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На основу члана 525. Закона о привредним друштвима ( „ 

Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015),  
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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 31.10.2016. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА“  ЋУПРИЈА 

 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком покреће се поступак ликвидације Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ 

Ћуприја  ( у даљем тексту: Јавно предузеће), основаног ради 

обављања  стручних послова урбанистичког планирања и 
пројектовања на подручју општине Ћуприја , са претежном 

делатношћу : Архитектонска делатност , уписаног у Регистар 

привредних субјеката Агенције за привредне регистре, са матичним 
бројем 17122762, ПИБ  101529236.   

Констатује се да су испуњени сви законом предвиђени 

услови за покретање поступка ликвидације Јавног предузећа.   
 

Члан 2. 

 
 Ликвидација Јавног предузећа почиње даном 

регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и 

објављивањем огласа о покретању ликвидације.  
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 

90 дана на интернет страници регистра  привредних субјеката, са 

даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације 
Јавног предузећа. 

 

Члан 3. 
 

За ликвидационог управника Јавног предузећа  именује се 

Ненад Шћепановић   ЈМБГ: 1011976722820 из Ћуприје. 
Досадашњем заступнику Јавног предузећа престају права 

заступања Јавног предузећа. 

Ликвидационом управнику одређује се накнада за рад у 
висини шест просечних нето зарада ,према последњим објављеним 

подацима Републичког завода за статистику. 

Ликвидациони управник има право да му се надокнаде 
трошкови које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату 

накнаде за рад.  

 
Члан 4. 

 

Именовани ликвидациони управник спровешће поступак 
ликвидације у складу са Законом о привредним друштвима 

(„Службени гласник РС“,бр. 36/2011,99/2011 83/2014-др. закон и 

5/2015) и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 83/2014). 

 

Члан 5. 
 

Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у 

ликвидацији и одговоран је за законитост пословања Јавног 
предузећа. 

Ликвидациони управник може предузимати следеће активности: 

1. вршити радње на окончању послова започетих пре 

почетка ликвидације; 

2. предузима радње потребне за спровођење ликвидације, 

као што су продаја имовине, исплата поверилаца и 

наплата потраживања; 

3. врши друге радње неопхподне ради спровођења 

ликвидације  Јавног предузећа. 
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Члан 6. 

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања 

према Јавном предузећу најкасније у року од 90 дана од дана 

објављивања огласа о покретању поступка ликвидације  код 
Агенције  за привредне регистре. 

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити 

преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана 
истека периода трајања огласа из става 1. овог члана. 

 

Члан 7. 
 

Позивају се сви дужници Јавног предузећа да измире 

своје обавезе према Јавном предузећу. 
 

Члан 8. 

 
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног  

предузећа , улица Карађорђева бр. 74, Ћуприја. 
 

Члан 9. 

 
Обавезује се ликвидациони управник Јавног предузећа  да 

најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 

Агенцији за привредне регистре достави ову Одлуку уз 
регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради 

регистрације ликвидације Јавног предузећа у Регистар. 

 
Члан 10. 

 

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка 
ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни 

финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују 

рачуноводство и ревизија, а након доношења одлуке Скупштине 
општине Ћуприја  о усвајању истог предузети потребне радње за 

регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са 

законом о регистрацији. 
 

Члан 11. 

 
Општина Ћуприја ће преузети обавезу испуњења 

пријављених потраживања, а која из наплаћених прихода у току 

поступка ликвидације не буду довољна за измирење тих 
потраживања, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у 

поступку ликвидације. 

Члан 12. 
 

Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних 

субјеката Агенције за привредне регистре извршиће се по окончању 
поступка ликвидације. 

 

Члан 13. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОJ: 06-143-3/2016-02 од 31.10. 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

('Сл.гласник Републике Србије'',бр.129/2007 и 83/2014), члана 6. 

