548/3;  

3548/4;  

3548/5;  

3548/6;  

3548/7;  

3548/9;  

3549/1;  

3549/2;  

3549/5;  

3549/6;  

3549/7;  

3549/8;  

3550/1;  

3550/2;  

3551;  

3552/1;  

3552/10;  

3552/11;  

3552/12;  

3552/13;  

3552/14;  

3552/15;  

3552/16;  

3552/2;  

3552/3;  

3552/4;  

3552/5;  

3552/6;  

3552/7;  

3552/8;  

3552/9;  

3553 део; 

3554;  

3555;  

3556/1;  

3556/2;  

3556/3;  

3557/1;  

3557/2;  

3557/3;  

3558/1;  

3558/10;  

3558/11;  

3558/3;  

3558/4;  

3558/5;  

3558/6;  

3558/7;  

3558/8;  

3558/9;  

3559/1;  

3559/2;  

3559/3;  

3560/1;  

3560/2;  

3560/3;  

3561/1;  

3561/3;  

3561/4;  

3562/1;  

3562/2;  

3563/1;  

3563/2;  

3563/6;  

3564/1;  

3564/2;  

3565/1;  

3565/10;  

3565/2;  

3566/1;  

3567/1;  

3568/1;  

3569/1;  

3569/2;  

3569/4;  

3569/5;  
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3569/6;  

3570;  

3573/1;  

3574/1;  

3575/1 део; 

3600 део; 

3643/2 део; 

3679/1;  

3679/2;  

3680 део; 

3749;  

3750;  

3751;  

3752;  

3755/1 део; 

3756/1;  

3756/2;  

3756/3;  

3757/1;  

3757/2;  

3758;  

3759/1;  

3759/2;  

3759/3;  

3760;  

3761;  

3762/1 део; 

3762/2;  

3762/3 део; 

3762/4 део; 

3762/5 део; 

3764 део; 

3766/1 део; 

3899;  

3900;  

4551 део; 

4552/1;  

4552/2;  

4553;  

4554;  

4555;  

4556;  

4557;  

4558/1;  

4558/2;  

4559/1;  

4560/1;  

4561/1;  

4561/2;  

4562;  

4563;  

4564;  

4565;  

4566/1;  

4567/1;  

4568/1;  

4568/2;  

4569;  

4570/1; 

4570/2;  

4570/3;  

4570/4;  

4570/5;  

4571;  

4572/1;  

4573/1;  

4573/2;  

4574/1;  

4574/2;  

4574/3;  

4574/4;  

4574/5;  

4574/6;  

4574/7;  

4575/1;  

4575/2;  

4575/3;  

4575/4;  

4576;  

4577/1;  

4577/2;  

4578/1;  

4578/2;  

4578/3;  

4578/4;  

4579/1;  

4579/3;  

4579/4;  

4579/5;  

4579/6;  

4579/7;  

4580/1;  

4580/3;  

4581/1;  

4581/3;  

4581/6;  

4581/7;  

4582/1;  

4582/2;  

4583;  

4584/1;  

4584/2;  

4584/3;  

4585/1;  

4585/2;  

4585/3;  

4585/4;  

4586/1;  

4586/2;  

4587/1;  

4587/2;  

4588;  

4589/1;  

4589/2;  

4589/3;  

4589/4;  

4589/5;  

4589/6;  

4589/7;  

4589/8;  

4590/1;  

4590/3;  

4591;  

4592;  

4593;  

4594/1;  

4594/11;  

4594/3;  

4594/6;  

4594/7;  

4595/1;  

4595/2;  

4595/5;  

4596;  

4597/1;  

4597/2;  

4597/3;  

4597/4;  

4598;  

4599;  

4600;  

4601;  

4602;  

4603;  

4604;  

4810/11 део; 

4810/7;  

4810/8;  

4814/6 део; 

4922/2 део; 

4922/3 део; 

4922/5 део; 

4922/6; 

4922/7;  

4922/8;  

4923/1;  

4923/2;  

4923/3;  

4924/1;  

4924/2;  

4924/3;  

4925/1;  

4925/2;  

4926;  

4927;  

4928/1;  

4928/2;  

4928/3;  

4929;  

4930;  

4933/1 део; 

4933/2 део; 

4933/3 део; 

4935/1;  

4935/10;  

4935/11;  

4935/12;  

4935/13;  

4935/14;  

4935/15;  

4935/16;  

4935/17;  

4935/18;  

4935/19;  
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4935/2;  

4935/20;  

4935/21;  

4935/22;  

4935/23;  

4935/24;  

4935/25;  

4935/26;  

4935/27;  

4935/28;  

4935/29;  

4935/3; 

4935/30;  

4935/31;  

4935/32;  

4935/33;  

4935/34;  

4935/35;  

4935/36;  

4935/4;  

4935/5;  

4935/6;  

4935/7;  

4935/8;  

4935/9;  

4938/1;  

4938/2;  

4938/3;  

4938/4;  

4939;  

4940/1;  

4940/2;  

5035/1 део;                                                                              

5035/2 део; 

5035/3 део; 

5035/4 део; 

5036/1 део; 

5036/5 део; 

5036/6 део; 

5036/8 део; 

5050/1;  

5051/1 део; 

5053/2;  

5063/2 део; 

5067/3 део; 

5068/3 део; 

5070/10;  

5070/11 део; 

5070/12;  

5070/13;  

5070/14;  

5070/2;  

5070/20;  

5070/23;  

5070/24;  

5070/25;  

5070/26;  

5070/27;  

5070/28;  

5070/29;  

5070/31;  

5070/32;  

5070/33;  

5070/34;  

5070/35;  

5070/6;  

5070/8;  

5070/9;  

5105;  

5699;  

5700;  

5704/1 

5704/2 

5704/3 

5704/4 

5705/2 

5705/5 

5711;  

5712;  

5713/1;  

5713/10;  

5713/11;  

5713/12;  

5713/13;  

5713/14;  

5713/15;  

5713/16;  

5713/17;  

5713/18;  

5713/19;  

5713/2;  

5713/20;  

5713/21;  

5713/22;  

5713/23;  

5713/24;  

5713/25;  

5713/26;  

5713/27;  

5713/28;  

5713/29;  

5713/3;  

5713/30;  

5713/31;  

5713/32;  

5713/33;  

5713/34;  

5713/35;  

5713/36;  

5713/37;  

5713/38;  

5713/39;  

5713/4;  

5713/40;  

5713/41;  

5713/42;  

5713/43;  

5713/44;  

5713/45;  

5713/46;  

5713/47;  

5713/5;  

5713/54;  

5713/55;  

5713/56;  

5713/57;  

5713/58;  

5713/59;  

5713/6;  

5713/7;  

5713/8;  

5713/9;  

5714/1;  

5714/10;  

5714/11;  

5714/12;  

5714/13; 

5714/14;  

5714/15;  

5714/16;  

5714/17;  

5714/18;  

5714/19;  

5714/2;  

5714/20;  

5714/21;  

5714/22;  

5714/23;  

5714/24;  

5714/25; 

5714/26;  

5714/27;  

5714/28;  

5714/29;  

5714/3;  

5714/30;  

5714/31;  

5714/32;  

5714/33;  

5714/4;  

5714/5;  

5714/6;  

5714/7;  

5714/8;  

5714/9;  

5715/1;  

5715/10;  

5715/11;  

5715/12;  

5715/13;  

5715/14;  

5715/15;  

5715/2;  

5715/3;  

5715/4;  

5715/5;  

5715/6;  

5715/7;  

5715/8;  

5715/9;  

5717;  

5718;  

5719/1;  
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5719/2;  

5719/3;  

5720/1;  

5720/2;  

5720/3;  

5720/4;  

5720/5;  

5720/6;  

5802/1;  

5802/2;  

5803/1;  

5803/2;  

5803/3;  

5803/4;  

5804;  

5805/1;  

5805/2;  

5805/3;  

5805/4;  

5805/5;  

5805/6; 

5806;  

5807;  

5808;  

5809/1;  

5809/2;  

5810;  

5811/1;  

5811/2;  

5811/3;  

5812;  

5813;  

5814/1;  

5814/2;  

5815;  

5816;  

5817/1;  

5817/2;  

5817/3;  

5818;  

5819;  

5821;  

5822;  

5823;  

5824;  

5825;  

5827/1;  

5827/2;  

5827/3;  

5827/4;  

5829;  

5966/2;  

5966/6;  

5967/1;  

5967/2;  

5968/1; 

5968/2;  

5970/1;  

5970/7;  

5971/1;  

5971/2;  

5971/3;  

5971/5;  

5971/6;  

5971/7;  

5971/8;  

5972/1;  

5972/2;  

5973;  

5974;  

5975;  

5976/1;  

5977/1;  

5977/4;  

5994/3;  

5995/1;  

5996/1;  

5997;  

5998;  

5999;  

6000/1;  

7272/3 део; 

7274/2 део;  

7275/2;  

7275/4; 

7275/5; 

7276/2 део; 

7280/2 део; 

7281/21; 

7282/2 део; 

7282/4;  

7283/3;  

7284/3 

7285/1 део; 

7285/5;  

7286/1;  

7286/2 део;  

7286/3;  

7286/4;  

7287/1;  

7287/1;  

7287/2 део; 

7298/1 део; 

7298/2;  

7305 део; 

7308;  

7311/1 

7313/3 део; 

7317/1 део; 

7323/1;  

7324/2;  

7325/4 део; 

7341/1 део; 

7341/2;  

7343/2;  

7343/3;  

7343/4;  

7343/6;  

7345/1;  

7345/2 

7345/3; 

7347; 

7348; 

7350/1 део; 

7362/1 део;  

(р.Раваница) 

7375 део; 

7399;  

7400;  

7401;  

7402/1;  

7402/2; 

7402/3; 

7402/4;  

7403 део 

7405/1;  

7406/3;  

7413;  

7429;  

 

КО СУПСКА 

 

3705/1;  

3705/17;  

3705/18;  

3705/2;  

3705/21;  

3705/24;  

3705/29; 

3705/3;  

3705/30;  

3705/31;   

3705/32;  

