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 На основу члана 6, 7, 15.став 1. тачка 1), 3) и 10)  и 18. 

Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС“, број 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени 

дин. изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 95/2015- усклађени 

дин. изн., 83/2016 , 91/2016  –усклађени дин. изн.,104/2016-др. 

закон, 96/17- усклађени дин. изн. и 89/18- усклађени дин. изн.) 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и 
члана 38. став 1. тачка 14. Статута општине Ћуприја 

(''Службени гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2008, 22/2008, 

28/2008, 13/2011, 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној  18. 12. 2018 године, доноси: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ   ТАКСАМА 

ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА 
 

Члан 1. 

   Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе 
за територију општине Ћуприја које плаћају правна лица, 

предузетници и физичка лица за коришћење права, предмета и 

услуга на територији Општине Ћуприја и утврђује висина, 
олакшице, рокови и начин плаћања, као и контрола 

спровођења ове Одлуке. 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник 

права, предметa или услугa за чије је коришћење прописано 

плаћање комуналне таксе (правно лице, предузетник и 
физичко лице ). 

Члан 3. 

 Таксена обавеза из члана 2. ове Одлуке настаје 
даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

           Таксена обавеза траје док траје коришћење права, 
предмета и услуга. 

Члан 4. 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 
 1.  истицање фирме на пословном простору;   

 2. држање моторних  друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних машина и возила; 
 3.  држање средстава за игру (''забавне игре''); 

     

Члан 5. 
 Локалне комуналне таксе из члана 4. ове Одлуке 

утврђују се у годишњем износу. 

            Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење 

права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација локалне самоуправе.  

 
Члан 6. 

             Обвезник локалне комуналне таксе је дужан пре 

коришћења права, предмета или услуга, за чије је коришћење 
предвиђено плаћање локалне комуналне таксе, да прибави 

решење надлежног органа. 

Члан 7. 
             За локалне комуналне таксе, осим таксе из члана 4. 

став 1. тачка 2.ове Одлуке  обвезник је дужан да поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе 
Општинској управи - Одељењу  локалне пореске 

администрације најкасније до 15. марта текуће године, 

односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, 
предмета и услуга за које се такса плаћа или за промене које 

су од утицаја за наплату таксе (пресељење пословног 

простора, отварање издвојеног пословног простора, трајна 
одјава и слично). 

             Уколико обвезник таксе не поступи по одредбама 
првог става, по службеној дужности висину таксе утврђује сам 

надлежни орган Општинске управе на основу података којима 

располаже или на основу података других  органа. 
 Обвезник локалне комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору је дужан да Одељењу локалне 

пореске администрације поднесе захтев у писаном облику за 
престанак таксене обавезе и уз захтев приложи одговарајуће 

доказе о престанку обављања делатности. 

  
Члан 8. 

             Обвезник локалне комуналне таксе исту плаћа према 

решењу у предвиђеним и наведеним терминима, на 
одговарајући  рачун  буџета општине Ћуприја у складу са 

прописима из ове области. 

             Уколико прописану локалну комуналну таксу 

обвезник не плати благовремено или одбија да исту плати, 
наплата ће се извршити принудним путем у складу са 

одредбама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

Члан 9. 

   У погледу начина утврђивања локалне комуналне 

таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе  

Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

              У свему осталом што није посебно регулисано овом 
Одлуком примењују се одредбе Закона о финансирању 

локалне самоуправе. 
 

Члан 10. 

  Висина локалних комуналних такси може се 
утврдити  различито зависно од врсте делатности, површине и 

техничко употребних карактеристика објеката, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство 
и по деловима територије, односно зонама у којима се налазе 

објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе и 

висине укупног прихода оствареног у претходној години. 
       

Члан 11. 

 Надзор и контролу над спровођењем ове Одлуке 

врши Одељење локалне пореске администрације и Одељење 

за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове –

комунална инспекција Општинске управе Општине Ћуприја . 
 

Члан 12. 

            Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, 
казниће се таксени обвезник-физичко лице, које у прописаном 

року не пријави постојање основа за плаћање таксе из Таксене 

тарифе. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара, казниће се таксени обвезник- предузетник , који у 

прописаном року не пријави постојање основа за плаћање 
таксе из Таксене тарифе. 

             Правно лице-таксени обвезник казниће се за прекршај 

новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара ако не 
пријави постојање основа за плаћање таксе из  Таксене 

тарифе. 

             За прекршај из става 3. овог члана казниће се 
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара. 

Члан 13. 

  Саставни део ове Одлуке представља Таксена 

тарифа утврђена за коришћење   појединих права, предмете и 

услуге. 
Члан 14. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о локалним комуналним таксама за општину 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 20/2017 и 

27/17).  

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“, а 

примењује се од 01.01.2019. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 434-31/2018-02 од  18. 12. .2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр. 

ТАРИФНИ БРОЈ  1 
  

 ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ             

1. Правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро 
правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетници којa обављају  делатности 

наведене у табели 1. плаћају таксу за истицање фирме на 
годишњем нивоу највише до десет просечних зарада по 

запосленом остварену на територији јединице локалне 

самоуправе у периоду јануар-август године која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике (у 

даљем тексту просечна зарада) и то по следећим 
делатностима:         
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 Табела 1.                                            

Делатност правног лица Износ 
динара 

 

Делатност електропривреде                                                                 550.150,00  

Делатност банкарства                                                                            550.150,00  

Делатност телекомуникација 

(мобилне и телефонске услуге)           
550.150,00 

 

Делатност поштанских услуга                                                              550.150,00  

Делатност осигурања имовине и 

лица                                                 
550.150,00 

 

Делатност производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте     
550.150,00 

 

Делатност производње цемента  550.150,00  

Делатност производње и трговине 

на велико дуванским производима  
550.150,00 

 

Казина, коцкарнице, кладионице, 

бинго сале и пружање коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека                                                    

550.150,00 

 

 

2. Правна лица која су разврстана у велика у смислу закона 
којим се уређује  рачуноводство а не баве се делатностима 

из Табеле 1. плаћају таксу за истицање фирме у износу од  

три просечне зараде. Корекција износа на годишњем 
нивоу вршиће се у складу са Законом о финансирању 

локалне самоуправе. 

 
3. Правна лица која су разврстана у средња, мала и микро у 

смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници а не баве се делатностима из Табеле 1. и 
остварују пословни приход : 

а)  од 50.000.000 дин до 100.000.000 динара плаћају 

комуналну таксу у износу од једне просечне зараде, 
б) од 100.000.000 дин. до 150.000.000 динара плаћају 

комуналну таксу у износу од једне и по просечне 

зараде, 
ц)  преко 150.000.000 дин. плаћају комуналну таксу у 

износу од две просечне зараде. 

 Корекција износа на годишњем нивоу вршиће се у складу 
са Законом о финансирању локалне самоуправе. 