Закона о начину одређивању максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Сл.гласник Републике Србије'',бр. 68/2015), 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

сиситему државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводина и систему локалне самоуправне за 

2015.годину (''Сл.гласник Републике Србије'',бр. 101/2015) и члана 

38. ст. 1. тачка 7) Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине 

Ћуприја, на својој седници одржаној дана 31.10.2016..године, 

доноси 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 

СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о 

утврђивању максималног броја зспослених на наодређено време у 
систему јединице локалне самоуправе – Општине Ћуприја за 

2015.годину (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.30/2015 и 2/2016), (у 

даљем тексту: Одлука о утрђивању максималног броја запослених 
на неодређено време у систему јединице локалне самоуправе – 

Општине Ћуприја). 

 

Члан 2. 

 

 Члан 2. Одлуке о утврђивању максималног броја 
сапослених на неодређено време у систему јединице локалне 

самоуправе – Општине Ћуприја, мења се и гласи: 
 

 Максимални број запослених на неодређено време по 

организационим облицима у систему Општине Ћуприја је: 
-Општинска управа Општине Ћуприја   148 

-ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Ћуприја'' 1 

-ЈКП ''Равно 2014''     145 
-Туристичка организација Општине Ћуприја  4 

-Јавно предузеће ''Зоохигијена Ћуприја''   8 

-Правобранилаштво Општине Ћуприја   2 
-Установа културе ''Ћуприја''    13 

-Установа за спорт  Спортски центар ''Ада''   27 

-Народна библиотека ''Душан Матић''   14 
-Музеј ''Хореум Марги-Равно''    8 

-Предшколска установа ''Дечја радост''   93 

-Служба буџетске инспекције Општине Ћуприја  2 
-Центар за социјални рад ''Ћуприја''   7 

      

  УКУПНО:   472 

 

Члан 3. 

 

 У осталом делу Одлука о утврђивању максималног броја 

запослених на неодређено време у систему јединице локалне 

самоуправе – Општине Ћуприја за 2015. годину (''Сл.гласник 

општине Ћуприја''.бр. 30/2015 и.2/2016), остаје непромењена 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику Општине Ћуприја''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БРОЈ: 06-143-4/2016-02 од 31.10.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

  

На основу члана 2, 3 и 13 Закона о комуналним 

делатностима( „Сл. гласник РС“ број 88/2011)  члана 39. Закона о 

прекршајима („ Сл. гласник РС“ број 65/2013 и 13/2016) члана 20. и 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 83/14)  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 31.10.2016. 

године  доноси 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

 ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 
  У Одлуци о комуналним делатностима- у даљем тексту 

Одлука  ( „ Сл.гласник општине Ћуприја „ број 3/15) члан 37. мења 

се и гласи :  
 „ Сеоским водоводима који нису везани за градску водоводну 

мрежу управља и одржава  вршилац комуналне делатности- ЈКП 

„Равно 2014“ Ћуприја.“ 
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Члан 2. 
 

       Члан 39. Одлуке мења се и гласи:  

„Над изградњом објеката за водоснабдевање надзор и 
контролу врши Општинска управа општине Ћуприја, у складу са 

законом.“  

Члан 3. 
 

Члан 42. Одлуке мења се и гласи: 

У случају хаварије на објектима водоснабдевања, 
вршилац комуналне делатност је дужан да по изведеним радовима 

површину јавне намене врати  у првобитно стање у року од седам  

дана.    
 

Члан 4. 

 
Члан 54. став 2. Одлуке мења се и гласи: 

„Надзор над пословима одржавања атмосферске 
канализације обавља Општинска управа, Одељење за инспекцијски 

надзор , Одсек за инспекцијске послове , у складу са законом.“   

 
Члан 5. 

 

Члан 73. Одлуке: мења се и гласи: 
„Над изградњом објеката атмосферске и јавне канализације  

надзор и контролу врши Општинска управа општине Ћуприја, у 

складу са законом.“  
Члан 6. 

 

Члан 81. став 3. Одлуке мења се и гласи:  
„План места за постављање посуда за одлагање смећа 

израђује ЈКП „ Равно  2014“ Ћуприја.Посуде се постављају на 

местима на којима се не омета безбедност саобраћаја и пешака. 
Места морају бити  лако доступна и погодна за одржавање 

хигијене.“  

Члан 7. 
 