3705/33;  

3705/34;  

3706/14; 

3706/39;  

3706/66;  

3893;  

 

КО МИЈАТОВАЦ 

934 

936 

939 

943 

952 

953 

955 

2685/1 
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2685/20 

2685/21 

2685/24 deo 

2685/25 deo 

2685/26 deo 

2685/35 

2685/36 

2685/37 

2685/38 

2685/39 

2685/51 

2685/52 

2685/54 

2798 deo 

931/3 deo 

931/30 

931/31 

931/32 

931/33 

931/4 deo 

933/1 

935/1 

935/2 

935/3 

935/5 

937/2 

937/3 

937/4 

938/1 

938/2 

938/3 

940/1 

940/3 

941/1 

941/2 

942/1 

942/10 

942/100 

942/101 

942/102 

942/103 

942/104 

942/105 

942/106 

942/107 

942/108 

942/109 

942/11 

942/110 

942/111 

942/112 

942/113 

942/114 

942/115 

942/116 

942/117 

942/118 

942/119 

942/12 

942/120 

942/121 

942/122 

942/123 

942/124 

942/125 

942/126 

942/127 

942/128 

942/129 

942/13 

942/130 

942/131 

942/132 

942/133 

942/134 

942/135 

942/14 

942/15 

942/16 

942/17 

942/18 

942/19 

942/2 

942/20 

942/21 

942/22 

942/23 

942/24 

942/25 

942/26 

942/29 

942/3 

942/30 

942/31 

942/32 

942/33 

942/34 

942/35 

942/36 

942/37 

942/38 

942/4 

942/40 

942/41 

942/42 

942/44 

942/45 

942/46 

942/47 

942/48 

942/49 

942/5 

942/50 

942/51 

942/52 

942/53 

942/54 

942/55 

942/56 

942/57 

942/58 

942/6 

942/60 

942/61 

942/62 

942/63 

942/64 

942/65 

942/66 

942/67 

942/69 

942/7 

942/70 

942/71 

942/72 

942/73 

942/74 

942/75 

942/78 

942/79 

942/8 

942/80 

942/81 

942/82 

942/83 

942/84 

942/86 

942/87 

942/88 

942/89 

942/9 

942/90 

942/91 

942/92 

942/93 

942/94 

942/95 

942/96 

942/97 

942/98 

942/99 

945 deo  

949/1 

949/2 

951/1 deo 

951/2 
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Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-2/2018-02 од 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

На основу члана 57. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), 

члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 – др.закон и 

101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. и 38. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, 
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 30.03.2018.године, донела 

је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о 

градском и приградском превозу путника на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 

25/2017) у даљем тексту: Одлука.  
Члан 2. 

Члан 39. Одлуке мења се и гласи:  

 „До окончања поступка поверавања обављања 
комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на основу Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, јавни линијски превоз ће се обављати на основу 
регистрованих редова вожње. 

 Регистрацију редова вожње врши надлежно 

Одељење. 
 Редови вожње се региструју до окончања поступка из 

става 1. овог члана, а на период не дужи од годину дана. 
Превозник може отпочети обављање линијског 

превоза из става 1. овог члана ако има регистрован и оверен 

ред вожње и доказ о исправности возила. 
Уз захтев за оверу реда вожње доставља се и: 

- Решење Агенције за привредне регистре о упису у 

регистар привредних субјеката, 

- Решење о испуњености услова за обављање 

линијског превоза путника или лиценца за превоз 

издата од стране надлежног Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  

- Предлог реда вожње у шест примерака. 

Ред вожње се може регистровати и оверити ако 

испуњава услове из става 5. овог члана и услове у погледу 

заштитног времена. 
Заштитно време представља најмањи временски 

интервал између времена поласка предлога новог реда вожње 

у односу на времена поласка старог реда вожње. 
Под старим редом вожње подразумева се први ред 

вожње који је оверен и уписан у регистру редова вожње који 

води надлежно Одељење. 
Заштитно време се рачуна пре и после времена 

поласка утврђеног старим редом вожње, и то на свим 

стајалиштима на заједничкој релацији.  
Релација је растојање (удаљеност) између два места 

на линији која су у реду вожње означена као стајалишта.  
Под заједничком релацијом подразумева се релација 

између најмање два аутобуска стајалишта у старом реду 

вожње и предлогу новог реда вожње. 
Заштитно време износи више од 60 минута, без 

обзира на дужину релације. 

Надлежно Одељење води Регистар оверених редова 
вожње који садржи нарочито: редни број, назив превозника, 

назив линије, број полазака на линији, рок важења реда 

вожње.  
Превозник који обавља превоз на основу одредби 

овог члана  дужан је да се придржава правила која се односе 

на услове и начин обављања превоза предвиђених овом 
Одлуком.“ 

 

Члан 3. 

После члана 39. Одлуке додају се нови чланови који 
гласе:  

Члан 39а. 

„Превозник може поднети захтев за измену 

регистрованог реда вожње у року важења реда вожње.  

Одељење доноси решење којим одобрава 

превознику измену регистрованог реда вожње, до истека рока 
важења регистрованог реда вожње ако:  

1. смањи број полазака;  

2. промени назив линије због смањења броја 
аутобуских стајалишта или због смањења броја 

полазака;  
3. превозник промени пословно име.  

Одељење доноси решење којим се одбија захтев из 

става 1. овога члана ако превозник захтева измену 
регистрованог реда вожње која није прописана у ставу 2. овог 

члана.“ 

Члан 39б. 
„Превозник који је регистован за обављање превоза 

путника у складу са чланом 39. ове Одлуке има право да у 

случајевима поремећаја у пословању изазваних 
нерентабилношћу овереног реда вожње или поласка у реду 

вожње затражи брисање реда вожње из регистра редова 

вожње. 

Превозник који намерава да престане да обавља 

превоз по регистрованом реду вожње дужан је да, најмање 5 

дана пре намераваног датума престанка обављања превоза, 
поднесе захтев за одјаву регистрованог реда вожње и у истом 

року обавести пружаоце услуга и кориснике превоза путем 

средстава јавног информисања или на други одговарајући 
начин.  

Одељење доноси решење о брисању регистрованог 

реда вожње из регистра, са датумом престанка обављања 
превоза наведеним у захтеву из става 2. овог члана. 

Регистровани ред вожње, односно полазак из 

регистрованог реда вожње Одељење ће брисати из регистра 
ако превозник:  

1. не отпочне да обавља превоз по регистрованом реду 

вожње, у року од пет дана од дана почетка важења 

реда вожње, односно важења режима обављања 

превоза на линији; 

2. престане да обавља превоз по регистрованом  реду 

вожње, односно не обави превоз на релацији од 

почетног до крајњег аутобуског стајалишта дуже од 

5 дана узастопно у току важења реда вожње.“  

 

Члан 39в. 

 „Превозници који су до дана ступања на снагу ове 
Одлуке поднели захтеве за регистрацију редова вожње дужни 

су да своје предложене редове вожње ускладе са одредбама из 

члана 39. ове Одлуке у року од 7 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

Захтеви за регистрацију редова вожње који нису 

усклађени у смислу става 1. овог члана биће решењем 
одбачени као непотпуни.“ 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-3/2018-02 ОД 30.03.2018 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 186. и 189. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17), члана 11, 12. и 13. 

Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским 
установама („Службени гласник РС“, број 146/14) и члана 38. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и 23/2013), 
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана  

30.03.2018. године, донела је  
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ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 

ВАСПИТАЊА И  ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ ДЕЧЈА РАДОСТ“ У ЋУПРИЈИ  ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

                                        
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се економска цена 

програма васпитања и образовања у ПУ „Дечја радост“ у 

Ћуприји, чији је оснивач општина Ћуприја. 
 

Члан 2. 
 Економска цена програма васпитања и образовања 

у ПУ „Дечја радост“ у Ћуприји за 2018.годину, износи 

18.945,78 динара по детету. 
      

Члан 3. 

Учешће корисника услуга у месечној економској 
цени по детету износи 3.790,00 динара, односно 20% од 

месечне економске цене по детету. 

 
Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и 

образовања у  ПУ «Дечја радост» у Ћуприји за 2017. годину, 

број 06-94-4/2017-02 од 12.05.2017.године („Службени 

гласник општине Ћуприја“, број  14/17). 
 

Члан 5. 

   Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“, а 

примењиваће се 01.04.2018.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-52-4/2018-02 од  30.03.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж.знр., с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-

др. закон), члана 38. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник 
општине Ћуприја“, бр.14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 

23/2013) и члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.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), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, доноси  
 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 АНГАЖУЈЕ СЕ  екстерни ревизор за потребе 

завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2017. годину а 
након добијања сагласности Државне ревизорске институције. 

 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-5/2018-02 од 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр, с.р. 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 30.03.2018. године, а на основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 
81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове, закључак бр. 