 

4. Правна лица која су разврстана у мала и микро у смислу 
закона којим се уређује рачуноводство и предузетници а 

не баве се делатностима из Табеле 1. и остварују пословни 
приход мање од 50.000.000 дин не плаћају локалну 

комуналну таксу за истицање фирме.     

НАПОМЕНА:  
         Фирма у смислу ове Таксене тарифе јесте сваки 

истакнути назив или име које упућује на то да правно или 

физичко лице обавља одређену делатност. 
          Ако се на једном пословном објекту налази више 

истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само на 

једну фирму. 
          Уколико се у једном објекту налази више правних лица 

или предузетника наведених под тачком 1., 2., и 3. која 

обављају одређену делатност и имају истакнуту фирму такса 
се плаћа за сваку истакнуту фирму. 

          За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа 

се такса за сваку истакнуту фирму. 
         Уколико се у поступку контроле утврди да обвезник 

локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору користи права, предмете и услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе, а да није 

платио локалну комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору, иста ће му бити наплаћена у складу са 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

         Такса за истицање фирме на пословном простору плаћа 

се квартално у 4 (четири) једнака дела.  
 Таксени обвезник је у обавези да до доспелости 

решења о утврђивању комуналне таксе по овом тарифном 

броју за текућу годину , плаћа квартално аконтације у висини 
обавезе која је утврђена за последње тромесечје по решењу за 

годину која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса 

за истицање фирме. 
 Разлику између износа комуналне таксе утврђене 

решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања 
решења о утврђивању обавезе за текућу годину.  

          Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и 

контролише Општинска управа-Одељење  локалне  пореске 
администрације. 

          Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни 

рачун број: 840-716111843-35. 

Сврха дознаке:  комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору. 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

 

ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ  И ПРИКЉУЧНИХ 

ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И 
МАШИНА  

                                                                                                                     
A)  ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:  

 1.  До  2 тоне носивости 1.730  дин    

 2.  Од  2 до 5 тона   2.300  дин 
 3.  Од  5 до 12 тона  4.020  дин                

 4.  Преко 12 тона                         5.740  дин 

Б)  За теретне и радне приколице  
(за путничке аутомобиле)    570  дин        

 

В)  ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
 1.  До 1.150 cm³.                                    570  дин                

 2.  1.150 до 1.300 cm³.                        1.140  дин             

 3.  1.300 до 1.600 cm³.                        1.720  дин             

 4.  1.600 до 2.000 cm³.                        2.300  дин             

        5.  2.000 до 3.000 cm³.                        3.470  дин                     

 6.  Преко 3.000 cm³.                           5.740  дин                 
Г)  ЗА МОТОЦИКЛЕ 

 1. До  125  cm³.                                      460 дин                      

 2. Преко 125 до 250 cm³.                      680 дин       
 3. Преко 250 до 500 cm³                     1.140 дин    

 4. Преко 500 до 1.200 cm3.                1.390 дин  

 5.  Преко 1200 cm³           1.720 дин              
Д) ЗА АУТОБУСЕ  И КОМБИ БУСЕВЕ        50 дин по 

регистрованом седишту               

Ђ) ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне тертне приколице за превоз 

одређених врста терета: 

 1. до 1 тоне носивости                         460 дин             
 2. од 1 до 5 тона носивости                 800 дин  

 3. од 5 до10 тона носивости             1.090 дин  

 4. од 10 до 12 тона носивости          1.500 дин  
 5. преко 12 тона носивости              2.300 дин       

Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче) 

1.   Чија је снага мотора до 66 киловата                    1.720 дин  

2. Чија је снага мотора од 66-96 киловата               2.300 дин   

3. Чија је снага мотора од 96-132 киловата             2.900 дин    

4. Чија је снага мотора од 132-177 киловата    3.470 дин     
5. Чија је снага мотора преко 177 киловата    4.610 дин

            

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА 
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ, 

РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА  

ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА           1.140 дин                
 

НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја плаћа се 

приликом регистрације  моторног возила у ПС Ћуприја. 
         По овом тарифном броју ослобађају се од плаћања 

таксе  возила ВЈ и ПС Ћуприја.  

        Орган надлежан за регистрацију возила не може 
регистровати  возило ако ималац возила не поднесе доказ о 

плаћеној такси. 

 Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1 
овог члана усклађује се годишње, са годишњим индексом 

потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан 
за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако 

што се износ до 5 динара не узима у обзир а износ преко 5 

динара заокружује на 10 динара. 
 Жиро рачун ''Комунална такса за држање моторних, 

друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила 

и машина'' 
Број жиро рачуна: 840-714513843-04. 

Сврха дознаке – комунална такса. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 3 

 
ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ („забавне игре“).  

Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају 

се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, 

флиперима и другим сличним направама које се стављају у 

погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге 

сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима 
учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, 

услугама или правима, већ право на једну или више 

бесплатних игара исте врсте. 
         Такса се утврђује на годишњем нивоу, по апарату за 

забавне игре,  у износу од 5.000,00 динара. 
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се од дана 

почетка држања средстава за игру. 

 Таксу по овом тарифном броју у износу од 50% 
плаћају обвезници који имају пословне просторије на селу, 

као и спортске организације и удружења којима је држање 

средстава за игру један од извора средстава за обављање 
делатности. 

Комуналну таксу по тарифном броју 5 утврђује, 

наплаћује и контролише Одељење локалне пореске 
администрације. 

Комунална такса плаћа се у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе. 

 Жиро рачун ''Комунална такса за држање средстава за 

игру (''забавне игре'')“ 

Број жиро рачуна: 840-714572843-29 

Сврха дознаке – комунална такса   

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„Сл. гласник РС“ број 129/07,83/14), члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ број 

62/2006, 47/11,  93/12 , 99/13-ускл.дин.изн....и 96/17-

ускл.дин.изн. ) и члана 38. Статута општине Ћуприја ( „ Сл. 
гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011и 

23/13) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана  

18. 12. 2018. године доноси 
 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА И НАКНАДАМА  

ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКИ ОРГАНИ  

  
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне административне 
таксе и накнаде,  утврђују се списи и радње за које се уводе 

таксе и накнаде , настанак обавезе, обвезник таксе и накнаде, 

начин плаћања, повраћај,  висина таксе и накнаде и  
ослобађање од плаћања таксе и накнаде.  

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овој Одлуци,  имају следеће 
значење: 

1. „захтев“ јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, 

укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно 
саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање 

органу, којим се покреће поступак код органа; 

2. „органи“ јесу органи општине Ћуприја, који  врше 
послове из своје изворне надлежности, као и Јавна 

предузећа, Установе и друге организације којима је 

поверено обављање одређених послова и вршење јавних 
овлашћења из изворне надлежности општине Ћуприја. 