Члан 94. став 2. Одлуке  мења се и гласи: 

„Уколико се не утврди одговорност за настанак дивљих 
депонија, чишћење ће се извршити из средстава буџета општине. За 

организацију чишћења дивљих депонија одговорно је ЈКП “ Равно 

2014“ Ћуприја, а по налогу Одељења за инспекцијски надзор-

Одсека за инспекцијске послове –комуналног инспектора.“ 

 

Члан 8. 
 

У Члану 104. став 3. Одлуке  „ брише се“, став 4. постаје 

члан 3. који се мења и гласи: 
„Надзор над пословима обезбеђивања јавног осветљења 

врши Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за 

инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове, у складу са 
законом.“ 

Члан 9. 

 
Члан 118. Одлуке мења се и гласи :  

„Радове на одржавању путева вршилац комуналне 

делатности обавља на основу Правилника о редовном, периодичном 
и ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева и 

улица, којим се ближе уређују врсте и обим радова, технички 

услови и начин извођења радова на истим, који доноси Скупштина 
општине Ћуприја.  

Радове на одржавању путева и улица вршилац комуналне 

делатности обавља у складу са Годишњим планом радова на 
изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских 

путева и улица.  

Годишњи план радова на изградњи, реконструкцији, 
одржавању и заштити општинских путева и улица  доноси вршилац 

комуналне делатности. Сагласност на Годишњи план даје 
Скупштина општине Ћуприја.  

Надзор над извођењем радова на одржавању улица и путева 

обавља Општинска управа општине Ћуприја, у складу са законом.“  
 

Члан 10. 

 
Члан 120. став 2. Одлуке мења се и гласи: 

„Послови  зимске службе обављају се на основу Плана 

зимске службе који доноси вршилац комуналне делатности. 
Сагласност на План зимске службе даје Општинско веће.“ 

 
Члан 11. 

 

Члан 126. Одлуке мења се и гласи: 
„Посуде за смеће на површинама јавне намене постављају 

се на основу одобрења  ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја,   на начин да се 

не омета безбедност обављања саобраћаја и кретање грађана.“  
 

Члан 12. 

 
Члан 129. Одлуке мења се и гласи:“ 

 „Вршилац комуналне делатности у обавези је да 

комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне 
намене обавља на основу Програма одржавања јавне хигијене  који 

доноси, а на који сагласност даје Скупштина општине Ћуприја.  

Контролу обављених радова врши Општинска Управа 
општине Ћуприја, Одељење за инспекцијски надзор , Одсек за 

инспекцијске   послове, у складу са законом.“ 
 

Члан 13. 

 
У члану 134. став 4.  Одлуке мења се и гласи:  

 „Уколико се власници , односно корисници не старају о 

исправности спољних делова стамбене зграде, ( нарочито ако 
представљају опасност по грађане, околину, саобраћај) и не поступе 

по налогу –решењу инспектора, комунални или грађевински 

инспектор  може упутити налог ЈКП „ Равно 2014“   да отклони 
недостатке, о трошку власника, односно корисника зграде.“ 

 

Члан 14. 
 

Члан 139. став 2. Одлуке мења се и гласи: 

„Огласи, обавештења, умрлице и слично могу се 
постављати на само за ту сврху одређеним паноима. Места за 

постављање паноа одређује ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја.“ 

 
Члан 15. 

 

Члан 140. Одлуке „ брише се.“ 
 

Члан 16. 

 

Члан 146. став 1. Одлуке мења се и гласи: 

 „Површине јавне намене могу се заузети на основу 

одобрења које издаје Одељење за урбанизам и имовинско правне 
послове  Општинске управе општине Ћуприја за: постављање 

привремених објеката, приређивање забавних игара, сезонску 

продају воћа и поврћа, продају остале робе, лагеровање 
грађевинског материјала, извођење грађевинских радова, вршење 

угоститељске делатности и сл.“ 

 
Члан 17. 

 

  Члан 149. Одлуке мења се и гласи: 
 „ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја издаје одобрење за раскопавање 

површина јавне намене и то само у оправданим случајевима када се 

грађевински и други радови не могу на другачији начин обавити. 
Раскопана површина јавне намене доводи се у првобитно 

стање најкасније пет дана од дана завршетка радова.  

