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 На основу члана 6., 7., 11. став 1. и члана 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.) члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014) 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 28.12.2017 године, доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ   ТАКСАМА ЗА 

ОПШТИНУ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама за 

општину Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

20/2017 ) у Таксеној тарифи мењају се тарифни бројеви 1,  3,  
4 и 5 и сада гласе: 

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:         

 Табела 1.                                            

Делатност правног лица Износ 
динара 

 

Делатност електропривреде                                                                 506.830,00  

Делатност банкарства                                                                            506.830,00  

Делатност телекомуникација(мобилне и 

телефонске услуге)           
506.830,00 

 

Делатност поштанских услуга                                                              506.830,00  

Делатност осигурања имовине и лица                                                 506.830,00  

Делатност производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте     
506.830,00 

 

Делатност производње и трговине на 

велико дуванским производима  
506.830,00 

 

Казина, коцкарнице, кладионице, бинго 

сале и пружање коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека                                                    

506.830,00 

 

 
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. 

Модел 97. Позив на број 96-033. 

Сврха дознаке:  комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3     
 

ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ  И ПРИКЉУЧНИХ 

ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И 
МАШИНА  

                                                                                                                     

A)  ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:  

 1.  До  2 тоне носивости                       1.690  дин    

 2.  Од  2 до 5 тона                                 2.250  дин 

 3.  Од  5 до 12 тона                3.940  дин                
 4.  Преко 12 тона                                   5.620  дин 

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

560  дин        
В)  ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

 1.  До 1.150 cm³.                                    560  дин                

 2.  1.150 до 1.300 cm³.                        1.120  дин             
 3.  1.300 до 1.600 cm³.                        1.680  дин             

 4.  1.600 до 2.000 cm³.                        2.250  дин             

        5.  2.000 до 3.000 cm³.                        3.400  дин                     
 6.  Преко 3.000 cm³.                            5.620 дин                 

Г)  ЗА МОТОЦИКЛЕ 
 1. До  125  cm³.                                      450 дин                      

 2. Преко 125 до 250 cm³.                      670 дин       

 3. Преко 250 до 500 cm³                     1.120 дин    
 4. Преко 500 до 1.200 cm3.                1.360 дин  

 5.  Преко 1200 cm³           1.680 дин              

Д) ЗА АУТОБУСЕ  И КОМБИ БУСЕВЕ        50 дин по 
регистрованом седишту               

Ђ) ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: тертне приколице, 

полуприколице и специјалне тертне приколице за превоз 
одређених врста терета: 

 1. до 1 тоне носивости                         450 дин             

 2. од 1 до 5 тона носивости                 780 дин  
 3. од 5 до10 тона носивости             1.070 дин  

 4. од 10 до 12 тона носивости          1.470 дин  
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 5. преко 12 тона носивости              2.250 дин       

Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче) 
1.   Чија је снага мотора до 66 киловата                    1.680 дин    

2. Чија је снага мотора од 66-96 киловата               2.250 дин    

3. Чија је снага мотора од 96-132 киловата             2.830 дин    

4. Чија је снага мотора од 132-177 киловата           3.400 дин     

5. Чија је снага мотора преко 177 киловата           4.520 дин            

 
Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА 

ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ, 

РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА  
ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА           1.120 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. 

Модел 97. Позив на број 96-033. 
Сврха дознаке – комунална такса. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА  У ПОСЛОВНЕ 

СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И 
ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И 

УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ ; 

За коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности,  локална 
комунална такса утврђује се дневно по m² заузете површине, 

по једностраном заузећу билборда и по једностраном заузећу 

огласног простора на аутобуском стајалишту. 

 

Коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе: 
1) За обављање пословне делатности (за отворене и 

покривене тезге за пружање угоститељских, занатских услуга 

и других услуга, за држање апарата за сладолед и кокице, 
уређаја за кестен и кукуруз, замрзивача за сладолед, 

расхладних витрина и за држање свих  других сличних 

објеката који се користе у пословне сврхе)  локална комунална 
такса  утврђује се зависно од зоне, површине и броја дана.  