06-47-2/2018-02 од 26.03.2018. године, доноси 
 

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

 ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК ДОБРИЧЕВО“  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације „Индустријски парк 

Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 3/16 и 

23/17). 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 
„Границе обухвата плана: са западне стране граничи 

се ауто-путом Е-75, граница се наставља дуж к.п.бр.3118/2 

К.О.Ћуприја-ван града (некатегорисани пут) на северо-
западној страни, тангира северо-западну границу парцела 

3108, 3014, 3011/2, 3009/2, 3008, 3004, 3003, 3002/2, 3002/4, 

3001/2, 3001/1, 3001/3 све у К.О. Ћуприја-ван града, пресеца 
к.п.бр. 3000/1 К.О.Ћуприја-ван града (некатегорисани пут) и 

к.п.бр. 3000/2 К.О.Ћуприја-ван града, и даље наставља у том 

правцу преко парцела 2996/7, 2996/4, 2996/8, 2996/2, 2996/1 
(до некатегорисаног пута к.п.бр. 7278 К.О.Ћуприј-ван града), 

спушта се дуж источне границе дела к.п.бр.2996/1 

К.О.Ћуприја-ван града, затим иде дуж пута ДП IIА реда број 

186 (Ћуприја-Вирине-Деспотовац) у дужини до западне 

границе к.п.бр.2956/2 К.О.Ћуприја-ван града и пресеца пут 

ДП IIА реда број 186 (Ћуприја-Вирине-Деспотовац), затим 
дуж планираног општинског пута О18 у Просторном плану 

општине Ћуприја (ДП IIА реда број 186  - Добричево - ДП IIА 

реда број 160) који спаја поменути пут са пољопривредним 
добром Добричево, на источној страни граница је дефинисана 

границом пољопривредног добра Добричево по Просторном 

плану општине Ћуприја, линија границе сече управно пут ДП 
IIА реда број 160 (Ћуприја-Сење-Ресавица), настављајући по 

линији пута ДП IIА реда број 160 све до тачке пресека са 

реком к.п.бр. 8232 К.О.Сење (река Мирослава), до пресека са 
к.п.бр.6559 К.О.Сење, затим дуж к.п.бр.6563 К.О. Сење, све до 

пресека са границом катастарске општине Ћуприја-ван града, 

пратећи границу катастарске општине Ћуприја-ван града до 
пресека са општинским путем Ћуприја-Батинац са јужне 

стране, затим наставља општинским путем ка западу у дужини 

до к.п.бр. 3547/3 К.О.Ћуприја-ван града, затим дуж источне 
границе к.п.бр. 3547/3 К.О.Ћуприја-ван града до пресека са 

реком Раваницом, прати ток реке Раванице настављајући све 

до ауто-пута Е-75. 

Обухват Плана дат је и на графичком приказу у 

прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„Услове и смернице планских докумената вишег 
реда за предметно подручје дефинишу: Просторни план 

Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени 

гласник РС“, бр.88/2010), Просторни план подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е75, деоница Београд-

Ниш („Службени гласник РС“, бр. 69/2003 и 121/2014), 

Просторни план подручја посебне намене транснационалног 
гасовода „Јужни ток“ кроз Србију („Службени гласник РС“, 

бр. 119/2012), Просторни план подручја посебне намене 

система продуктовода кроз Србију („Службени гласник РС“, 
бр. 19/2011), Просторни план општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), и План генералне 

регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник 
општине Ћуприја“, бр. 2/12). 

Према ППРС у погледу просторне дистрибуције и 
развоја индустрије насеље Ћуприја спада у мање индустријске 

центре и налази се на коридору X. У поморавској области 

планиране су индустријске зоне и индустријски паркови и то 
на територијама општина Јагодина, Параћин, Свилајнац и 

Ћуприја. 

Према просторном плану Републике Србије 
приоритетна подручја, за која је обавезна даља разрада, као 

основа за заштиту, планирање и управљање њиховим 

развојем, јесу простори и насеља уз саобраћајне коридоре 
(коридор X, трограђе Јагодина-Параћин-Ђуприја). 

Просторним планом подручја инфраструктурног 

коридора аутопута Е75, деоница Београд-Ниш дефинисана је 
изградња садржаја планираних у коридору аутопута, као и 

услови коришћења и заштите простора у коридору. С обзиром 
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да се обухват Плана детаљне регулације налази непосредно уз 

коридор аутопута, одредбе предметног ППППН биће 
интегрисане у планска решења плана детаљне регулације. 

Просторним планом подручја посебне намене 

система продуктовода кроз Србију на територији општине 

Ћуприја обухваћено је пет целих катастарских општина, и то: 

Мијатовац, Остриковац, Супска, Ћуприја - град и Ћуприја-ван 

града. Елементи овог Плана који се односе на трасу 
продуктовода, заштитне појасе и услове коришћења и заштите 

простора у коридору продуктовода биће интегрисани у 

планска решења плана детаљне регулације. 
Подручје плана детаљне регулације указује на 

одређена ограничења у погледу изградње која произилазе из 
Просторног плана подручја посебне намене транснационалног 

гасовода „Јужни ток“ кроз Србију, а која ће се детаљније 

дефинисати даљом разрадом предметног подручја кроз план.  

Просторним планом општине Ћуприја промена 

намене пољопривредног земљишта, које није 
инфраструктурно опремљено у грађевинско земљиште могућа 

је само израдом Плана детаљне регулације.  

План се ради на катастарско-топографском плану 

као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.“ 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-52-6/2018-02 од 30.03.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 - други закон и 

101/2016 - други закон.), члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС“ бр. 51/09), Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују 

удружења („Службени гласник РС“ 16/2018)  и члана 38. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела 
је: 

ОДЛУКУ  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА  ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, обим, 

начин и поступак финансирања односно суфинансирања, као и 

начин и поступак враћања средстава за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

које реализују удружења, а који су од јавног интереса и који се 

финансирају из буџета општине Ћуприја. 

Члан 2. 

Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке 

имају: 
- удружења грађана која су регистрована на 

територији општине Ћуприја, односно имају седиште или 

огранак и делују на овом подручју као општинске, 
међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: 

удружења), с тим да програмске активности реализују на 

територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која 
нису регистрована на територији општине Ћуприја, а која 

реализују програме који су од јавног интереса за општину 

Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи 
јавне потребе Општине Ћуприја.  

 

Члан 3. 

Одлуком о буџету Општине Ћуприја, за сваку 

буџетску годину опредељују се средства за финансирање и 
суфинансирање програма удружења. 

Средства из претходног става, се додељују на основу 

јавног конкурса. 

Члан 4.   

Средства намењена удружењима из члана 2. ове 

одлуке могу се користити за реализацију програма нарочито 
из следећих области: 

1. социјалне заштите,  

2. борачко-инвалидске заштите,  
3. заштите лица са инвалидитетом,  

4. друштвене бриге о деци,  

5. заштите интерно расељених лица са Косова и 
Метохије и избеглица, 

6.  подстицање наталитета,  

7. помоћи старима,  
8. здравствене заштите,  

9. заштите и промовисања људских и мањинских 

права,  
10. образовања,  

11. науке,  

12. културе,  
13. информисања,  

14. заштите животне средине,  

15. одрживог развоја,  

16. заштите животиња,  

17. заштите потрошача,  

18. борбе против корупције,  
19.  хуманитарни програми  

20. и други програми у којима удружење искључиво 

и непосредно следи јавне потребе Општине 
Ћуприја. 

Предмет финансирања по расписаном конкурсу на 

основу ове одлуке, не могу бити програми који доносе профит 
удружењима, заговарају насиље, нетолерантност или било 

коју врсту дискриминације. 

 

 

Члан 5.   

Средства из буџета Општине Ћуприја могу се 
одобрити за финансирање не више од два програма истог 

удружења у току буџетске године. 

Прихватљиви трошкови укључују: трошкове 
потрошног материјала и материјала потребног за реализацију 

програма; трошкове који директно произилазе из 

предложених активности: информисање, оглашавање, 
штампање, трошкови организације обука итд., укључујући 

трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), 

трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други 
трошкови које утврди општинско веће општине Ћуприја. 

Неприхватљиви трошкови су: дугови и покривање 

губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које 
се већ финансирају из других пројеката, куповина земље или 

зграда и други трошкови које утврди општинско веће општине 

Ћуприја. 

Члан 6.   

Општинско веће општине Ћуприја (у даљем тексту: 

Веће) доноси одлуку о расписивању јавног конкурса са 
текстом конкурса за учешће Општине Ћуприја у 

финансирању, односно суфинансирању програма удружења 

средствима из буџета Општине Ћуприја, по областима из 
члана 4. ове одлуке, на предлог Комисијe за избор програма од 

јавног интереса и објављује га на званичној интернет 

страници Општине Ћуприја. 
Приликом расписивања јавног конкурса, Веће може 

посебним актом да утврди приоритетне области за 

финансирање програма удружења за сваку годину. 
 

Члан 7.   

Јавни конкурс расписује Вeћe, по правилу, једном 
годишње и траје нajкрaћe 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa 

кoнкурсa. 

Укoликo сe срeдствa прeдвиђeнa Oдлукoм o буџeту зa 
тeкућу гoдину нe утрoшe пo првoм jaвнoм кoнкурсу, 

Oпштинскo вeћe oпштинe Ћуприja рaсписуje нoви кoнкурс.  

Вeћe мoжe дa рaспишe кoнкурс нajвишe три путa у 
тoку кaлeндaрскe гoдинe.  

Члан 8. 

Конкурс обавезно садржи следеће податке: области од 

јавног интереса; ко може бити учесник конкурса; рок за 

подношење пријава; обим средстава која се додељују; преглед 
конкурсне документације коју је потребно доставити, уз 

попуњен образац предлога програма; трајање програма; ближа 

мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши 
вредновање пријављених програма, са јасним системом за 

вредновање сваког појединачног критеријума, процедуру и 

рок за пријављивање на конкурс;  рок за доношење одлуке и 
начин објављивања одлуке. 

Члан 9.   

Конкурс из члана 8. ове одлуке спроводи Комисија за 
избор програма од јавног интереса (у даљем тексту: 

Комисија), коју именује Веће, на мандатни период од четири 

године. 
Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Одсек за општинско веће и председника 

општине, Општинске управе општине Ћуприја. 
Чланови Комисије или чланови њихoвих породицa 

(брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ), нe мoгу бити 

запослени или члан органа удружења које учествује на 
конкурсу. 

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да 

немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем 

Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о 

непостојању сукоба интереса) и не могу предузимати радње у 

својству члана Комисије пре него што потпишу Изјаву. 
Модел изјаве из става 4. овог члана је саставни део 

ове Одлуке. 

Комисија има председника и четири члана. 
Комисија има задатак да: 

- сачини предлог Одлуке о расписивању јавног 

конкурса са текстом конкурса за учешће Општине Ћуприја у 
финансирању, односно суфинансирању програма удружења 

средствима из буџета Општине Ћуприја 

-   испита благовременост и уредност поднетих 
пријава, 
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- прегледа, оцени и рангира све програме пријављене 

на јавни конкурс о чему сачињава записник, 
- процени висину потребних средстава за реализацију 

појединачних програма, а у складу са планираним 

активностима и буџетом програма, 

-комисија утврђује листу вредновања и рангирања 

пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 

дана од дана истека рока за подношење пријаве 
- објави листу вредновања и рангирања на званичној 

интернет-страници Општине Ћуприја и огласним таблама 

Општинске управе Општине Ћуприја и порталу е – Управа. 