Контролу извршених радова обавља ЈКП „ Равно 2014“ 
Ћуприја.“ 

Члан 18. 

 
  Члан 151. Одлуке мења се и гласи:“ 

 „Одељење за урбанизам и имовинско правне послове 

Општинске управе општине Ћуприја, на предлог Одељења за 
инспекцијски надзор - Одсека за инспекцијске послове- комуналног 

инспектора ,   може укинути одобрење за привремено заузеће 
површина јавне намене,  ако је заузета већа површина од одобрене, 

или се према тој површини не понаша одговорно.“ 

 
Члан 19. 

 

Члан 152. став 2. Одлуке мења се и гласи : 
 „ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја , у складу са могућностима на 

површинама јавне намене( површине јавне намене обухватају и 

јавне зелене површине) поставља адекватне знакове обавештења, 
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или знакове  забране како би грађани били обавештени о мерама 
забране и обавезама понашања које су одређене овом Одлуком.  

 

Члан 20. 
 

Члан 156. Одлуке мења се и гласи: 

„Одржавање јавних зелених површина обавља се у складу са  
Програмом пословања вршиоца комуналне делатности за текућу 

годину , на који сагласност даје Скупштина општине Ћуприја.  

Програм пословања треба да садржи : локације  јавних зелених 
површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо 

одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, у складу 

са техничко-технолошким стандардима, време, динамика, односно 
период обављања радова по локацијама. 

Контролу извршених радова обавља Општинска управа 

општине Ћуприја, у складу са законом.“ 
 

Члан 21. 
 

Члан 158. Одлуке : „ брише се“  

 
Члан 22. 

 

Члан 159. Одлуке мења се и гласи: 
„Стабла и гране са јавних зелених површина, које сметају 

ваздушним водовима, може орезивати или уклонити само вршилац 

комуналне делатности , уз претходно прибављену сагласност 
предузећа које врши дистрибуцију електричне енергије. „ 

  

Члан 23. 
 

Члан 160. став 1. Одлуке мења и гласи: 

 „Делимичну или потпуну сечу или вађење дрвећа са јавних 
површина обавља вршилац  комуналне делатности ако: 

1. дрвеће достигне физиолошку старост сагласно врсти и 

станишту или се налази у стању у ком је угрожен његов 
опстанак ( суве и труле гране и стабло) и неопходно је његово 

уклањање или његово задржавање захтева неоправдан трошак 

средстава,  
2. један број примерака дрвећа мора да буде одстрањен у 

интересу одржавања осталог вредног дрвећа (мере неге),  

3. изградња објекта угрожава станиште и развој дрвећа,  

4. дрвеће угрожава туђе власништво или сигурност људи и не 

постоји ниједна друга могућност одбране од опасности,  

5. у припреми грађевинских радова, односно организацији 
градилишта буде утврђено да се предвиђеним обухватом 

грађевине не могу постићи захтевана растојања од дрвећа које 

је предмет очувања односно када се не може извршити 
успешно пресађивање дрвећа,  

6. јавни интерес изградње саобраћајница, инфраструктурних и 

других јавних објеката, превазилази интерес очувања дрвећа,  
7. дрвеће у близини стамбених објеката, на парцели објекта или 

суседној парцели, погоршава услове становања, нарочито ако 

спречава дневно осветљење стамбеног простора.“ 
 

Члан 24. 

 
 Члан 161.Одлуке мења се и гласи : 

„ Вршилац комуналне делатности је у обавези да уклони 

сува стабла, стабла оштећена елементарном непогодом, 
саобраћајном незгодом или на други начин, уколико се налазе на 

зеленој и другим површинама јавне намене.“  

 
Члан 25. 

 

Члан 163. ставови  4. и 5. Одлуке мењају се и гласе: 
„Сађење дрвећа као и орезивање и сеча постојећих дозвољено 

је само уз сагласност  ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја. 
Уколико ЈКП „ Равно 2014“ Ћуприја не одговори по захтеву у 

року од 15 дана од дана подношења захтева сматраће се да је 

сагласност дата.“  
Члан 26. 