3.  „тарифа“ јесте тарифа локалних административних такси 

и накнада  , која је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 

За списе и радње у управним стварима, као и за 

друге списе и радње код органа, плаћају се таксе и накнаде (у 

даљем тексту : такса)  по одредбама ове Одлуке.  

Износи такси прописани су Тарифом. 

 
Члан 4.  

Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, 
нити се може наплатити у износу већем или мањем од 

прописаног. 

II  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 Члан 5. 

 Ако Тарифом није друкчије прописано, обавеза настаје: 

 1.  за захтеве у тренутку њиховог подношења; 

 2. за решења, дозволе и друге исправе у тренутку подношења 

захтева за њихово издавање;  
3.   за управне радње у тренутку подношења захтева за 

извршење тих радњи.  

Члан 6. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом 

Одлуком није друкчије прописано. 

 
 III. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

Члан 7. 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте 
лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, 

односно другог поступка код органа.  
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, 

њихова обавеза је солидарна. 

 
IV  НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА 

РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 Члан 8. 
Ако се на захтев обвезника издаје решење,  исправа,  

документ или писмено у више примерака, за други и сваки 

следећи примерак плаћа се такса као за препис , која не може 
бити већа од таксе за први примерак.  

 

Члан 9. 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу 

више захтева који имају исти правни основ а доноси се једно 

решење такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако 
Тарифом није друкчије одређено. 

 

Члан 10. 
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према 

вредности предмета, основица за обрачун таксе је вредност 

предмета назначена у захтеву којим се покреће поступак. 
Ако вредност предмета није назначена у захтеву или је 

назначена мања вредност од стварне, вредност предмета из 

става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води 
поступак. 

V  НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 Члан 11. 
Такса се плаћа у новцу. Таксе за списе и радње 

органа плаћају се у динарима у износима прописаним 

Тарифом. 
Обвезник је дужан да уз захтев приложи 

одговарајући доказ да је таксу платио. Доказ о уплати 

одговарајуће таксе придружује се предмету.  

Члан 12. 

Такса се плаћа у прописаном износу за захтев и за 

списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно 
врше, ако овом одлуком није друкчије прописано. 

Члан 13. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, 
означава се да је такса плаћена,  износ таксе који је плаћен и 

тарифни број по којем је такса плаћена.  

 
Члан 14. 

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, органу 

непосредно поднесе захтев уз који није приложен доказ о 
плаћеној такси у прописаном износу, одговорно лице органа 

надлежног за пријем захтева затражиће од обвезника да 

поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од десет дана 
од дана подношења захтева и упозорити га на последице 

неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву сачињава 

забелешка. 
 Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној 

такси у прописаном износу стигне поштом, одговорно лице 
органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника 

писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема 

опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и 
упозорити га на последице неплаћања таксе. 

  Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној 

такси у прописаном износу стигне електронским путем, 
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева 

опоменуће обвезника електронским путем или писменом 

опоменом, да у року од десет дана од дана пријема опомене, 
плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на 

последице неплаћања таксе.  

Ако обвезник у року из става 1., 2. и 3. овог члана 
не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу, 

наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 1.,2. и 3. 
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овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге 

исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 
извршена.  

Ако обвезник из става 1. 2. и 3.овог члана не 

поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, 

уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када спис 

буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не буду 

уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по 
истеку десет дана од дана обавештења, обавестити надлежну 

организациону јединицу за послове локалне пореске 

администрације и приложити потреб- не доказе, ради 
покретања поступка принудне наплате. 

 
Члан 15. 

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној 

такси у прописаном износу стигну поштом из иностранства,  
уручење затраженог решења или друге исправе,  односно 

саопштење обавезнику да је радња извршена,  извршиће се по 

пријему тог доказа. 
Члан 16. 

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун 

јавних прихода. Број рачуна 840-742351843-94 позив на број 
96-033. 

VI ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 

Члан 17. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није посебно прописано овом 

одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

VII ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ  

Члан 18. 
  Ослобађају се плаћања таксе: 

1. органи, организације и институције Републике Србије;  

2. органи и организације аутономних покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе; 

3. организације обавезног социјалног осигурања; 

4. установе основане од стране Републике Србије, 
аутономних покрајина, односно јединица локал- не 

самоуправе;  

5. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са 
Законом о црквама и верским заједницама;  

6. Црвени крст Србије;   

7. Дипломатско-конзуларна представништва стране 
државе, под условом узајамности. 

 

Члан 19. 

Такса по овој Одлуци не плаћа се : 

1. списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности;  
2. списе и радње у поступку за повраћај више или 

погрешно плаћених јавних прихода, као и за 

рефундацију јавних прихода; 
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у 

решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама;  
4. пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који 

се морају поднети уз пријаве;  

5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних 
прихода, списе и радње у поступку за утврђивање 

смањења катастарског прихода због елементарних 

непогода, биљних болести, штеточина и других 
ванредних догађаја, укључујући и списе и радње у 

поступцима за остваривања права на подстицаје у 

складу са прописима који уређују пољопривреду,  
као и списе и радње за остваривање законом 

прописаних пореских подстицаја и ослобођења код 
плаћања јавних прихода; 

6. списе и радње за остваривање права из обавезног 

социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида 

рата, односно права у складу са прописима којима 

се уређује финансијска подршка породици са децом, 
као и за списе и радње у поступку остваривања 

права жртава породичног насиља; 

7. списе и радње у поступку остваривања права на 
приступ информацијама од јавног значаја и права на 

заштиту података о личности.  

8.  списе и радње у вези са предшколским и школским 
васпитањем и образовањем, образовањем студената, 

стручним усавршавањем, односно 

преквалификацијом;  
9.  списе и радње, као и прилоге који се морају 

поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне 

обавезе;  

10.  списе и радње у поступку за сахрањивање;  

11.  списе и радње у поступку за заснивање радног 

односа и остваривање права по том основу; 
12. за списе , поднеске и радње за које се не плаћа и  

републичка административна такса у складу са 

законом којима се регулишу републичке 
административне таксе. 

 
Члан 20. 

 Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих 

су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа 
обвезник који није ослобођен плаћања таксе.  

 

Члан 21. 
Страни држављани, под условом узајамности, имају право на 

таксено ослобођење за истородне списе и радње као и 

држављани Републике Србије у држави чији је страно лице 
држављанин.  

Члан 22. 

У решењу, исправи, документу или писменом, које се издаје 

без плаћања таксе, мора се означити сврха издавања и основ 

ослобођења од плаћања таксе.  

Решење, исправа,  документ или писмено из става 1. овог 
члана може се користити само у сврху за коју је издато.  

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 23. 

За списе и радње у управним стварима и за друге 

списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, а 
нису плаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, такса се 

плаћа у складу са одлуком која је била на снази у време 

настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.  
 