 

Члан 10. 

Пријаве на конкурс се подносе комисији на 

oбрaсцимa, који су саставни део конкурсне документације. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а 

непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 

 

Члан 11.   

Конкурсна документација садржи: 

1. Образац предлога програма/пројекта 
(апликациони образац) садржи податке: о корисницима 

програма односно пројекта, значају, месту и времену 

реализације програма односно пројекта и детаљан буџет 
пројекта;  

2. Фотокопију решења АПР о регистрацији 

удружења;  
3. Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица);  

4. Фотокопију Статута;  

5. Другу документацију (по процени подносиоца 
захтева) која је од значаја за доделу средстава (на пример 

Извештај о раду и сл.). 

Комисија по службеној дужности утврђује да рачун 
подносиоца пријаве није у блокади  

Комисија по службеној дужности утврђују да ли је 

удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, 
према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм реализује. 

Члан 12.   

Пријаве за доделу средстава комисија оцењује према 

следећим критеријумима, и то: 
- референце програма: област у којој се реализује 

програм, дужина трајања програма, број корисника програма, 

могућност развијања програма и његова одрживост (5-25 
поена); 

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 

интереса, степен унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи (5-20); 

- оправданост буџета пројекта (4-15); 

- суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 

Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у 
случају недостајућег дела средстава за финансирање програма 

(5-15); 

- законитост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена 

средства буџета општине Ћуприја и ако јесу, да ли су 

испуњене уговорне обавезе (2-15); 
- сарадња са другим субјектима у реализацији 

програма (1-10). 

Јавним конкурсом могу се утврдити и допунски 
критеријуми који су специфични за одређену област за избор 

програма. 

Програм који је вреднован са мање од 50 поена неће 
бити предмет избора за доделу средстава. 

 

Члан 13. 

Сваком пројекту комисија ће доделити одређен број 

бодова, на основу кога ће бити сачињена листа вредновања и 

рангирања програма. 
Листа из става 1. објављује се на званичној интернет 

страници Општине Ћуприја и огласној табли Општинске 

Управе Општине Ћуприја и порталу е- Управе. 
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања 

пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 

дана од дана истека рока за подношење пријаве. 
 

Члан 14. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три радна дана 

од дана објављивања листе из члана 13. ове Одлуке. 

На листу из члана 13. ове одлуке учесници конкурса 

имају право приговора у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, 
Веће доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Члан 15.   

Након окончања поступка по приговорима, Комисија 
ће сачинити коначну листу и предлог одлуке о избору 

програма и расподели средстава који ће се финансирати, 
односно суфинансирати из буџета Општине Ћуприја. 

Коначна листа са предлогом одлуке о избору 

програма и расподели средстава доставља се Већу на 
усвајање. 

Члан 16. 

Одлуку о избору програма и расподели средстава 
Веће доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

Одлука о избору програма и расподели средстава 
објављује се на званичној интернет-страници Општине 

Ћуприја и огласној табли Општинске Управе Општине 

Ћуприја и порталу е-Управа. 

Удружење коме су одлуком из става 1. овог члана 

додељена средства дужно је да се у року од три дана од дана 

објављивања одлуке на званичној интернет-страници 
Општине Ћуприја, потпише изјаву о прихватању обавезе 

корисника средстава општине Ћуприја. 

Ако је одлуком из става 1. овог члана изабран програм 
за који је додељен мањи износ средстава од траженог, 

удружење је дужно да се у року од три дана од дана 

објављивања одлуке на званичној интернет-страници 
Општине Ћуприја, достави кориговани програм и буџет 

програма и потпише изјаву о прихватању обавезе корисника 

средстава општине Ћуприја. 
Уколико удружење у року из става 3. и става 4. овог 

члана не достави потписану изјаву о прихватању обавезе 

корисника средстава општине Ћуприја сматраће се да је 
одустало од реализације програма. 

Модел изјаве из става 3. и става 4. овог члана је 

саставни део ове одлуке. 
 

Члан 17.   

На основу Одлуке о избору програма и расподели 
средстава, председник општине Ћуприја закључује 

појединачне уговоре о финансирању, односно суфинансирању 

програма средствима из буџета Општине Ћуприја. 
 

Члан 18. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет 

програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе 

уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и 
преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај 

ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – 
предмета програма и повраћај неутрошених средстава. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора 

надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију 
одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и 

изјаву о непостојању сукоба интереса и инструмент 

обезбеђења. 
Модел изјаве о непостојању сукоба интереса је 

саставни део ове одлуке. 

Члан 19. 

Средства која се, у складу са овом oдлукoм, одобре за 

реализацију програма јесу наменска средства и могу да се 
користе искључиво за реализацију конкретног програма и у 

складу са уговором који се закључује. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава и 

отварање рачуна корисника јавних средстава. 

 

Члан 20. 

Удружење, у изузетним ситуацијама, може да тражи 

сагласност од комисије ради прерасподеле средстава за 
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реализацију планираних активности у оквиру одобреног 

програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се 
тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 

добијања писмене сагласности од општинског већа општине 

Ћуприја или потписивањем анекса уговора са председником.  

 

Члан 21.  

Комисија прати реализацију програма за који су 

одобрена средства у складу са овом одлуком. 

Праћење реализације програма обухвата: 
1) обавезу удружења да обавештава комисију о 

реализацији програма, у роковима одређеним уговором; 

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа; 
3) мониторинг посете представника комисије; 

4) обавезу удружења да омогући представницима 

општине Ћуприја да изврше увид у релевантну документацију 
насталу у току реализације програма; 

5) прикупљање информација од корисника програма; 

6) друге активности предвиђене уговором. 
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног 

ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и 

уговором. 
Удружење односно реализатор програма је дужно да 

комисији и општинском већу омогући праћење реализације 

програма. 

Члан 22.   

У циљу праћења реализације програма, Комисија 

реализује мониторинг посете. 
Под мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра 

се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених 

представника Комисије са овлашћеним представницима 
удружења, присуство одређеним догађајима и 

манифестацијама или другим програмским активностима које 

удружење спроводи у склопу реализације програма. 
Мониторинг посета може бити најављена или 

ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и 
чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 

динара, као и програме који трају дуже од годину дана, 
комисија реализује најмање једну мониторинг посету у току 

трајања програма, односно најмање једном годишње. 

Комисија израђује извештај о мониторинг посети у 

року од десет дана од дана спроведене посете. 

Поред извештаја Комисија може израдити и 

препоруке за отклањање недостатака и рокове за њихову 
реализацију и упутити их кориснику средстава. 

 

Члан 23. 

Удружење израђује периодичне и завршне наративне 

и финансијске извештаје. 

Удружење је дужно да Комисији поднесе извештај о 
реализацији програма и утрошеним средствима у року од 30 

дана од дана завршетка програма на посебном Обрасцу који ће 

бити саставни део конкурсне документације, у штампаном 
облику, предајом на шалтеру Услужног центра Општинске 

управе општине Ћуприје или поштом. 

Периодични и завршни наративни извештај из става 1. 
овог члана садржи: детаљан опис активности и резултата 

реализације програма у односу на планиране активности 

дефинисане уговором, како би се могла извршити процена 
успешности од стране Кoмисиje и образложење за свако 

одступање од програма и преглед корективних мера чије се 

предузимање планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из става 

1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део 

уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током 
извештајног периода, као и целокупну документацију која 

оправдава настале трошкове. 

Удружења која су из буџета Општине Ћуприја добила 
средства за реализовање програма од јавног интереса најмање 

једанпут годишње чине доступним јавности извештај о свом 

раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава. 

Члан 24. 

Удружењима која су добила средства за финансирање 

или суфинансирање програма, а која не поднесу извештај из 

претходног члана и не оправдају одобрена средства, не могу 

се додељивати средства из буџета Општине Ћуприја по новим 
конкурсима и за нове програме у наредне две године. 

 

Члан 25. 

Комисија прегледом наративног извештаја остварује 

увид и врши процену квалитета и успешности програма у 

смислу реализације постављених циљева. 
О извршеној процени Комисија обавештава корисника 

средстава. 

Члан 26. 

Служба буџетске инспекције Општине Ћуприја прегледом 

финансијских извештаја утврђује да ли су буџетска средства 
наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена 

документација која указује на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним 
обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене 

документације неће бити признати, о чему се носилац 

програма обавештава писаним путем. 
Уколико се утврди да су удружења ненаменски трошила 

средства дужна су да иста врате у буџет Општине Ћуприја са 

законском каматом. 
Удружење на захтев Комисије или Службе буџетске 

инспекције доставља допуну и додатно објашњење навода 

изнетих у извештају у року од осам дана од пријема захтева 

надлежног органа за доставу допуне документације. 

Члан 27. 

Уколико су неправилности такве природе да 

онемогућавају Служби буџетске инспекције да утврди да су 

додељена средства наменски коришћена, односно ако се 
утврди ненаменски утрошак средстава, Комисија обавештава 

корисника средстава да ће покренути поступак за раскид 

уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом. 
 

Члан 28. 

Ако се приликом праћења реализације програма 
утврди ненаменско трошење средстава председник општине 

дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а 
удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

 

Члан 29. 

Комисија изрaђује извeштaj о реализованој 

финансијској подршци програмима удружења из буџетских 
средстава у претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на 

званичној интернет страници Општине Ћуприја и на порталу 
е-Управа. 

Комисија може спровести анализу успешности, 

квалитета и степена остварености циљева програма за која су 
додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколико 

оцени да би то довело до унапређења стања у одређеној 

области у којој се корисницима додељују финансијска 
средства. 

Члан 30. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме и пројекте 

удружења односно невладиних организација („Сл. гласник 
општине Ћуприја“ бр. 12/15).  