 

Члан 164. ставови 1. и 2. Одлуке мењају се и гласе: 
 „На јавној зеленој површини као и на земљишту 

предвиђеном за подизање зелених површина могу се постављати 

уређаји и привремени објекти само уз одобрење Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове , Општинске управе 
општине Ћуприја . 

За заузеће јавних зелених површина грађевинским 

материјалом такође Одељење за урбанизам и имовинско правне 
послове , Општинске управе општине Ћуприја,  издаје одобрење 

инвеститору и то у случајевима када не постоји други начин 

обављања грађевинских и других радова.“ 
 

Члан 27. 

 
Члан 202. Одлуке мења се и гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се 

физичко лице ако: 
1. не одржава шахт за водомер како би исти био сув,уредан 

и приступачан за очитавање и поправљање 

водомера(члан 51 тачка 2.), 
2. не омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне 

делатности, приступ месту прикључка, уређајима и 
инсталацијама, ради провере исправности, искључења, 

отклањања квара, замене и одржавања истих (члан 51 

тачка 7.), 
3.  изврши прикључење на јавни водовод без сагласности 

вршиоца комуналне делатности (члан 52 тачка 1.), 

4. сам или ангажовањем другог лица, поправља или уклања 
водомер, уклања или скида пломбу са водомера, отклања 

кварове на прикључку и другим објектима јавног 

водовода (члан 52. тачка 2.), 
5. поступи супротно члану 55, 

6. поступи супротно члану 57, 

7. у предвиђеном року не отклони  квар на кућној- 
унутрашњој канализацији( члан 69), 

8. баца отпадни и други материјал у атмосферску и јавну 

канализацију(члан 74 тачка 1.), 
9. повезује кућне и друге прикључке отпадних вода на 

мрежу атмосферске канализације(члан 74 тачка 3.), 

10. самовољно без сагласности надлежног органа затвори 
отворене канале и сливнике као и заштитне решетке 

атмосферске канализације(члан 74. тачка 4.), 

11.  испушта отпадне воде ван септичких јама и  ван јавне 
канализације и отпадне воде одводити у канале, 

водотокове, на јавну површину и у атмосферску 

канализацију(члан 74. тачка 6.), 

12. испушта отпадне воде из септичких јама у канале, њиве,  

водотокове, јавне површине и у атмосферску 

канализацију(члан 74. тачка 7.), 
13. врши оштећење опреме и објеката атмосферске и јавне 

канализације-помера, оштећује или отуђује поклопце 

шахтова и др.) (члан 74. тачка 10.), 
14. неовлашћено се прикључује на атмосферску и јавну  

канализацију, односно без сагласности вршиоца 

комуналне делатности, (члан 74. тачка 12.), 
15. баца отпад било које категорије ван одређеног места, 

односно ван посуда за смеће. (члан 95. тачка 1.), 

16. у посуде за отпад баца отпад који не спада у комунални 
отпад, (члан 95. тачка 2.), 

17. ломи и оштећује  посуде за отпад (члан 95. тачка 7.), 

18. оштећује било које елементе и објекте јавне расвете(члан 
108. тачка 1.), 

19. организује пијацу без дозволе надлежног органа односно 

без одлуке Скупштине општине Ћуприја којом му је 
поверено обављање ове комуналне делатности. (члан 

112.), 

20. ако не поступи у складу са чланом 143., 
21. заузима површину јавне намене смештајем прикључних 

машина и хаварисаних возила(члан 152. тачка 10.), 

22. продаје робу на јавним површинама ван пијачног 
простора без одобрења Одељења за урбанизам и 

имовинско правне послове , Општинске управе општине 
Ћуприја. (члан 152. тачка 11.),  

23. поставља мање монтажне објекте без одобрења 

надлежног органа, (члан 152. тачка 12.), 
24.  коришћење јавних површина у пољопривредне и 

повртарске сврхе, (члан 152. тачка 13.),  

25. креће и паркира возило на свим површинама јавне намене 
које за то нису предвиђене, (члан 152. тачка 14.),  

26.  оштећује, прља, исписује и на други начин нарушава 

изглед спољних делова зграде (члан 152. тачка 21.), 
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27. оштећује објекте или реквизите који се налазе у 
парковима или дечјим игралиштима( члан 168. тачка 6.),  

28. оставља лешеве угинулих  животиња и њихове делове на 

површине јавне намене(члан 
 188. тачка 1). 