Члан 24. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о општинским таксама и накнадама за услуге 

које врше општински органи ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 23/12, 23/13 и 30/15 ) 
 

Члан 25. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 434-32/2018-02 од 18. 12.2018 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр 

ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА  

I Акти и управне радње Општинске управе  у области 

личног стања грађана, општих и других послова: 

1. За захтев,  молбу, предлог  и друге 

поднеске ако овом Одлуком није другачије 

прописано 

100  

2. За доношење решења о промени 

презимена, имена или личног имена: 

-због промене породичног статуса(развод 
брака,утврђ. очинства,усвојење,сл) 

-из личних разлога 

700   

5.000 

3. За жалбу против решења ако овом 
Одлуком није другачије прописано 

- за физичка лица  

- за правна лица  

300 

500 

4. За накнадни упис у матичне књиге 
рођених, умрлих  (за исправку и допуну 

података у матичним књигама - не плаћа се) 

750 

5. За интернационалне изводе из матичне 
књиге  

900 
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6. За закључивање брака радним данима 

услужбеним просторијама општине  у радно 
време  

500 

7. За закључивање брака радним данима ван 

службених просторија  

5.000 

8. За закључивање брака викендом и на дан 
празника у сл.простор.  

1.500 

9. За закључивање брака ван службених 

просторија, по жељи странака викендом и 

празником  

12.000 

10. За закључење брака преко пуномоћника  1.500 

11. Увид у пројектну документацију која је 

архивирана  

300   

12. Издавање преписа из архива, по сваком 
листу  

150 

13. За опомену којом се обвезник позива да 

плати таксу  

250 

14. За објављивање аката других органа и 
организација на огласној табли Општинске 

управе по св.страни А4  

300 

15. Попис ствари умрлих лица  400 

16. За објављивање аката ЈП, организација и 
других правних и физичких лица у складу са 

законом,   у листу “Сл. гласник  општине 

Ћуприја“ по страници објављеног текста  

100 

17. За објављивање аката ЈП, организација 

организација и дригих правних и физичких 

лица у складу са законом,   у „Сл. гл.општине 
Ћуприја“ ако се текст објављује на једној 

страници , по реду текста  

20 

18. За објављивање огласа и реклама у  „Сл. 

гл. 
општине Ћуприја“ по реду текста  

200  

19. Цена појединачног листа „Сл. гласник 

општине Ћуприја“ 

150 

20. Годишња претплата листа „Сл. гл. 
Општине Ћуприја 

1500 

21. За опомену  220 

22.Овера издржавање иностранство 200 

23.Накнада за услуге пружања правне помоћи 

плаћају се у износу од 50% 

тарифе предвиђене за рад адвоката  

 

 

II Акти и управне радње у имовинско-правној и стамбеној 

области 

      

    

1.За издавање акта о додели , замени, 

проширењу и закупу стана  

   - о откупу стана  

600 

2.000  

2. За увођење у посед земљишта 

 за правна лица  

 за физичка лица  

 

2.200 

1.500 

3. За утврђивање пречег права  150 

4. За доношење акта о принудном исељењу 

бесправно усељених лица и друга 
административна извршења  

700 

5. Захтев за доношење решења о одређивању 

земљишта за редовну употребу 

2000 

6. Захтев за конверзију земљишта  2.200  

 
 

III Акти и управне радње у области урбанизма 

 

1. Захтев за издавање информације о 

локацији за:                                   

 

- породично-стамбене објекте                           1.500 

-стамбене објекте са више стамб. јединица 4.000   

- пословне објекте                                              4.000   

- пословно-стамбене објекте                                   5.000   

- пословно-стамбене објекте са више стамб.- 

посл. јед.. 

5.000   

- објекте јавне намене....  4.000   

- економске-пољопривредне, помоћне и 

остале објекте... 

1.000   

- трафостанице, линијске инфраструктурне 

објекте 

1.000 

 

                                                                                                      

2. Захтев за издавање локацијских услова за :  

- породично-стамбене објекте                                    1.000 

-стамбене објекте са више стамбених 
јединица 

5.000   

-пословне објекте 5.000   

-пословно-стамбене објекте 6.000   

- пословно стамбене објекте са више посл.- 
стамб. јединица .. 

7.000   

- економске-пољопривредне објекте 4.000   

-објекте јавне намене                                                                     5.000   

-линијске инфраструктурне објекте                                             10.000 

-помоћне и остале објекте                                                              1.000   

- доградња објекта 1.000   

 

3. Захтев за издавање решења о грађевинској 

дозволи за : 

 

 -изградњу породично-стамбеног објекта   1.000  

 -изградњу стамб. об. са више стам.јединица 10.000 

 -изградњу пословног објекта 10.000 

 -изградњу пословно - стамбеног објекта   3.000   

- изградњу посл. - стамб. обј. са више стамб. - 
посл. једин 

15.000 

- изградњу економских -пољопривредних 

објеката 

  2.000   

-изградњу објеката јавне намене    5.000   

-  изградњу линијских инфраструктурних 

објеката  

  5.000  

-  рестаураторске, конзерваторске и радове на 
ревитализацији културних добара 

  2.000  

 

 

4. Захтев за измену решења о грађевинској 
дозволи 

 

-услед промене инвеститора  1.000 

-услед других објективних разлога  2.000  

 

5. Захтев за издавање привремене  
грађевинске дозволе   

1.000 

 

6. Захтев за издавање решења о одобравању 

извођења радова : 

 

 - на  реконстр., санацији, адаптaцији  и 

инвест. одржавању објеката 
- на промени намене објекта: 

- без извођења радова. 

- са извођењем радова. 
- на раздвајању или спајању пословног или 

стамбеног простора,   

 -  грађења зиданих ограда, 
-  на прикључку на изграђену водов., 

канализациону, гасну и сл.мрежу  

- уградње унутрашњих инсталација, 
- градње помоћних објекта( гараже, оставе, 

септичке јаме, бунара, цистерне за 

воду,ограде, трафостанице, и сл) 

1.500  

 
 

700 

500 
1.000 

1.000 

 
2.000 

 

1.000 
1.000 

 

1.000 
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- градње економских-пољопривредних 

објеката, 
-  уклањање препрека за особе са 

инвалидитетом ( ослобађа се плаћања)  

- изградње  секундарних, односно 

дистрибутивних мрежа ком. инфраструктуре  

у оквиру постојеће регулације улица,  

-  уређење саобраћајница у оквиру постојеће 
регулације улица(гас, струја, вода, топлотна 

енергија и сл.  