 

 Зона Ia  дневно 45,00 дин/m²  
 Зона I    дневно 35,00 дин/ m² 

 Остале зоне дневно 25,00 дин/ m² 

 
1a) За обављање угоститељске делатности у башти 

угоститељског објекта отвореног типа,  локална комунална 

такса  утврђује се зависно од зоне, површине и броја дана.  
 

     Зона Ia  дневно 35,00 дин/m²  
 Зона I   дневно 25,00 дин/ m² 

 Остале зоне дневно  15,00 дин/ m² 

 
1б) За обављање угоститељске делатности у башти 

угоститељског објекта затвореног типа,  локална комунална 

такса утврђује се зависно од зоне, површине и броја дана. 
 

 Зона Ia  дневно 40,00  дин/m²  

 Зона I    дневно 30,00  дин/ m² 
 Остале зоне дневно 20,00 дин/ m² 

 
1в) За забавне паркове, циркусе и друге објекте 

забавних радњи и сл., локална комунална такса утврђује се 

зависно од зоне, површине и броја дана. 

 Зона Ia  дневно 15,00 дин/m²  

 Зона I    дневно  10,00 дин/ m² 
 Остале зоне дневно 5,00 дин/ m² 

 

          1г) За изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, 

возића и сл. локална комунална такса утврђује  се по возилу 

дневно, сразмерно времену коришћења и то: 

 
Дечији аутомобили и мотори 50,00 дин. 

Дечији возићи 70,00 дин. 

 
1д) За наменске монтажне објекте који служе за 

потребе обављања делатности јавних предузеће локална 
комунална такса утврђује у зависности од површине и броја 

дана. 

  Дневно 5,00 дин/ m²  
  

За коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе за више од 60 
дана  локална комунална такса плаћа се у месечним ратама.  

За једнократну уплату локалне комуналне таксе за 

коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе за више  од 120 дана 

таксени обвезник стиче право на попуст од 10% од 

целокупног износа таксе. 

У периоду од 01.11. до 31.03. таксени обвезници који 

користе простор на јавној површини или испред пословних 

просторија за држање празних замрзивача за сладолед и 
расхладних витрина за продају освежавајућих напитака, као  и 

за држање башти отвореног типа плаћају 20% од утврђеног 

износа локалне комуналне таксе по овом тарифном броју. 
У случају да комунална инспекција утврди да се 

замрзивачи за сладолед и   расхладне витрине за продају 

освежавајућих напитака користе за обављање делатности у 
наведеном периоду локална комунална такса се плаћа у пуном 

износу.  

У пероду од 01.11. до 31.03. таксени обвезници који 
користе простор на јавној површини или испред пословних 

просторија за  обављање угоститељске делатности у башти 

угоститељског објекта затвореног типа  плаћају 70% од 
утврђеног износа локалне комуналне таксе по овом тарифном 

броју.  

НАПОМЕНА: Локалну комуналну таксу по  тарифном броју 4 
тачке 1), 1а) ,1б), 1в), 1г) и 1д)  утврђује и наплаћује Одељење 

локалне пореске администрације Општинске управе општине 

Ћуприја. 

Решење  којим се одобрава коришћење простора на јавним 

површинама или простора испред пословних просторија у 

пословне сврхе издаје  Одељење за урбанизам, имовинско- 
правне послове  и заштиту животне средине. Решење  треба да 

садржи следеће податке :   

       -  податке о површини или броју (дечији аутомобили, 
мотори, возићи и сл.) и  временском периоду у коме се 

користи простор на јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе, 
- за правно лице : назив и адресу седишта правног 

лица, порески идентификациони број, матични број 

и текући рачун, 
- за физичко лице – предузетнике: име и презиме, 

назив радње са адресом, порески идентификациони 

број, матични број радње, текући рачун радње, 
ЈМБГ и адресу становања физичког лица, 

- податке о испуњености услова за утврђивање 

олакшица по овом тарифном броју. 
 Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове 

и заштиту животне средине  је у обавези да један примерак 
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације и  

Одељењу за инспекцијски надзор. 