 

За прекршаје из став 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у фиксном  износу од 20.000 динара, правно 

лице новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара,  као и 

одговорно лице у правном лицу фиксном новчаном казном у 
износу од 10.000 динара.   

За прекршаје за које је предвиђена новчана казна у 

фиксном износу комунални инспектор издаје прекршајни налог у 
складу са Законом.“ 

 

Члан 28. 
 

Члан  203. Одлуке мења се и гласи: 
„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће 

се правно лице-вршилац комуналне делатности  и одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 
10.000 динара ако: 

1.         не обавести кориснике у предвиђеном року о 

планираним прекидима у пружању комуналне услуге, 
(члан15) 

2.         не обавести  кориснике и општинску управу у 

предвиђеном року о непланираним прекидима у 
пружању комуналне услуге, ( члан 16) 

3.         не отклони пријављене кварове и оштећења у 

прописном року,( члан 38. Став2) 
4.         уведе додатне мере штедње без сагласности 

председника( члан 41. став 3)  

5.         не врати површину јавне намене у првобитно стање у 
року од 5дана по изведеним радовима( члан 42) 

6.         у року од два дана од подношења захтева не 

прикључи корисника на јавни водовод( члан 48) 
7.        обавља послове супротно члану 50 тачке 1,2,3,4,5,6. 

8.        не поступи у складу са чланом 60, 

9.         у року од 24 сата не предузме мере на отклањању 
квара на јавној канализацији и прикљ.( члан 66)  

10. ако не поступи у складу са чланом 72. став1, 

11. не постави посуде за смеће на места одређена планом 

( члан 81 став2) 

12. не достави у прописаном року Скупштини општине 

Ћуприја  на сагласност План одношења смећа 
(члан83 став 2.) 

13. не достави у прописаном року измењени план 

одношења смећа Скупштини општине Ћуприја на 
сагласност ( члан 83. став 4.) 

14. не поступи у складу са чланом 88. и чланом 89, 

15. не врши селекцију секундарних сировина ( члан 93 
став 2) 

16. не поступи у складу са чланом 128, 

17. не достави Скупштини општине Ћуприја на 
сагласност Програм одржавања јавне хигијене( члан 

129) 

18. ако пере и полива улице и тргове ван предвиђених 
термина( члан  став 132 став1) 

19. не истакне хигијенска и техничка упутства и правила 

о реду ( члан 142 став2.)  
20. не уклони сува и оштећена стабла( члан 161) 

21.     обавља делатност без примене опреме и другог 

предвиђеног чланом 181, 
22.     ако уклоњене предмете не чува 150 дана од дана 

уклањања( члан196)“ 

 
Члан 29. 

 
           Члан 204.став 2. Одлуке мења се и гласи : 

           „Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако: 
1. не одржава унутрашњу водоводну инсталацију у 

санитарно-исправном стању, не пријави  и не отклони 

квар у прописаном року( члан 25. став 1и 2) 
2. не пријави квар на инсталацијама водоводног прикључка 

у предвиђеном року( члан 25. став 3) 

3. нема сопствени водомер а техничке могућности то 
дозвољавају(члан 28. став 1и 2) 

4. не чува водоводне инсталације од оштећења( члан 35 став 
4) 

5. се не придржава мера штедње( члан 41) 

6. не изгради уређаје за пречишћавање отпадних вода( члан 
63) 

7. отвара шахте и сливнике на јавној канализацији( члан 68 

став2) 
8. поступа супротно члану 70 , 

9. не поступи у складу са чланом 71, 

10. не поступа у складу са чланом 74 тачка 2,  
11. паркира возило или истоварује разни материјал изнад 

уличних шахти( члан 74 тачка 13) 

12. преграђује и ограђује комуналне објекте ( члан 74. тачка 
14) 

13. ако не поступи у складу са чланом 82. став 3. 