Члан 31. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-52-7/2018-02 од 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр., с.р. 
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Модел Изјаве из члана 9. ове одлуке 

 

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

На основу члана 8. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) и 

Решења о образовању Комисије за избор програма од 

јавног интереса, број __________  од                   
године, а у вези са чланом 9. Одлуке  о начину и 

поступку остваривања права на доделу средстава из буџета 

општине Ћуприја за  програме удружења, чланови 
комисије за избор програма од јавног интреса овом 

изјавом потврђују следеће: 

 
да члан комисије или чланови његове породице (брачни 

или ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или 

члан органа удружења које учествује на конкурсу или 
било ког другог удружења повезаног на било који начин 

са тим удружењем, или у односу на та удружења има 

било који материјални или нематеријални интерес, 
супротан јавном интересу и то у случајевима породичне 

повезаности, економских интереса или другог 

заједничког интереса. 

 

У Ћуприји, дана    

 

Чланови комисије избор програма  од јавног интереса: 

 

Р. бр. Име и презиме Потпис 

1    , председник комисије  

2   , члан комисије  

3    , члан комисије  

4 , члан комисије  

5 , члан комисије  

 

Модел изјаве из члана 16. ове Одлуке 

 

И З Ј А В А 

o прихватању обавезе корисника средстава општине 

Ћуприја 

 

За програм/пројекат ______________(уписати назив 

програма/пројекта) организације (уписати назив организације) 

под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу, изјављујем следеће: 

 

 да прихватам одобрена средства у висини од 
__________динара, сви подаци који су наведени у пријави 

на овом конкурсу истинити и тачни, 

 
 да ће додељена средства бити наменски утрошена у 

функцији реализације активности у складу са одобреним 

програмом/пројектом, буџетом програма/пројекта и са 
временском динамиком наведеном програмом/пројектом,  

 

 да ћемо овлашћеним представницима општине 
Ћуприја омогућити непосредан увид у реализацију 

програма/пројекта у било ком тренутку за време трајања 
програма/пројекта (стављање на располагање свих 

потребних информација, документације и извештаја, 

образложења у вези са програмом/пројектом, сталну 
комуникацију путем електронске поште, телефона и факса, 

редовне састанке ради међусобног информисања о току 

реализације програма/пројекта и договора о наредним 
активностима, мониторинг посете, обавезе да обавештавамо 

надлежни орган о реализацији програма, као и обавезу да 

прикупљамо информације од корисника програма), 
 

 да ћемо за време трајања програма/пројекта 

достављати све материјале за штампу, публикације, најаве и 
саопштења, као и фотографије и материјале с јавних наступа 

у вези с промоцијом и реализацијом програма/пројекта, 

 

 да ћемо доставити извештај o реализацији и 

утрошеним средствима (финансијски и наративни) у 
укупној вредности програма/пројекта, у року од 30 

(тридесет) дана по реализацији програма/пројекта најкасније 

до краја буџетске године, 

 

 да ћемо тражи сагласност од надлежног органа ради 

прерасподеле средстава за реализацију планираних 
активности у оквиру одобреног програма и да ћемо 

прерасподелу средстава  извршити тек након добијања 

писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са 
општином Ћуприја  

 
 да смо спремни да потпишемо Уговор, а у вези са 

напред наведеног програма/пројекта изјављујемо да 

средства за реализацију одобреног програма нису на други 
начин већ обезбеђена, прилажемо изјаву о непостојању 

сукоба интереса. 

 

Име и презиме:  

Функција у 

организацији: 
 

Потпис и печат: 

 

 
 

Датум поношења изјаве 

        Модел изјаве из члана 18. ове Одлуке 

_________________ 
(Име и презиме) 

_________________ 

(удружењe) 
_________________ 

(Адреса становања) 

 

ИЗЈАВА 

непостојању сукоба интереса за чланове удружења 

корисника средстава Јавног конкурса за финансирање 

програма/пројекта  

удружења из буџета општине Ћуприја у ________. години  

 

Ја, _____________________ под кривичном и материјалном 

одговорношћу изјављујем да ћу предузети све потребне мере у 

циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења 

наменских средстава, лично нисам, нити су чланови моје 
породице у ситуацији у којој је непристрасно извршење 

уговорних обавеза било ког лица везаног Уговором угрожено 

због прилике да то лице својом одлуком или другим 
активностима учини погодност себи или са њим повезаним 

лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни 

партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на 
штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, 

економских интереса или другог заједничког интереса са тим 

лицем, као и да немам никакав имовински интерес у односу на 
финансирање програма/пројекта удружења/организације 

цивилног друштва.  

 
У случају да у раду дођем до сазнања да бих могао да се нађем 

у сукобу интереса, одмах ћу о томе обавестити општину 
Ћуприја и у потпуности прихватити став који о мом могућем 

сукобу интереса заузме Комисија избор програма  од јавног 

интереса 
 

На основу обавештења удружења/организације цивилног 

друштва сваки сукоб интереса надлежни орган посебно 
разматра и може од удружења затражити сва потребна 

обавештења и документацију.  

 
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу 

уговора, надлежни орган ће затражити од удружења да без 

одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме 
одговарајуће мере. 

 

Такође изјављујем да са моје стране не постоје лични 
интереси који могу утицати на непристрасност рада 

удружења/организација цивилног друштва, чији сам члан. У 
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вршењу дужности поступаћу часно, поштено, савесно, 

одговорно и непристрасно и чуваћу лични кредибилитет и 
достојанство дужности која ми је поверена од стране 

удружења/организација цивилног друштва за реализацију 

програма/пројеката.  

 

Ову изјаву дајем у складу са начином коришћења додељених 

средстава из буџета Општине за реализацију 
програма/пројекта _____________________________________. 

 

Ћуприја _______ године 
 

_______________________ 
ПОТПИС 

 

 На основу члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 

– др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 14. Одлуке о 

регулисању саобраћаја на територији општине Ћуприја (Сл. 
гласник општине Ћуприја бр. 14/2011) и члана 15. ст. 1. тачка 

6. и 38. Статута општине Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) 
Скупштина општине Ћуприја на седници од 30.03.2018 године 

доноси: 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРШИНА  

 НАМЕЊЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овим Одлуком одређују се површине јавне намене 

намењене за паркирање и друге површине намењене за 

паркирање моторних возила. (у дањем тексту: јавна 

паркиралишта). 

Члан 2. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

 

Члан 3. 

Општа паркиралишта су улична паркиралишта 

(паркиралишта која су уређена или изграђена дуж ивичњака 
под било којим углом паркирања), као и друге (ван уличне) 

површине, посебно уређене или изграђене и обележене за 

паркирање моторних возила.  
Посебна паркиралишта су објекти и површине које 

су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних 

возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом 

мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у 

функцији паркирања. 

Члан 4. 

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:  

Редни 

број 
Улица (ближа локација) 

Врста 

паркиралишта 

1.  Карађорђева  Улично 

2.  
Кнеза Милоша (од 

Микићевог моста до ул. 
Браће Нешића) 

Улично/Ван 

улично 

3.  
Цара Лазара (од ул. Анђе 

Ранковића до улице Сретена 

Здравковића)  

Улично/Ван 
улично 

4.  
Живке Дамњановић (код 

Моравског парка) 
Ван улично 

5.  
Милице Ценић (од 

Карађорђеве до М. 
Новаковића) 

Улично 

6.  
Бранка Радичевића (простор 

код зграде СО Ћуприја) 
Ван улично 

7.  
Јована Курсуле (код  фонда 

ПИО) 
Ван улично 

8.  
Миодрага Новаковића (од 

уласка у Општу Болницу до 
11. Октобар)  

Улично/Ван 

улично 

9.  Анђе Ранковић  Улично 

10.  
Доситеја Обрадовића (од ул. 

Иво Лоле Либара до ул. Анђе 

Ранковића) 

Улично 

11.  
Иво Лоле Рибара (од ул. 
Карађорђева до Ђуре 

Јакшића) 

Улично/Ван 

улично 

12.  
11. октобар (од Миодрага 

Новаковића до Пастерове) 
Ван улично 

 

Члан 5. 

 ПОСЕБНА  ПАРКИРАЛИШТА:  

Редни 

број 
Улица (ближа локација) 

Врста 
паркирал

ишта 

1.  
Простор на углу улица Карађорђева и 

Милице Ценић (Касина) 
Посебно  

2.  
Простор у улици Доситеја Обрадовића 

(Хотел „Равно“) 
Посебно 

3.  
Паркинг гаража предвиђена на углу улица 
Анђе Ранковић и Танаска Рајића 

Посебно 

4.  

Паркинг простор предвиђен у 

новопројектованој улици која повезује ул. 

Кнеза Милоша  и Рељину са улицом Кнеза 
Михајла  

Посебно 

5.  
Паркинг простор у ул. Миодрага Новаковића 

(код тржног центра „Сунце“) 
Посебно 

6.  Паркинг простор у оквиру СЦ „АДА“ Посебно 

7.  
Простор у улици Танаска Рајића (бивша 

Мала пијаца) 
Посебно 

 

Члан 6. 

 ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја извршиће хоризнтално и 

вертикално обележавање паркинг простора и саобраћајница из 

члана 4 и 5. ове Одлуке.  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

Даном ступања на санагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука  о одређивању површина намењених за 

паркирање моторних возила на територији општине 

Ћуприја(Сл. гласник општине Ћуприја, бр. 25/2014).  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:  06-52-8/2018-02  од 30.03.2018 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.,  с.р. 

На основу чланова  3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 23, 25 и 32. 

Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ , 

бр. 88/2011 и 104/16), члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 

– др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. и 38. 
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
30.03.2018.године, донела је: 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналне делатности 

коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта, 
уређује се начин наплате таксе за коришћење јавних 

паркиралишта, као и услови за обављање послова премештања 

непрописно паркираних и напуштених возила на територији 
општине Ћуприја.   

члан 2. 

 Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке 

обавља Јавно комунално предузеће „ Равно 2014“ Ћуприја (у 

даљем тексту: Предузеће). 