-постављање антенских стубова и 
секундарних, односно дистрибутивних 

делова електронске комуникационе мреже 

-појединачни електродистрибутивни и 
електропреносни стубови, део 

средњенапонске електродистрибутивне 

мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод, 
типске трансформаторске станице 10/04 kv, 

20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део 

електродистрибутивне мреже од 
трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 

35/10 (20) kv и 35/04 kv до места прикључка 

на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv 
разводна постројења 

-мање црпне станице, компресорске јед.за 

гас, уређ.за испоруку гас       
 

 

1.000 
 

1.000 

 

 

1.000 

 
1.000 

 

 
 

 

 
1.000 

   

7. Пријава радова 500 

 

8.Изјава о завршетку израде темеља и 

објеката у конструктивном смислу 

3.000  

 

9. Захтев о потврђивању урбанистичког 

пројекта 

5.000  

 

10. Захтев о потврђивању пројекта 
препарцелације и парцелације 

5.000  

 

       

11. Захтев за издавање употребне дозволе  за:  

-  породично-стамбени објекти 1.000    

-  стамб. об. са више стам.јединица 10.000   

-  пословни објекат 10.000  

- пословно - стамбени објекат 3.000   

-  посл. - стамб. обј. са више стамб. - посл. 
једин 

15.000  

-  економско -пољопривредни објекат 1.000  

-  објекат јавне намене 5.000  

- линијско инфраструктурни објекат 5.000  

-за радове наведене у тачки 6. ове области( за 
уклањање препрека за особе са инвал.  

ослобођено плаћања)  

 

 

12.  Захтев за издавање дозволе о уклањању 
објекта 

5.000  

13. Захтев за постављање мањих монтажних 

објеката привременог карактера на другим 

површинама 

5.000  

 

14. За објекте у поступку озакоњења плаћа се 

такса за озакоњење, пре издавања решења о 

озакоњењу:  

 

- - За породичне објекте или стан, 

корисне површине до 100m2,  

помоћне и економске објекте, производне и 
складишне објекте, као и све друге објекте и 

радове из чл.145.Зак.о планирању и изградњи. 

 3.500 

- За породичне стамбене објекте и станове 

корисне површине од 100 m² до 200 m², плаћа 

10.500 

се такса за озакоњење у износу од 15.000 

динара. 

- За породичне стамбене објекте и станове 
корисне површине од 200 m² до 300 m², плаћа 

се такса за озакоњење у износу од 20.000 

динара. 

14.000 

-За породичне стамбене објекте корисне 

површине преко 300 m², плаћа се такса за 

озакоњење у износу од 50.000 динара. 

35.000 

- За стамбене и стамбено пословне објекте 
намењене тржишту који се састоје од више 

станова и других посебних делова, корисне 

површине до 500 m² и комерцијалне објекте до 
500 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 

250.000 динара 

175.000 

- За стамбене и стамбено пословне објекте 
намењене тржишту који се састоје од више 

станова и других посебних делова, корисне 

површине од 500 m² до 1000 m² и комерцијалне 
објекте од 500 m² до 1000 m², плаћа се такса за 

озакоњење у износу од 500.000 динара. 

350.000 

-За стамбене и стамбено пословне објекте 
намењене тржишту који се састоје од више 

станова и других посебних делова, корисне 

површине од 1000 m² до 1500 m² и 

комерцијалне објекте од 1000 m² до 1500 m², 

плаћа се такса за озакоњење у износу од 

1.000.000 динара. 

  700.000 

-За стамбене и стамбено пословне објекте 
намењене тржишту који се састоје од више 

станова и других посебних делова, корисне 

површине преко 1500 m² и комерцијалне 
објекте преко 1500 m² плаћа се такса за 

озакоњење у износу од 3.000.000 динара. 

2.100.000 

 
Такса за озакоњење плаћа се на жиро рачун број: 

840-742255843-04 позив на број 96-033 

 
Таксу за озакоњење не плаћа власник незаконито изграђеног 

објекта који је намењен за становање подносиоца захтева и 

чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са 
инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне 

помоћи. 

 

- IV Процена утицаја на животну средину 

1. Захтев за одлучивање о потреби израде 

процене утицаја   2.500 

2. Захтев за одређивање обима и садржаја о  

процени утицаја  2.500  

3. Захтев на давање сагласности на студију о 
процени утицаја на животну средину, по 

спроведеном поступку и извештају техничке 

комисије 
- до 100 м²  

- од 100 м² до 1.000 м² 

- преко 1.000 м²  

 

 
6.000   

10.500  

17.500 

4. За захтев за давање сагласности на процену 

утицаја пројекта затеченог стања на животну 
средину, осим пројекта у природном добру 

посебних вредности 

- 100 м ² 
- од 100 м² до 1000 м²  

- преко 1000 м²  

 

   

 
 2.800  

 5.600 

 8.950  

5. За ажурирање студије о процени утицаја:  
За захтев за одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја  

 2.400 

6.За захтев за давање сагласности на студију о 

процени утицаја 
- 100 м²  

- од 100 м² до 1000 м² 

- преко 1000 м² 

  1.400 

  2.800 

  5.600  
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V За увиђај на терену надлежног органа општинске управе 

1. излазак на терен органа управе, инспекције и 
др. по захтеву,  пријави грађана или правних 

лица, осим када је у питању општи интерес или 

када је у питању угрожавање јавних површина, 

као и послови у области урбанизма:  

 

- За физичка лица 

- у граду  
- у селу 

750 

950 

За  правна лица 

- у граду  

- за села  
1.200 
1.900 

 

VI Акти и управне радње у области предузетништва, 

пољопривреде, водопривреде, саобраћаја и др. 

1. За поднеске ради уписа, промена  и брисања  

предуз.радњи  у Регистар АПР ,  

захтеве за извод из Регистра радњи 
предузетника, захтеве за издавање свих врста 

уверења везаних за предузетнике и слично  

550 

2. Захтев за издавање решења о категоризацији 
угоститељског објекта 

800 

2. За издавање такси дозволе или решења о 
одобравању обављања делатности 

1.000 

3. За издавање идентификационог броја за 

возило или идентификационог картона за 
возача по возилу  

400 

4. Захтев о утврђивању висине накнаде за 

промену намене пољ.земљишта 
- За правна лица  

- За физичка лица 

 

 
2.900 

1.500 

5. Захтев за издавање уверења о обављању 

пољопривредне  производње  
           

500  

6. Захтев за издавање водоводних услова, 

сагласности, дозволе и др. аката  

1.300 

7. За регистрацију редова вожње у градском и 

приградском саобраћају, оверу ценовника и др 

3.490 

8. Захтев за одобрење угоститељским објектима 

ради продужетка радног вр.  

5.000 

VII Акти и управне радње из делокруга рада одељења за 

локалну пореску администрацију 

1.Захтев за издавање пореског уверења 
физичком лицу 

100      

2. Захтев за издавање пореског уверења 

правном лицу 

300       

3. Жалба за донето решење о утврђивању 
обавезе 

200       

VIII Акти и управне радње у области Правобранилашта 

општине Ћуприја  

1. За захтев или иницијативу за покретање 
поступка ПОЋ 

350 

2 За давање мишљења или сагласности  ПОЋ 550 

3. За увид у документа и фотокопирање 

докумената  
 

350 

4. Обнова граница и омеђавање путева или 

других непокретности у јавној својини 

општине Ћуприја( у таксу није урачуната 

накнада за геодетске услуге коју сноси 

подносилац захтева) 

1.000 

5. Накнада за увиђај на лицу места    2.000 

 

 

 
 

 

 
 

 

На основу члана 76. и члана.77. Закона о запосленима у 

аутономним  покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС'' број 21/2016 и 113/2017), члана 38. 