За утврђивање локалне комуналне  таксе по овом тарифном 
броју користиће се зоне које су утврђене  Одлуком о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

за стамбене објекте ( „ Сл.гл.општине Ћуприја“ број 4/15). 
Ова Одлука неће се примењивати на мање монтажне објекте 

привременог карактера који се постављају по спроведеном 

јавном надметању у складу са Програмом за постављање 
мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене. 

2) За делатност која се повремено обавља ван сталног седишта 
радње по вашарима, прославама и сл, плаћа се такса по 1 m²  
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заузете површине или по започетом м² у дневном износу по 

Одлуци Општинског већа (1.500,00 дин/дневно). 
НАПОМЕНА: Таксу по овом основу наплаћују овлашћени 

радници ЈКП ''Равно 2014“ . 

3)  За оглашавање на билборду утврђује се локална комунална 

такса дневно и то: 

за коришћење билборда једнострано у износу од  350,00 дин. 

за коришћење билборда двострано у износу од  500,00 дин.  
4) За једнострано заузеће  огласног простора на аутобуском 

стајалишту утврђује се локална комунална такса у дневном  

износу од 500,00 дин. 
      За двострано заузеће огласног простора на аутобуском  

стајалишту утврђује се локална комунална такса у дневном 
износу од 700,00 динара. 

НАПОМЕНА: Локалну комуналну таксу по  тарифном броју 4 

тачке 3. и 4. утврђује и наплаћује Одељење локалне пореске 
администрације Општинске управе општине Ћуприја, на 

основу акта ЈКП“ Равно2014“ којим се одобрава коришћење 

билборда или аутобуског стајалишта у сврху оглашавања . 
Акт ЈКП“ Равно2014“ треба да садржи податке о правном или 

физичком лицу, локацију билборда, односно аутобуског 

стајалишта, период заузећа и друге податке од значаја за 
утврђивање таксене обавезе. 

ЈКП “Равно 2014“ по један примерак наведеног акта 

доставља Општинској управи општине Ћуприја Одељењу 

локалне пореске администрације и Одељењу за инспекцијски 

надзор. 

 Локална комунална такса по овом тарифном броју 
плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о 

утврђивању обавезе. 

 Контролу  наплате локалне комуналне таксе по овом 
тарифном броју врши Одељење локалне пореске 

администрације Општинске управе општине Ћуприја.  

Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе 
општине Ћуприја врши контролу да ли таксени обвезник 

поседује Решење којим се одобрава коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословних просторија, или 
Акт којим се одобрава коришћење билборда или аутобуског 

стајалишта, да ли поштује задате критеријуме из наведених 

аката у смислу временског ограничења, да ли је заузета 
одговарајућа одобрена површина, да ли се према тој 

површини понаша одговорно и да ли је омогућено несметано 

кретање пешака , одвијање саобраћаја и др.  
 Жиро рачун „комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама или испред простора у пословне сврхе“ 

Број жиро рачуна: 840-741531843-77 

Модел 97. Позив на број 96-033. 

Свеха дознаке: комунална такса. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

 

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 

Модел 97. Позив на број 96-033.  
Сврха дознаке – комунална такса         

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“, а примењиваће се 

од 01.01.2018. године. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-259-3/2017-02 од 28.12.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

На основу члана 542. 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  28.12. 2017. 

године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА „ЋУПРИЈА“ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о покретању поступка ликвидације Јавног 

предузећа Радио телевизија „ Ћуприја“ Ћуприја ( „Сл.гласник 

општине Ћуприја“ број 17/15) у члану 3. ставови  3. и 4. „ 
бришу се.“    

Члан 2. 

 Остали чланови Одлуке о покретању  поступка 
ликвидације Јавног предузећа Радио телевизија „ Ћуприја“ 

Ћуприја остају непромењени. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја.“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-259-4/2017-02 од 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

          На основу члaна 100. став 2. Закона о планирању и 

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

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

145/2014), члана 2. став 3. тачка 1)  Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 
32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“ 129/07, 83/2014,-др. закон и 101/16-др. закон), 

члана 38. Статута општине Ћуприја (,,Сл. гласник општине 
Ћупријa” бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), чланова 21. и 

23. Одлуке о комуналним делатностима (,,Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 3/15, 26/16, 28/16, 7/17 и 23/17), члана 5.  
Одлуке о општинским путевима и улицама на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 33/16) 

и члана 25. Одлуке о поступку, условима и начину отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ број 25/15 и 24/17), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.12.2017. 
године, доноси 

О Д Л У К У 

 
I  ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП непосредном погодбом, без 

накнаде, грађевинско земљиште означено као кп.бр. 942/46, 
потес ,,Скелино поље“ у површини од 4,5026 ha, и кп.бр. 