14. ако не омогући вршиоцу комуналне делатности приступ 
посудама за смеће( члан 91) 

15. баца у посуде за смеће жар и врућ пепео( члан 95 тачка 4) 
16. пали садржај у контејнеру ( члан 95 тачка 5) 

17. помера посуде за смеће са места предвиђена планом( члан 

95 тачка 6) 
18. поступа супротно забранама из члана 108 тачке 2,3,4, 5 и 

6  , 

19. не чисте површине јавне намене у складу са чланом 133, 
20. не одржава стамбене зграде у чистом стању ( члан 134)  

21. поставља клима уређаје и друге предмете супротно 

начину из члана 135, 
22. не одржавају простор око споменика ( члан138) 

23. не одржавају излоге у исправном и уредном стању( Члан 

141) 
24. не поступе у складу са чланом 144 став2, 

25. не чисти и одржава површину јавне намене и не доведе је 

у првобитно стање( члан 146. став 3  ) 
26. не поступи у складу са чланом 147,   

27. не поштује одредбе члана 148, 

28. не поштује забране из члана 152 тачке  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25. 

29. не одржава двориште ( члан 162) 

30. не одржава јавне зелене површине испред објекта( 
члан163 став1.) 

31. заузима јавну зелену површину без одобрења Одељења за 

урбанизам и имовинско правне послове Општинске 

управе општине Ћуприја ( члан 164 став1) 

32. не доведе јавну зелену површину у предвиђеном року у 

првобитно стање ( члан 164 став 3) 
33. сади растиње на раскрсницама( члан 167) 

34. не поступи у складу са забранама из члана 168. тачке 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 и 17. 
35. редовно не чисти и контролише димоводне и ложне 

објекте и уређаје ( члан 174) 

36. редовно не чисти вентилационе канале и објекте (члан 
175) 

37. користи неисправне димоводне и ложне објекте и уређаје 

и вентилационе канале и уређаје ( члан 182) 
38. сахрањује угинуле животиње ван одређеног места ( члан  

188 тачка 2.) 

 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се за прекршај 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара, 

правно лице новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара  
и за исте прекршаје одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном  у износу од 25.000 динара.“ 

 
Члан 30. 

 

Остали чланови Одлуке о комуналним делатностима остају 
непромењени. 

 
Члан 31. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-143-5/2016-02 од 31.10. 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић дипл. инж. знр, с.р. 



31.10.2016.            број 26 

46 
 

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

РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 159. Закона о основама система 

образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр.72/09, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 

62/2016), члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, бр.18/2010), члана 11. и члана 35. Закона о 
друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр.49/92, 29/93, 

53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002-др. закон, 

62/2003-др. закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 
18/2010-др. закон), члана 9. став 3. и 4. и члана 31. Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, 

бр.16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 38. Статута општине 
Ћуприје („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08, 13/2011 и 23/13) Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 31.10.2016.године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ  

УСТАНОВИ 

„ Д Е Ч Ј А   Р А Д О С Т “ – Ћ У П Р И Ј А 

 

Члан 1. 

 
      Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о условима и 

начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у 

ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ - Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
број 6/2016) - у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан 2. 
 

     Члан 6. Одлуке, мења се и гласи: 

    „Право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у 
Установи остварује:  

1) корисник чија је породица материјално угрожена и која остварује 

право на новчану социјалну помоћ, 
2)  корисник за треће и свако наредно дете која истовремено 

користе услуге Установе и  

3) корисник са тројкама, четворкама и дуплим близанцима који 

истовремено користе услуге Установе. 

     Статус корисника из става 1. тачка 1) овог члана, доказује се 

решењем о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, 
надлежног Центра за социјални рад. 

      Статус корисника из става 1. тачка 2) и 3) овог члана, доказује се 

потврдом Предшколске установе „Дечја радост“ о упису деце и 
истовременом боравку у истој. 

 

Члан 3. 
 

      У члану 7. Одлуке, тачка 5) мења се и гласи:  

5) корисник за треће и свако наредно дете рођено у породици. 
  

Члан 4. 