члан 3. 
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке 

јесу површине јавне намене(улице, тргови, паркови) одређене 

за паркирање моторних возила.   
Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове 

Одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање 

моторних возила који припадају одређеном објекту 
(стамбеним зградама, предузећима, установа, такси 

стајалишта и др.) и служе искључиво за задовољавање потреба 

становника, односно запослених корисника и посетилаца. 
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Члан 4. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара 

или површине између коловоза и тротоара и друге површине 

посебно обележене за паркирање моторних возила. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине које 

су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних 

возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом 
мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у 

функцији паркирања.  

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у 
складу са одговарајућим планским документом. 

Скупштина општине Ћуприја Одлуком одређује 
јавна паркиралишта намењена за паркирање моторних возила. 

члан 5. 

Постојећа изграђена и уређена паркиралишта на 
територији општине Ћуприја, општа и посебна, поверавају се 

на управљање Предузећу из члана 2. ове Одлуке. 

 
члан 6. 

Контрола уласка и изласка возила са посебног 

паркиралишта може се вршити постављањем рампе и 
изградњом или постављањем објекта за наплату. 

Корисник површина из члана 3. став 2. ове Одлуке 

може их уступати Предузећу које ће те просторе уредити као 

посебна паркиралишта. 

 

члан 7. 
На јавним паркиралиштима се могу паркирати 

путнички аутомобили, теретна возила до 1 тоне носивости и 

мотоцикли (у даљем тексту: возила). 
Аутобуси, теретна моторна возила, њихова 

прикључна возила и камп приколице не смеју се паркирати на 

јавним паркиралиштима на територији општине Ћуприја, 
осим на за то одређеним просторима. 

 Предузеће може уредити посебан простор за 

организовани смештај возила из става 2. овог члана. 
 

члан 8. 

Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и 
дозвољеном времену паркирања унутар зона. 

Предузеће, у складу са својим кадровским и 

техничким способностима, доноси Акт о одређивању зона 
(локације, улице) у којима се врши наплата услуге паркирања 

и време наплате паркирања, на коју Општинско веће општине 

Ћуприја даје сагласност. 

 Одлука из става 2. овог члана мора бити израђена у 

складу са Одлуком о одређивању површина намењених за 

паркирање моторних возила на територији општине Ћуприја.  
 

члан 9. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 
сигнализацијом у складу са Правилником о саобраћајној 

сигнализацији. 

         Јавна паркиралишта, поред обележавања из става 1. 
овог члана, морају имати на видном месту истакнуто 

обавештење које садржи: зону, категорију возила којима је 

паркиралиште намењено, начин паркирања и наплате, као и 
временско ограничење коришћења паркиралишта. 

 

члан 10. 
 Обележавање јавних паркиралишта паркиралишта 

врши Предузеће.  

Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и 
обележава јавна паркиралишта. 

 
II  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

члан 11. 
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом 

Одлуком, користе се за паркирање возила правних лица, 

предузетника и  физичких лица (у даљем тексту: корисник).  
Корисником јавног паркиралишта, у смислу 

одредаба ове Одлуке, сматра се возач или власник возила, ако 

возач није идентификован. 
члан 12. 

 Предузеће је дужно да на јавним 

паркиралиштима, у зависности од капацитета, одреди 

паркинг места за возила инвалидних лица. Предузеће је 

дужно да обезбеди минимум 5 % паркинг места за возила 

инвалида од укупног броја паркинг места у посматраној 

зони.  

 Паркинг места за особе са инвалидитетом могу 

да користе лица којима су оштећени екстремитети битни 

за управљање моторним возилом, лица оболела од 

дистрофије, параплегије, квадриплегије или церебарне 

парализе, која за кретање користе инвалидна колица, 

лица која имају оштећење вида најмање 70%, ратни војни 

инвалиди, цивилни инвалиди рада од I до IV групе 

инвалидности и лица на дијализи. 

 Лицима из става 2. овог члана, односно члану 

заједничког домаћинства или пратиоцу, Предузеће ће 

издати налепницу за означавање возила са инвалидитетом, 

на основу које бесплатно користе само обележена паркинг 

места за возила инвалидних лица на јавним 

паркиралиштима. 

 

члан 13. 

Власници стабмених јединица, кућа или станова, 
који се налазе у зони наплате паркирања, могу јавна 

паркиралишта користити као повлашћени корисници, уколико 

су власници или закупци стамбених јединица и власници 
возила односно закупци возила. Закуп стамбене јединице или 

возила доказује се уговором о закупу. 

Лица из става 1. овог члана могу остварити право 

само на једну повлашћену карту-станарску карту.  

Повлашћеним корисницима, из става 1. овог члана, 

Предузеће издаје паркинг карту у временском периоду до 
годину дана, а најмање за један календарски месец. 

Физичком лицу се може издати највише једна 

претплатна паркинг карта. 
 

члан 14. 

Предузеће може, под одређеним условима, 
одобрити резервацију на јавним паркиралиштима.   

Под резервацијом паркинг места подразумева се 

коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног 
паркинг места на јавним паркиралиштима, у временском 

периоду до годину дана, а најмање за један календарски 

месец.  
Резервацију паркинг места на јавним 

паркиралиштима могу извршити на основу поднетог захтева: 

правна лица, предузетници и физичка лица.  
Захтев за резервацију треба да садржи: предлог 

локације за резервацију паркинг места, број места за 

резервацију, време за које се тражи резервација и доказ о 

власништву возила. 

Правна лица и предузетници подносе доказ о 

регистрацији делатности, а физичка лица фотокопију личне 
карте.   

 III   НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

члан 15. 

Корисник јавног паркиралишта је дужан да 

плати карту за коришћење простора за паркирање на 

уређеним и обележеним местима која су за то одређена. 

 Висина карте за коришћење простора за паркирање 

одређује се Одлуком Предузећа на коју Скупштина општине 

Ћуприја даје сагласност. 
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске 

Србије, ватрогасних возила и возила локалне самоуправе, не 

плаћају услугу паркирања. 
 

члан 16. 

Предузеће наплаћује карту за коришћење паркинг 
простора. 

 Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси 
одговорност за оштећење или крађу возила на јавним 

паркиралиштима где врши наплату картe за коришћење 

паркинг места. 
Предузеће је дужно да средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести кориснике 

комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама 
или прекидима комуналне услуге најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у пружању тих услуга.  

 
члан 17. 

Корисник јавног паркиралишта дужан је да:  

1. купи паркинг карту, у њу правилно унесе потребне 
податке и видљиво је истакне с унутрашње леве стране 
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предњег ветробранског стакла возила или изврши уплату 

електронским путем на прописан начин, 
2. користи јавно паркиралиште у времену за које је 

плаћено паркирање,  

3. користи паркинг место у складу са хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом којом је означено јавно 

паркиралиште. 

члан 18. 
Контролу паркирања, односно исправност 

коришћења паркинг места на Јавним паркиралиштима, врши 

овлашћени контролор Предузећа (у даљем тексту: контролор). 
 Контролор има службену легитимацију коју издаје 

Предузеће и мора носити службено одело. 
 Изглед легитимације и службеног одела контролора 

утврђује Предузеће посебним актом. 

члан 19. 
Корисник који поступа супротно одредбама члана 

17. став 1. тачка 1 и 2. ове Одлуке дужан је да плати 

јединствену карту према ценовнику Предузећа.  
Налог за плаћање јединствене карте издаје 

контролор и уручује га кориснику, а када није у могућности да 

уручи налог кориснику контролор је дузан да исти причврсти 
на возило. 

Достављање налога за плаћање јединствене карте из 

става 2. овог члана сматра се уредним и доцније оштећење или 

уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не 

одлаже плаћање јединствене паркинг карте. 

Корисник паркирања дужан је да поступи по 
примљеном налогу и плати јединствену карту у року од осам 

дана, од дана достављања налога за плаћање, на начин 

назначен у налогу.  
У колико корисник паркиралишта не изврши уплату 

јединствене карте у року предвиђеном из става 4. овог члана 

Предузеће ће му упутити опомену пред утужење да у року од 
осам дана изврши уплату јединствене карте.   

Уколико корисник не поступи на начин прописан у 

складу са ставом 5. овог члана Предузеће ће покренути 
прекршајни поступак пред надлежним судом за наплату 

јединствене карте са трошковима утужења. 

У случају када корисник поступи супротно 
одредбама члана 17. ове Одлуке, а контролор није у 

могућности да изврши идентификацију корисника јавног 

паркиралишта (возила регистрована ван територије Републике 
Србије), по налогу полицијског службеника или комуналног 

инспектора, Предузеће ће извршити премештање возила 

специјалним возилом «Паук» или ће поставити уређај којим се 

спречава одвожење возила, у складу са одредбама ове Одлуке.  

 

IV ЗАБРАНЕ 
члан 20. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

 
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 

хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на 

резервисаном паркинг месту, паркирање на паркинг месту 
обележеном за инвалиде), као и на други начин ометање 

коришћења јавних паркиралишта, 

2. паркирање нерегистрованог возила, 
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, 

односно прикључног возила без сопственог погона, као и 

других ствари и предмета, 
4. вршити заузимање паркинг места путем ограђивања 

или ометање паркирања других возила, 

5. на паркинг месту постављати ограде или сличне 
препреке без одобрења Предузећа, 

6. прање и поправка возила и друге радње које доводе 
до прљања и уништавања јавног паркинга. 

7. обављање и других радњи које утичу на несметано 

функционисање паркирања.  
Нерегистрована, неисправна или хаварисана возила, 

као и возила паркирана на посебно обележеним и 

резервисаним местима биће уклоњена о трошку корисника. 
 

члан 21. 

У случајевима када се јавна паркиралишта користе 
супротно одредбама члана 17. и 20. ове Одлуке, полицијски 

службеник односно комунални инспектор, у складу са својим 

овлашћењима, наредиће кориснику јавног паркиралишта, ако 
је присутан, да одмах уклони возило са јавног паркиралишта, 

под претњом принудног извршења. 

Уколико се корисник јавног паркиралишта не 

налази на лицу места, полицијски службеник односно 
комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити 

уклањање возила, под претњом принудног извршења. Ово 

решење се причвршћује на возило, уз назначење дана и часа 

када је причвршћено, чиме се сматра да је достављање 

извршено. 

Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана 
спроводи Предузеће по донетом закључку о дозволи 

извршења од стране комуналног инспектора употребом 

специјалног возила «Паук». 
члан 22. 

Трошкови уклањања возила по налогу полицијског 
службеника и комуналног инспектора употребом специјалног 

возила «Паук» наплаћују се од корисника јавног 

паркиралишта према ценовнику који утврђује Предузеће, на 
који даје сагласност Скупштина општине Ћуприја. 

Наплаћени трошкови за уклањање возила су приход 

Предузећа. 
 

V  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА 

члан 23. 
Предузеће обезбеђује специјално возило «Паук», 

опрему, уређаје којима се спречава одвожење возила и 

запослене за премештање непрописно паркираних и 

напуштених возила на подручју општине Ћуприја, ограђени 

простор за чување возила и дежурну службу за чување и 

издавање возила.  
Напуштеним возилима, сматрају се она возила на 

којима нема видних обележја о власништву и за које је према 

стању у коме се налазе очигледно да су напуштена, као и 
возила за која познати власник није поступио по налогу за 

уклањање, а био је упозорен да ће се у случају да их сам не 

уклони, сматрати напуштеним.  
члан 24. 

Потребу премештања возила, утврђује овлашћено 

службено лице МУП-а, или комунални инспектор Одељења за  
инспекцијске послове Општинске управе (у даљем тексту: 

овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене законом, 

овом Одлуком и другим прописима.  
По утврђеној потреби за премештање возила, 

овлашћено лице издаје Предузећу налог за премештање 

возила.  
Уз налог за премештање возила, овлашћено лице 

прилаже фотографију возила са места прекршаја и записник о 

стању возила пре премештања.  

Овлашћено лице дужно је да присуствује 

премештању возила.  

        Предузеће је дужно да приликом уклањања 
непрописно паркираних и заустављених возила и њиховог 

одвожења до места чувања поступа са пажњом доброг 

домаћина, да возила чува од оштећења, брижљиво са њима 
рукује и обезбеди чување возила на простору посебно 

одређеном за ту намену. 

Штету на возилу које се премешта насталу у току 
премештања или чувања сноси Предузеће.  

 

члан 25. 
Поступак премештања возила сматра се започетим 

када  овлашћено лице изда налог Предузећу за премештање 

возила.  
Уклоњено возило корисник може преузети под 

следећим условима: 

1. да се идентификује и евидентира као власник 
односно закупац уклоњеног возила и 

2. да плати све трошкове уклањања и чувања возила 
по важећем ценовнику Предузећа. 

 Време од издавања писменог налога за уклањање 

возила до момента завршетка припрема за уклањање истог 
сматра се покушајем уклањања. 

       Уколико корисник непрописно паркираног и 

заустављеног возила дође у време покушаја одношења, возило 
ће се вратити власнику уз плаћање накнаде за започети процес 

уклањања возила.  

Накнаду за премештање, одвожење и чување возила 
и висину паушалне накнаде из става 4. овог члана плаћа 

корисник јавног паркиралишта, према ценовнику који 

утврђује Предузеће на који даје сагласност Скупштина 
општине Ћуприја.  

члан 26. 
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Власници принудно уклоњених возила, ствари и 

других предмета дужни су да их преузму у року од 150дана од 
дана уклањања. 

Поступање са напуштеним, као и са уклоњеним и 

одвеженим возилом, за које власник одбије да плати трошкове 

одвожења или не дође да га преузме у року из става 1. овог 

члана, регулисано је посебним актом Предузећа. 

 
VІ НАДЗОР 

члан 27. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

Општинска управа - Одељење за  инспекцијски надзор. 
 

VII КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

члан 28. 
        Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај Предузеће ако: 

1. не одржава, уређује, опрема и обележава јавна 
паркиралишта (члана 10. став 2. ове Одлуке), 

2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг 

места за возила инвалидних лица (члан 12. став 1. ове Одлуке), 
            Новчаном казном  у фиксном износу од 5.000,00  

динара казниће се за прекршаје из става 1. овог члана 

одговорно лице у Предузећу. 

 

члан 29. 

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице за прекршај из 

члана 19. став 6. и члана 20. став 1. ове Одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу  од  10.000,00 
динара казниће се предузетник за прекршај из члана 19. став 6. 

и члан 20. став 1. ове Одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 
динара казниће се физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу за прекршај из члана 19. став 6. и члана 20. став 1. ове 

Одлуке. 
 

VІІІ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  

Одлука о јавним паркиралиштима (Сл. гласник општине 

Ћуприја, бр. 14/2011 и 15/2013) и Одлука о висини, начину 
наплате таксе за коришћење јавних паркиралишта и локације 

у којима се врши наплата на територији општине Ћуприја (Сл. 

гласник општине Ћуприја, бр. 9/2012). 

 

Члан 31.  

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број 06-52-9/2018-02 од 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

 

На основу  члана 99. став  19. Зaкoна o плaнирaњу и 

изгрaдњи („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 
50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017 ), члана 3. став 1. 

тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/2018), члана 4. став 14. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у својини општине Ћуприја (“Сл. гласаник општине Ћуприја” 
8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и 25/17)  и члана 38. Статута општине 

Ћуприја  („Сл. гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању прибављања непокретности непосредном 

погодбом у јавну својину општине Ћуприја 

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности 

непосредном погодбом, у јавну својину општине Ћуприја, и 

то: 

идеалног дела од 8128/15038 на кп. бр. 3281/8 КО 
Параћин – ван варош, уписане код надлежне Службе за 

катастар непокретности Параћин као пољопривредно 

земљиште, њива 5. класе и то од сувласника Бајкић (Животе) 
Дарка и Јаковљевић (Живојина) Бранка, обоје из Параћина.  

 
Члан 2. 

 У поступку прибављања непокретности из члана 1.  

ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017 ) и 

Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 

16/2018). 

Члан 3. 

Непокретност из члана 1 ове Одлуке прибавиће се по 

цени не већој од тржишне вредности, а у складу са Законом о 

јавној својини. 
Члан 4 

Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија 

која ће се формирати по доношењу ове одлуке. 
 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-52-10-1/2018-02 од 30.03.2018.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић дипл. инж. знр., с.р. 

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), 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. 13/16, 16/16 и 25/17), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
I   ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 

прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја 

непосредном погодбом. 
 

II Комисија се образује у следећем саставу: 

 
1. Нинослав Ерић,  председник Општине Ћуприја, 

председник Комисије 

2. Илија Пауновић, заменик председника Општине 

Ћуприја, члан комисије 

3. Бранко Милојевић, помоћник председника општине 

Ћуприја, члан комисије. 
 

 III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ: 

 
1. спровођење поступка непосредне погодбе 

приликом прибављања непокретности у јавну својину 

општине Ћуприја и то: 
идеалног дела од 8128/15038 на кп. бр. 3281/8 КО 

Параћин – ван варош, уписане код надлежне Службе за 

катастар непокретности Параћин као пољопривредно 



30.03.2018.            број 6 

19 

земљиште, њива 5. класе и то од сувласника Бајкић (Животе) 

Дарка и Јаковљевић (Живојина) Бранка, обоје из Параћина. 
 

2. да записник о спроведеном поступку непосредне 

погодбе, као и предлога за прибављање непокретности у јавну 

својину општине Ћуприја, достави Скупштини општине 

Ћуприја на разматрање и одлучивање, 

 
IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-52-10-2/2018-02 од 30.03.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић дипл. инж. знр., с.р. 

  На основу члана 100.Закона о заштити животне средине 
(„Сл.гласник РС“бр.135/04,36/09,72/09,43/11,14/16 ),Одлуке о 

образовању буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Ћуприја бр.06-164/09-01-1 од 22.12.2009.године и 
измене и допуне одлуке о образовању буџетског фонда за 

заштиту животне средине бр.06-97/2012-01-1 од 

06.11.2012.године,чл.38 Статута општине Ћуприја 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 

23/13) и на основу сагласности Министарства заштите 

животне средине  бр 401-00-00236/2018-02 од 20.02.2018 год. 

Скупштина општине Ћуприја на седници  одржаној дана 

30.03.2018 год. доноси 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ    

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

OПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1.Овим Програмом утврђује се намена и начин 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд)  планираних у буџету 

Општине Ћуприја за 2018. године. 

 
             2.Средства Фонда овог Програма, у укупном износу од 

2 520 000 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине која се  наплаћује по Одлуци о 

накнади за заштиту и унапређење животне средине на  

територији Општине Ћуприја, бр.06-74-7/2013-02 од 
28.05.2013.године, из средстава за износ преосталог 

нераспоређеног вишка прихода из предходног периода, износа 

донација и прихода из других извора. 
 

            3.Средства Фонда овог Програма користиће се 

наменски за финансирање: 
- подстицајних, превентивних и санационих програма и 

пројеката; 

- програма и пројеката праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији Општине Ћуприја; 

-спровођења образовних активности,  јачање свести о потреби 

заштите животне средине и информисање становништва о 
стању животне средине на тероторији општине Ћуприја; 

 

Програм 6 Заштита животне средине 
 

Програмска активност 0002 Праћење квалитета елемената                    

животне средине 
 

530 Смањење загађености  

 
Ек.клас.424000  Специјализоване услуге 

           -мониторинг ваздуха и буке                 700 000 динара 

 

Програмска активност 0004  Управљање отпадним водамa 

               520 Управљање отпадним водама 

Ек.класа  424000 Специјализоване услуге 
         -израда техничко пројектне документације за био-јаме        

600 000 динара 

 
Програмска активност 0006  Управљање осталим врстама 

отпада 

                510 Управљање отпадом 
Ек.класа 424 000 Специјализоване услуге 

        -Израда техничко пројектне документације санације 

градске депоније   500 000 динара     

        -Чишћење дивљих депонија  на територији општине               

500 000 динара 
        -Едукација деце о заштити и очувању  животне средине           

20 000 динара 

                                                                                           

Ек.класа 426 000   Материјал 

          -набавка специјализованих контејнера за одлагање 

истрошених и старих батерија             200 000 динара                                                                                               
   

4. За реализацију наведених програма и пројекта закључиће се 

уговори са овлашћеним  стручним и научним организацијама 
и установама, а у складу са законским прописима.  