942/52, пoтeс „Скелино поље“ у површини од 0,5338 ha обе у 

КО Мијатовац, ЛН бр. 114, јавна својина општине Ћуприја, 
ЈКП „РАВНО 2014“ Ћуприја ПИБ 108569318, ради обављања 

комуналне делатности снабдевање водом за пиће, на 

временски период док траје обављање те делатности, а у 
складу са Планом Генералне регулације градског насеља 

Ћуприја (,,Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/12) и Планом 

детаљне регулације Скелино поље у Ћуприји (,,Сл. гласник 
општине Ћуприја“ бр. 1/05) . 

II Обавезује се ЈКП „РАВНО 2014“ Ћуприја, да у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, са 
председником општине Ћуприја закључи уговор о закупу за 

кп. бр. 942/46 и кп. бр. 942/52 обе у К.О. Мијатовац.   
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III Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-5/2017-02 ОД  28.12.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

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

запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС'' број 21/2016), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

28.12.2017. године доноси: 
  

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I  КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених у Општинској управи 

општине Ћуприја, на дан  26. 12 . 2017.  године. 

Звање Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 службеник 

Службеник на положају – II група 1 службеник 

  

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник 23 

Саветник 26 

Млађи саветник 21 

Сарадник  8 

Млађи сарадник  1 

Виши референт 18 

Референт 17 

Млађи референт  0 

Укупно: 116 службеника 

  

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 5 

Пета врста радних места 12 

Шеста врста радних места 0 

Укупно: 17  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 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 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

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 2018.  годину 

Радна места  службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 25 

Саветник 29 

Млађи саветник 20 

Сарадник 8 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 19 

Референт 21 

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 

5 

Пета врста радних места -  
намештеник 

12 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места -  

намештеник 

0 



29.12.2017.            број 27 

36 

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 

(у кабинету председника општине 

Ћуприја ) 

Број извршилаца 

Функционери – помоћници 

председника општине 

3 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 5 

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 

 

Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 3 

 

II  КАДРОВСКИ ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених у Правобранилаштву 

општине Ћуприја, на дан 26. 12. 2017. године. 

У Правобранилаштву општине Ћуприја, укупан број 

запослених је 2 и то: 

1 функционер – постављено лице 
1 са високим образовањем у звању саветника 

 

II Планирани број запослених у Правобранилаштву 

општине Ћуприја за 2018.  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 -   0 

намештеник 

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 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 2018. 

ГОДИНУ 

I. Постојећи број запослених у Служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја , на дан 26.  

12.  2017.  године. 

 

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

 1 Функционер -  Шеф службе буџетске инспекције општине 

Ћуприја   
1 са високим образовањем у звању самостални саветник  

II Планирани број запослених у Служби буџетске 

инспекције општине Ћуприја за 2018.  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 
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IV  Кадровски план Општинске управе општине Ћуприја, 
Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске 

инспекције општине Ћуприја за 2018. годину ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику 

општине Ћуприја „ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-259-6/2017-02  од   28.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр. с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

101/2016-др.закон), члана 54. Закона о добробити животиња 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009) и члана 38. Статута 

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

14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.12.2017. 