 
      Члан 15. ове Одлуке мења се и гласи: 

                                                                        

       „Корисник за треће и свако наредно дете рођено у породици, 
остварује право на умањење трошкова од 20 % по детету.“ 

 

Члан 5. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

листу „Службени  гласник  општине Ћуприја“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-143-6/2016-06 oд 31.10.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж.знр., с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр.129/07, 83/2014- др.закон) 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 31.10. 2016. године доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ 

ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о додели 

подстицаја за директна улагања (“Службени гласник Општине 
Ћуприја” бр.17/2016) од 12.07.2016.год. којом се  додељују  

предузећу  „Тибет мода“ д.o.o., из Ниша  МБ 21192503,  ПИБ 

109489436 подстицаји за директна улагања у производне делатности 
на територији општине Ћуприја. 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине Ћуприја”. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-143-7/2016-02 од  31.10.2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић дипл. инж. знр., с.р. 

 

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

глaсник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн), члана  38. Статута 

општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13) а у циљу успешне реализације Пројекта 

увођења система менаџмента квалитетом према серији стандарда 

ISO 9001:2015, Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  

дана 31.10.2016. године доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Представника руководства за квалитет 

 

 

Именује се Јадранка Ђорђевић за Представника 

руководства за квалитет и без обзира на своје друге послове, има 

одговорности и овлашћења за: 

 

а) Обезбеђење процеса потребних за утврђивање, примену 

и одржавање система за управљање квалитетом; 

б) Прикупљање података о делотворности система за 

управљање квалитетом и о свим потребама за побољшавањем; 

ц) Обезбеђује стварање свести о потреби испуњења 

захтева система управљања квалитетом, на свим нивоима у 

организацији; 

д) Повезивање са екстерним странама у вези са питањима 

која се односе на систем за управљање квалитетом. 

Ову одлуку доставити: Представнику руководства, Свим 

члановима Пројектног тима, Архиви 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-143-8-1/2016-02 ОД   31.10.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

 

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

глaсник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн), члана  38. Статута 

општине Ћуприја  (''Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13) а у циљу успешне реализације Пројекта 

увођења система менаџмента квалитетом према серији стандарда 

ISO 9001:2015, Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  

дана 31.10.2016. године доноси: 
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О Д Л У К У 

 

О формирању Пројектног тима за развој и примену система 

менаџмента квалитетом, који сачињавају: 

- Јадранка Ђорђевић – Руководилац тима 

- Драгица Пејчић-Ранђеловић,члан тима 

-  Ђорђе Нешковић, члан тима 

-  Драгана Милановић, члан тима 

-  Лидија Милутиновић, члан тима 

-  Милица Цветковић, члан тима 

-  Милан Антић, члан тима 

- Данијела Радивојевић, члан тима 

- Дарко Милосављевић, члан тима 

- Милош Стојковић, члан тима 

- Надица Симоновић, члан тима 

- Светлана Костић, члан тима. 

 

Руководилац Пројекта увођења система менаџмента 

квалитетом истовремено је и руководилац Пројектног тима. 

У реализацији Пројекта увођења система менаџмента 

квалитетом примењиваће се матрична организација, што значи да 

чланови Пројектног тима, поред својих редовних послова, учествују 

делом радног времена на реализацији задатака Пројекта увођења 

система менаџмента квалитетом.  

Пројектни тим ће конкретне задатке добијати од 

Представника руководства за квалитет и од консултанта. 

У свом раду тим ће примењивати принципе тимског рада, а 

динамику рада чланови тима су обавезни да усклађују са захтевима 

које поставља начелник општинске управе, односно Представник 

руководства за квалитет. 

 Ову одлуку доставити: Члановима пројектног тима и 

архиви. 

       

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-143-8-2/2016-02 ОД   31.10.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14- др. Закон), члана 60. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13) и члана 20. став 2 Одлуке о правобранилаштву 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.34/14) 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

28.10.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ЗА 

ВРШИОЦА ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ПОСТАВЉА СЕ Ивица Обрадовић дипломирани 
правник, заменик општинског правобраниоца, за вршиоца дужности 

правобраниоца општине Ћуприја. 

 

II Ивица Обрадовић се поставља за вршиоца дужности на 

период од 6 месеци од дана објављивања овог  Решења у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-142/2016-01-1 ОД 28.10.2016. године. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, дипл.инж.маш. 
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Одлука о формирању Пројектног тима за развој и примену 
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