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

бр.14/2008,22/2008,28/2008, 13/2011 и 23/2013), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 18. 12. 2018. 

године доноси:  

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I  КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

           I Постојећи број запослених у Општинској управи 

општине Ћуприја, на дан  11. 12 . 2018.  године. 

Звање Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 службеник 

Службеник на положају – II група 0 службеник 

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 21 

Саветник 30 

Млађи саветник 15 

Сарадник  8 

Млађи сарадник  1 

Виши референт 14 

Референт 19 

Млађи референт  1 

Укупно: 110 службеника 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 11 

Шеста врста радних места 0 

Укупно: 14  намештеника 

 

  

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине 

Ћуприја ) 

Број извршилаца 

Функционери – помоћници 

председника општине 

3 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 3 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 1 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места - намештеник 0 

Друга врста радних места - 

намештеник 

0 

Трећа врста радних места - 
намештеник 

0 

Четврта врста радних места - 

намештеник 

0 

Пета врста радних места - намештеник 0 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 
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Млађи саветник 1 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт  

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -  намештеник 0 

Друга врста радних места -  

намештеник 

0 

Трећа врста радних места -  

намештеник 

0 

Четврта врста радних места -  

намештеник 

0 

Пета врста радних места -  намештеник 0 

 

II Планирани број запослених у Општинској управи 

општине Ћуприја за 2019.  годину 

Звање Број службеника 

Службеник на положају – I група 1  

Службеник на положају – II група 1  

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 25 

Саветник 32 

Млађи саветник 18  

Сарадник 8 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 16 

Референт 22 

Млађи референт 1 

Укупно: 128 службеника 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 11 

Шеста врста радних места 0 

Укупно: 14  намештеника 

  

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине 

Ћуприја ) 

Број извршилаца 

Функционери – помоћници 

председника општине 

3 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 3  

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 1 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места  -  

намештеник 

0 

Друга врста радних места -  

намештеник 

0 

Трећа врста радних места -  

намештеник 

0 

Четврта врста радних места -  

намештеник 

0 

Пета врста радних места-   намештеник 0 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -  намештеник 0 

Друга врста радних места -  

намештеник 

0 

Трећа врста радних места -  
намештеник 

0 

Четврта врста радних места -  

намештеник 

0 

Пета врста радних места    -  
намештеник 

0 

  

Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 5 

 

II  КАДРОВСКИ ПЛАН 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених у Правобранилаштву 

општине Ћуприја, на дан 11.12.2018. године. 

У Правобранилаштву општине Ћуприја, укупан број 

запослених је 3 и 1 са високим образовањем у звању 
саветника, радни однос на одређено време  то: 

2 функционера – постављена лица 

1 са високим образовањем у звању саветника 
1 са високим образовањем у звању саветника, радни однос на 

одређено време  (повећан обим посла) 

 

II Планирани број запослених у Правобранилаштву 

општине Ћуприја за 2019.  годину 

 

Функционер -  Правобранилац 
општине Ћуприја 

1 

Функционер -  Заменик правобраниоца 

општине Ћуприја 
1 

Радна места  службеника и 

намештеника 
Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -   

намештеник 
0 

Друга врста радних места -   

намештеник 
0 

Трећа врста радних места -   
намештеник 

0 

Четврта врста радних места -   

намештеник 
0 

Пета врста радних места -   
намештеник 

0 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 
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Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт  

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -   
намештеник 

0 

Друга врста радних места -   

намештеник 

0 

Трећа врста радних места -   
намештеник 

0 

Четврта врста радних места - 

намештеник 

0 

Пета врста радних места -   
намештеник 

0 

 

 

III КАДРОВСКИ ПЛАН 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. Постојећи број запослених у Служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја, на дан 

11.12.2018.  године. 

 

У Служби буџетске инспекције општине Ћуприја, укупан 
број запослених је:  

 1 Функционер -  Шеф службе буџетске инспекције општине 

Ћуприја   

II Планирани број запослених у Служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја за 2019.  годину 

 

Функционер -  Шеф службе буџетске 
инспекције општине Ћуприја 

1 

Радна места  службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -   

намештеник 

0 

Друга врста радних места -   
намештеник 

0 

Трећа врста радних места -   

намештеник 

0 

Четврта врста радних места - 
намештеник 

0 

Пета врста радних места  -   

намештеник 

0 

 

IV  Кадровски план Општинске управе општине Ћуприја, 

Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске 
инспекције општине Ћуприја за 2019. годину ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику 

општине Ћуприја „ 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 110-14/2018-02  од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр.  

На основу 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 69. Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 42/2013 - 

Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС 

РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018), 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.  Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у својини општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
бр. 8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/2017) 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  18. 12. 2018. године, 

доноси 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА 

МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак за прибављање 
права службености непосредном погодбом за изградњу дела 

мреже фекалне канализације у Минеловом насељу, а за кп.бр. 

5782/2 КО Ћуприја ван града а у складу са скицом која 
представља саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 
У поступку прибављања права службености 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 ), 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 42/2013 - 
Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС 

РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 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. 
Службеност 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: 46-14/2018-02 од 18. 12..2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11 88/2013, 105/2014, 

104/2016 др. закон и 108/2016), члана 3. став 1. и став 4. 

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 (Службени гласник општине Ћуприја 

бр.8/14, 14/16, 18/16, 18/17 и 25/17 ) и члана 38. Статута 

општине Ћуприја ("Сл. лист општине Ћуприја", број 14/08, 
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22/08, 28/08. 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана  18. 12. 2018.године, донела је 
 

Одлуку 

о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности 

непосредном погодбом у јавну својину општине Ћуприја  

(идеални део 8128/15038 на кп.бр. 3281/8 К.О. Параћин – 

ван варош) 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком врши се измена и допуна одлуке о 
прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину општине Ћуприја (идеални део 8128/15038 на кп.бр. 
3281/8 К.О. Параћин – ван варош), („Сл. гласник Општине 

Ћуприја“ бр. 22/18), (у даљем тексту: Одлука), и то на следећи 

начин: 
Члан 2. 

Мења се назив Одлуке, тако да иста гласи: „Одлука 

о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 
својину општине Ћуприја (идеални део 8128/15038 на кп.бр. 

3281/8 К.О. Параћин)“ 

Члан 3.  
У тексту Одлуке речи „К.О. Параћин – ван варош“ 

замењују се речима „К.О. Параћин“ 

 

Члан 4. 

Ову Oдлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 464-21/2018-02 од 18. 12. 2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр. 