 
5. Реализација плана и програма коришћења средстава Фонда 

зависиће од остварених планираних прихода. 

  
6. Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и 

заштиту животне средине, Одсек за  урбанизам и заштиту 

животне средине Општинске управе Општине Ћуприја прати 
и надзире наменско коришћење средстава Фонда и 

извршавање уговорених права и обавеза корисника средстава 

непосрдним увидом овлашћеног лица Одељења и/или на 
основу обавештења и документације достављене од стране 

корисника средстава. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈA 

број 06-52-11/2018-02 од 30.03.2018 год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

Бранимир   Тазић  дипл.инж.знр., с.р. 

На основу 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. 13/2016, 16/2016 и 
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  

дана 30.03.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

           ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план радова на 

изградњи, реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева за период 2018.-2021. год., број: 1572 од 
21.03.2018.године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 

2014'' Ћуприја.           

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-12/2018-02 ОД 30. 03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу 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. 13/2016,16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  

дана 30.03.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план радова на 

изградњи, реконструкцији одржавања и заштити општинских 

путева у 2018. години, број: 1573 од 21.03.2018. године, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја. 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-13/2018-02 ОД 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

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. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 
Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 

30.03.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Ценовника бр. 5275 од 15.09.2016. године Јавног комуналног 

предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја, број: 1602-1 од 23.03.2018. 

године коју је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014'' 

Ћуприја. 

            Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у 
''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-14/2018-02 ОД 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

      

    
         На основу члана 22. тачка 11. члана 69. став 1. тачка 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) и члана 50. став 1.тачка 12. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој 

двадесетпрвој седници одржаној дана 23.03.2018. године, 
доноси се  

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275 од 
15.09.2016.год.  

ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА 

 
I. Мења се – ЦЕНОВНИК бр.5275 од 15.09.2016. године, 

ЈКП“Равно 2014“Ћуприја, тако што се у Саобраћајној 

сигнализацији-Постављање вертикалне сигнализације 
додаје тачка:1а и 1б и иста гласи: 

 

    Цена без  

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

a Израда саобраћајно 

техничких услова за 

пројектовање 
прикључка на 

државни пут другог 

реда у насељеном 
месту 

   

 

20.833.34 

 

 

25.000,00 

b Израда техничких 

услова за 
прекопавање јавне 

површине 

   

7.670,83 

 

9.205,00 

 
II. Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од 

оснивача. 

 
III. Одлуку предузећа, доставити оснивачу на сагласност, . 

 

Председник  Надзорног одбора 
ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА 

Душан Катић, дипл.правник, s.r. 

    На основу члана 537. ст. 1. Закона о привредним друштвима 
(''Сл.гласник РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 

5/2015), 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.13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја  на седници одржаној 
дана 30.03.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај за 

2017. годину ЈП РТВ ''ЋУПРИЈА'', Ћуприја-у ликвидацији, 
број: 421068 од 20.02.2018. године. 

             Решење објавити у Службеном гласнику општине 
Ћуприја. 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-15/2018-02 од 30.03.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 537. ст. 1. Закона о привредним 
друштвима (''Сл.гласник РС'', бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-

др.закон и 5/2015), 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. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  
дана 30.03.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

              УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај за 

2017. годину ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине 
Ћуприја'' Ћуприја- у ликвидацији број: 324/01 од 

20.02.2018.године.  

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-16/2018-02 ОД 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

        На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон), 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. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  

дана 30.03.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Центра за 

социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји за 2018. годину, број: 01-

110-189/2018 од 31.01.2018. године и на Фин- ансијски план за 
2018. годину, број: 01-402-190/2018 од 31.01.2018. године, које 

је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у 

Ћуприји Одлукама број: 01-06-162/1-2018 и 01-06-162/2-2018 
од 31.01.2018. године.   

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-17/2018-02 ОД 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу 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. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 30.03.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

        УСВАЈА  СЕ Извештај о оствареним приходима и 

расходима  за 2017. годину- Финансијски извештај, бр. 
156/2018 од 23.02.2018. године Предшколске установе  ''Дечја 

радост'' Ћуприја,  који је донео Управни одбор Предшколске 

установе ''Дечја радост'' Ћуприја, Одлуком број 166/2018 од 
26.02.2018. године. 

Ово решење објавити у Службеном гласнику 

општине Ћуприја 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-52-18/2018-02 ОД 30.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 
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На основу члана 43. став 2. Закона о локалној 

самоуправи  (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 – други закон), члана 55. став 2. и 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл. гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Националне стратегије 

за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године усвојене 01.07.2013. године и Акционог 

плана за поглавље 23,  заменик Председника општине 
Ћуприја, дана 08.03.2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе  

за израду Локалног антикорупцијског плана 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Радна група за израду Локалног 

антикорупцијског плана општине Ћуприја (у даљем тексту 
Група) у следећем саставу: 

 

1. Јовица Антић, правобранилац општине Ћуприја, 
координатор групе 

2.Небојша Милановић, члан Општинског већа Општине 

Ћуприја 
3 Миленко Микић, члан Општинског већа Општине Ћуприја 

4.Милош Марић, шеф буџетске инспекције Општине Ћуприја 

5.Ђорђе Нешковић, члан Општинског већа Општине Ћуприја. 

 

II  Група има задатак да: 

- анализира Модел локалног антикорупцијског плана 
који је израдила Агенција за борбу против корупције 

-установи које елементе из Модела треба да усвоји 

општина Ћуприја 
-развије остале елементе Локалног антикорупцијског 

плана (активности, рокови, одговорна лица) 

-изради нацрт Локалног антикорупцијског плана. 
 

III Рок за израду плана је 30 дана од доношења 

решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за везане за израду Локалног 

антикорупцијског плана обављаће Одељење за послове органа 
општине, општу управу и заједничке послове. 

V Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-19/2018-01 од 08.03. 2018.год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, с.р. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. 
Закон), члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник 

општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и 

члана 2. Одлуке о приступању изради локалног акционог 
плана за младе општине Ћуприја за период 2018-2022. године 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 4/18) Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.03.2018. 
године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радне групе за израду Локалног акционог 

плана за младе општине Ћуприја 

 

I Образује се радна група за  израду локалног 

акционог плана за младе општине Ћуприја  за период 2018-

2022. године у следећем саставу: 

1. Зоран Ђорђевић, председник савета за младе и спорт, 

координатор групе 

2. Драгана Атанасковић, Одељење друштвене делатности, 
привреду и локални економски развој 

3. Иван Алексић, директор Установе СЦ „АДА“  

4. Рајко Минић, председник удружења младих Ћуприје 
5. Дејан Бркић, из Удружења младих Ћуприје 

6. Мартин Богдановић, ђачки парламент Гимназије 

7. Џенсена Мушовић, ђачки парламент Гимназије 
8. Стефан Илић, ђачки парламент Медицинске школе 

9. Марија Ђолић, ђачки парламент Медицинске школе 

10. Мујић Магдалена, ђачки парламент Техничке школе 

11. Станисављевић Новица, ђачки парламент Техничке 

школе 
12. Иван Милосављевић, представник грађана. 

 

II Носилац израде локалног акционог плана за младе 

општине Ћуприја  за период 2018-2022. године је Општинска 

управа – Одељење за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој. 
III Задатак Радне групе је да изради нацрт Локалног 

акционог плана за младе општине Ћуприја за период 2018 - 

2022. године, спроведе јавну расправу и исти достави 
Општинском већу на разматрање.  

Локални акциони план за младе обухвата носиоце, 
активности и рокове за реализацију у следећим областима 

значајним за младе: здравље, образовање, запошљавање, 

безбедност и информисање, култура и слободно време, 
социјална заштита, екологија, спорт и туризам, као и других 

области од значаја за младе. 

Циљна група Локалног акционог плана за младе су 
млади од петнаест до тридесет година старости. Основ израде 

Плана је Национална стратегија за младе, приказ стања на 

основу расположивих истраживања и релевантних података за 
општину Ћуприја.  

IV Радна група је дужна да у року од четири месеца 

од образовања достави нацрт Локалног акционог плана за 

младе општине Ћуприја за период 2018 - 2022. године, 

општинском већу, на разматрање.  

V Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-51-9/2018-01-1 ОД 29.03.2018.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 60., став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту (“Сл. гласник Републике Србије“ 

бр. 62/2006 и 41/2009, 65/2008 - други закон, 112/2015 и 
80/2017.), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. зaкoн и 101/2016 – други 
закон) 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 28.03.2018.године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ  

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Ћуприја за 2018. годину (у даљем тексту : Комисија), 

у следећем саставу:  

1. Маја Бешевић, дипл. правник - председник 
Комисије  

2. Ненад Милорадовић, дипл.инж. агрономије  - 

члан Комисије 

3. Дејан Вукићевић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

4. Југослав Станојевић, пољопривредник уписан у 
Регистар пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

5. Никола Несторовић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

 
II Задатак Комисије је да:  

а) размотри Предлог годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Ћуприја за 2018. годину (у 

даљем текстру: Предлог годишњег програма за 2018.годину);  

б) изради писано мишљење на Предлог годишњег 
програма за 2018. годину;  

в) своје писано мишљење достави Комисији за 

израду предлога одишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Ћуприја. 
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 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.  

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: 02-23/2018-01 од  28.03.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек. наука, с.р. 
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Решење (Сагласност на Годишњи план радова на изградњи, реконструкцији и заштити општинских путева у 2018.год) 19 

Решење (Сагласност Ценовник 5275 ЈКП Равно 2014) 20 

Одлука о измени и допуни Ценовника 5275 ЈКП Равно 2014 20 

Решење (Годишњи ликвидациони извештај ЈП РТВ Ћуприја) 20 

Решење (Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекција за изградњу ) 20 

Решење (Сагласност на план рада Центра за социјални рад) 20 

Решење (Финансијски извештај Дечја радост) 20 

Решење о именовању Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана 21 

Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе 21 

Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2018.годину 

21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