           У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13), чланом 6. Одлуке  о оснивању Буџетског 
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. 

општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Ћуприја за 2018. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 7/18), Решењем о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 

од 25.04.2017. год., Јавним позивом за финансирање/ 

суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2018. години, бр. 420-1/2018-

01-2 од 27.04.2018. год. који је расписао Начелник Општинске 
управе општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници 
одржаној дана 14.12.2018. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 

          На основу Јавног позива за финансирање/ 

суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2018. години, бр. 420-1/2018-

01-2 од 27.04.2018 год. и Предлога Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде, услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 
краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 

регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 
 

 

Редни 
број 

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 
КАМАТЕ 

РСД 

1. 
Грљановић 

Слободан 
744344000904 18.956,65 

2. 
Милутиновић 

Миладин 
744476000570 22.233,69 

3. Мегић Љиља 744344000270 22.998,35 

4. Марић Радомир 744476000049 21.798,93 

5. Петровић Драган 744484000443 21.512,68 

6. Лукић Бранислав 744468000183 25.000,00 

7. Цирић Мијајло 744409000482 11.702,54 

8. 
Димитријевић 

Живорад 
744492000597 25.000,00 

9. 
Трифуновић 

Душан 
744492002948 18.145,96 

10. Симић Зоран 744441000182 23.376,55 

11. 
Маленовић 

Немања 
744433003410 20.762,75 

12. 
Лаћеш 

Слободанка 
744344000246 22.973,33 

13. 
Станојевић 

Драгана 
744395000405 24.398,01 

14. 
Радосављевић 

Биљана 
744476001592 25.000,00 

15. Вукићевић Дејан 744492000481 21.940,35 

 У К У П Н О 325.799,79 

 
         Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

         Одлуку доставити Начелнику Општинске управе 
општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-223-9/2018-01-1 од 14.12.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 
28/08, 13/11 и 23/13),чланом 6. Одлуке  о оснивању Буџетског 

фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. 

општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Ћуприја за 2018. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 7/18), Решењем о образовању Комисије за 
расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 

од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 

2018. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр. 320-34/2018-01-2 од 
11.07.2018. год. који је расписао Начелник Општинске управе 

општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 14.12.2018.  доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за одобравање подстицајних 

средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 

 

          за следећег носиоца регистрованог пољопривредног 
газдинства – подносиоца захтева: 
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Редн

и 

број 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМ

Е 

БПГ 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИ

ЦАЈА БЕЗ 

ПДВ-а 

(%) 

МАКС. 

ИЗНОС 

ПОДСТИЦАЈ

А БЕЗ ПДВ-а 

(РСД) 

ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  

ПОДСТИЦ

АЈА БЕЗ 

ПДВ-а 

(РСД) 

1. 
Павловић 

Топлица 

74449

20043

80 

60 35.000,00 35.000,00 

 У К У П Н О   35.000,00 

 

         Наведени носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства  - подносилац захтева је до 03.12.2018. године у 
потпуности реализовао инвестицију из предрачуна и поднео 

Захтев за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава, у складу са 
Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за 

развој пољопривреде општине Ћуприја за 2018. годину – 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 
бр. 320-34/2018-01-2 од 11.07.2018. год. Комисији, са 

комплетном документацијом за исплату подстицаја.  

         Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

         Одлуку доставити Начелнику Општинске управе 

општине Ћуприја. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-223-10/2018-01-1 од 14.12.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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 4.  Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у својини општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

бр. 8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/2017), 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 18. 12. 2018. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА 

МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 

прибављања права службености  непосредном погодбом за 

изградњу дела мреже фекалне канализације. 
II Комисија се образује у следећем саставу: 

1. Милица Цветковић, председник Комисије 

2.Светлана Костић, члан комисије 
3. Ђорђе Нешковић,члан комисије. 

 

III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ: 
1. спровођење поступка непосредне погодбе 

приликом прибављања права службености за кп. бр. 5782/2 

КО Ћуприја ван града. 
2. да записник о спроведеном поступку непосредне 

погодбе, као и предлога за прибављање права службености, 

достави Скупштини општине Ћуприја на разматрање и 
одлучивање. 

IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења не може се изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема 

решења 

V Решење доставити: члановима Комисије,СО-е за 
објављивање, а/а 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-114/2018-02 од 18. 12. 2018.  ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. 
Закон и 47/18), члана 60. Статута општине Ћуприја („Сл. 

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

23/13) и члана 5. Одлуке о начину и поступку изградње и 

постављања споменика и спомен обележја на површинама 

јавне намене општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 15/2018 и 22/2018),  по поднетој иницијативи 
Председника општине Ћуприја, Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 14.12.2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

ЗА ИЗГРАДЊУ СПОМЕНИКА КНЕЗУ ЛАЗАРУ 

 

УСВАЈА СЕ иницијатива Председника општине 

Ћуприја за изградњу споменика Кнезу Лазару Хребељановићу  
и 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за изградњу споменика Кнезу 

Лазару Хребељановићу на кружном току поред коридора 10. 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-223-11-1/2018-01-1 ОД 14.12.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. 

Закон и 47/18), члана 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. 

гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 
23/13) и члана 6. Одлуке о начину и поступку изградње и 

постављања споменика и спомен обележја на површинама 

јавне намене општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 15/2018 и 22/2018),  Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 14.12.2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Решења о 

покретању поступка  за изградњу споменика Кнезу Лазару у 

следећем саставу: 

1. Васиљевић Владимир, члан Општинског већа 

општине Ћуприја, председник одбора 

2. Новак Новаковић, директор Музеја „Хореум Марги 

Равно“, члан одбора 

3. Слађан Миленковић, академски вајар, члан одбора 

4. Весна Делић, Одељење за урбанизам, члан одбора 

5. Драгана Перић, Одељење за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој, члан одбора.  

 
II Задужује се Одбор да одлучи да ли се спроводи 

јавни конкурс или конкурс по позиву, ангажује аутор по 

позиву или ће се користити реплика постојећег споменика са 
изменама  или без измена. 

Задужује се Одбор да донесе Одлуку о избору аутора. 

Задужује се Одбор да Одлуку из става 2. овог члана 
достави Општинској управи општине Ћуприја. 

 

III Административно техничке и стручне послове за 
Одбор за спровођење Решења о покретању поступка  за 

изградњу споменика Кнезу Лазару обављаће Служба за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 
послове. 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-223-11-2/2018-01-1 ОД 14.12.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 и 
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и 
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („ Службени 
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гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 18. 
12. 2018. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Измене и  допуне 

финансијског плана Центра за социјални рад „  Ћуприја '' у 
Ћуприји за 2018. годину, број 01-110-1856/2018 од 07. 12. 

2018. године, коју је усвојио  Управни одбор Центра за 

социјални рад „ Ћуприја ''   на седници одржаној дана 07. 12. 
2018. године,  Одлуком број: 01-06-1846/2018 

2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-79/2018-02  од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 и 
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и 

чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ 

Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 
дана 18. 12. 2018. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду 

Предшколске установе  „ Дечја радост''  Ћуприја за радну 
2017/ 2018. годину, који је усвојио  Управни одбор 

Предшколске установе  „ Дечја радост ''  Ћуприја  на седници 

одржаној дана 13. 09. 2018. године,  Одлуком број:1421/2018 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-85/2018-02   од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 и 
30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), чл. 38. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013) и 
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја ( „ 

Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 
дана 18. 12. 2018. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Годишњи план рада 

Предшколске установе  „Дечја радост''  Ћуприја за радну 
2018/2019. годину, који је донео  Управни одбор Предшколске 

установе  „ Дечја радост ''  Ћуприја  на седници одржаној дана 

13. 09. 2018. године,  Одлуком број: 1422/2018 
2.  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 402-86/2018-02  од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 

и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018),  чл. 121. 
Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 

– др. закон) чл. 38. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 
гласник општине Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 

13/2011 и 23/2013), и чл. 51. Пословника Скупштине општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 

16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници 
одржаној дана 18. 12. 2018. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински савет родитеља за школску 

2018/2019 годину, у саставу: 
1. Светлана Костић – представник Савета родитеља 

О.Ш. „ Ђура Јакшић '' 

2. Лидија Ристић - представник Савета родитеља О.Ш. 
„ Ђура Јакшић '' 

3. Катарина Милановић - представник Савета 
родитеља О.Ш. „ 13. октобар'' 

4. Тања Аврамовић - представник Савета родитеља 

О.Ш. „ 13. октобар'' 
5. Дејан Војиновић - представник Савета родитеља 

О.Ш. „ Вук Караџић'' 

6. Горан Михајловић - представник Савета родитеља 
О.Ш. „ Вук Караџић'' 

7. Саша Ракић - представник Савета родитеља 

Гимназије 
8. Саша Јовановић - представник Савета родитеља 

Гимназије 

9. Снежана Илић - представник Савета родитеља 

Медицинске школе 

10.  Валентина Петровић - представник Савета 

родитеља Медицинске школе 
11. Јулијана Милојевић - представник Савета родитеља 

Техничке школе 

12.  Дејан Марковић - представник Савета родитеља 
Техничке школе 

13. Сузана Милојевић - представник Савета родитеља 

ШОМО  „ Душан Сковран '' 
14.  Саша Симић - представник Савета родитеља 

ШОМО  „ Душан Сковран '' 

15. Ива Атанасијевић - представник Савета родитеља 
Школе за музичке таленте 

16.  Александар Милеуснић - представник Савета 

родитеља Школе за музичке таленте 
17.  Сања Стојанов - представник Савета родитеља П.У. 

„ Дечја Радост '' 

18.  Данијела Перић - представник Савета родитеља 
П.У. „ Дечја Радост '' 

 

II  Општински савет родитеља: 

- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 

остваривање права детета, унапређивање образовања, 

васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

- учествује у утврђивању општинских планова  и 

програма који су од значаја за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце; 

- прати и разматра могућности за унапређивање 

једнаког приступа, доступности и могућности образовања и  
васпитања за децу, односно ученике: спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и 

осетљивих група на територији општине; 
- пружа подршку  Савету родитеља свих установа на 

територији општине у вези са питањима из њихове 

надлежности; 

- заступа интересе деце и ученика општине у 

ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог 
образовања, васпитања, безбедности и добробити на 

територији општине; 

- сарађује са организацијама које делују у области 

образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 

људских права: 

- обавља и друге послове у вези са образовањем и  

васпитањем на територији општине. 
 

III  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-98/2018 - 02  од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 
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На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018),  чл. 130. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 

– др. закон) чл. 38. Статута општине Ћуприја ( „ Службени 

гласник општине Ћуприја ''  бр. 14/2008, 22/2008, 28/2008, 

13/2011 и 23/2013), и чл. 51. Пословника Скупштине општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 13/2016, 

16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 18. 12. 2018. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ  СЕ представници јединице локалне самоуправе 

за чланове стручних актива и тимова  Предшколске установе „ 
Дечја Радост '' у Ћуприји и то : 

1. Ирена Станковић – члан Стручног актива за 

развојно планирање; 
2. Кристина Евтов  - члан Тима за инклузивно 

образовање; 

3. Драгана Милојевић  - члан Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

4. Вера Џелатовић  - члан Тима за самовредновање; 

5. Наташа Милановић  - члан Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе ; 

6. Ана Арсић  - члан Тима за професионални развој. 

II  Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 
општине Ћуприја ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-99 /2018 - 02  од   18. 12. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр. 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), 

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 начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове основних и средњих школа на 
територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу Одељења 

за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

14.12.2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

ШОМО  „Душан Сковран“ за 2018. годину број 559/1 од 

11.12.2018. године који је донео школски одбор ШОМО 
„Душан Сковран“. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-223-16/2018-01-1 ОД 14.12.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), 
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 начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове основних и средњих школа на 

територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 
бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу Одељења 

за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 
14.12.2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

Основне школе  „Ђура Јакшић“ за 2018. годину број 1910 од 
11.12.2018. године који је донео школски одбор Основне 

школе „Ђура Јакшић“. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-223-17/2018-01-1 ОД 14.12.2018. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

САДРЖАЈ 
 

Одлука о буџету општине Ћуприја за 2019.годину 1 

Одлука о локалним комуналним таксама 34 

Одлука о локалним административним таксама и 

накнадама за услуге 
36 

Кадровски план општинске управе општине 

Ћуприја, правобранилаштва општине Ћуприја и 
Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 

2019.годину 

40 

Одлука о покретању поступка за прибављање права 
службености непосредном погодбом за изградњу  

42 

Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању 

непокретности непосредном погодбом у јавну 
својину општине Ћуприја  

43 

Одлука о испуњености услова за доделу средстава 

за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита 

43 

Одлука о испуњености услова за одобравање 

средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 

43 

Решење о образовању комисије за спровођење 
поступка прибављања права службености 

непосредном погодбом за изградњу дела мреже 

фекалне канализације 

44 

Решење о покретању поступка за изградњу 

споменика Кнезу Лазару 
44 

Решење (Одбор за спровођење решења о покретању 

поступка за изграду споменика Кнезу Лазару) 
44 

Решење (Сагласност на измене и допуне 

Финансијског плана Центра за социјални рад) 
45 

Решење (Годишњи извештај о раду ПУ Дечја 

радост) 
45 

Решење (Годишњи план рада ПУ Дечја радост) 45 

Решење (Општински савет родитеља) 45 

Решење (Чланови стручног актива и тимова ПУ 

Дечја радост) 
46 

Решење (Измена фин.плана ШОМО Душан 

Сковран) 
46 

Решење (Измена фин.плана ОШ Ђура Јакшић) 46 

 

 