године доноси 

П Р О Г Р А М 

о измени и допуни Програма контроле и смањења 

популације напуштених  животиња на територији 

општине Ћуприја 

 

У Програму контроле и смањења популације 

напуштених  животиња на територији општине Ћуприја 
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број: 33/2016), (у 

даљем тексту Програм),  врши се измена и допуна, тако што 

се:  
У делу „УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА“, после 

тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи: 

„Здравствене организације и установе (Општа болница 
Ћуприја, Дом здравља Ћуприја и Завод за јавно здравље 

„Поморавље“ Ћуприја)“ 

У делу „КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА“, мења се 
наслов, тако да гласи: 

„ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА“ 

У делу „КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА 
ПРОГРАМА“, мења се став 1., тако да гласи: 

 

„Праћење спровођења овог Програма, врши локална 
самоуправа преко Комисије за израду и праћење сповођења 

програма контроле и смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Ћуприја, именована од 
стране Скупштине општине Ћуприја.“ 

У делу „Акциони план за годину 2017, 2018 и 2019. 

годину (континуирано)“, који је саставни део Програма, врше 
се следеће измене и допуне: 

 

- У колони „Приоритети“, ставка „Детаљан попис 
паса и мачака на територији општине Ћуприја“, мењају се: 

 
„Финансијска средстава за 2017. годину“, тако да: 

 

уместо „8.500.000,00 динара“,  
стоји „ / “ 

„Финансијска средстава за 2018. годину“, тако да: 

 
уместо „5.000.000,00 динара“,  

стоји „8.500.000,00 динара“ 

 
„Финансијска средстава за 2019. годину“, тако да: 

 

уместо „3.000.000,00 динара“,  
стоји „5.000.000,00 динара“ 

 

- У колони „Приоритети“, после ставке „Детаљан 
попис паса и мачака на територији општине Ћуприја“, додаје 

се нова ставка:  

 
„Уклањање лешева са јавних површина општине 

Ћуприја“ 

Активност – „Уклањање лешева са јавних површина“ 
Рокови – „2017-2019“ 

Очкивани резултати – „Мањи број животиња на јав. 

површинама, мањи број лешева“  

Индикатори – „Број лешева прикупљених са јавних 

површина“ 
Реализатори – „ЈП Зоохигијена Ћуприја“ 

Финансијска средстава за 2017. годину – „ / „  

Финансијска средстава за 2018. годину – „900.000,00„   

Финансијска средстава за 2019. годину – „500.000,00„ 

 

- У колони „Приоритети“, ставка „Формирање 
прихватилишта у индустријској зони „распутница“ – 

просторни план“, Активност 3. „Реконструкција, санација и 

адаптација објекта прихватилишта за напуштене животиње“,  
мењају се: 

 
„Рокови“, тако да гласе:  

„Почетак радова 01.04.2018. године“  

„Завршетак радова 01.06.2018. године“ 
 

„Финансијска средстава за 2017. годину“, тако да:  

уместо „3.000.000,00 по фазама“,  
стоји „0,00 динара по фазама“ 

 

„Финансијска средстава за 2018. годину“, тако да:  
уместо „2.000.000,00 по фазама“, 

стоји  „3.000.000,00 динара по фазама“ 

 

„Финансијска средстава за 2019. годину“, тако да:  

уместо „1.000.000,00 по фазама“,  

стоји „ 2.000.000,00 динара по фазама“ 
- У колони „Приоритети“, ставка „Формирање 

прихватилишта у индустријској зони „распутница“ – 

просторни план“, Активност 4. „Упућивање РВИ захтева за 
ветеринарско-санитарни преглед“,  мења се рок, тако да гласи: 

  „јун 2018. године“ 

Остале одредбе Програма остају непромeњене. 
Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:  06-259-7/2017-02 од 28.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - други закон.), члана 32. и  44. Закона о црквама и 

верским заједницама („Сл. гласник РС“,  бр. 36/2006), 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 28.12.2017. 

године, доноси: 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 
Члан 1. 

Члан 7. Правилника о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним црквама и верским заједницама из 
буџета општине Ћуприја („Сл гласник општине Ћуприја“ бр. 

26/2014) (у даљем тексту: Правилник) мења се и гласи: 

„Извештај о спроведеном поступку поводом јавног 
конкурса и записник о раду, комисија доставља Општинском 

већу општине Ћуприја у року од осам (8) дана од дана 

закључења конкурса. 

Општинско веће општине Ћуприја на основу 

записника и извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и 

висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске 
заједнице за буџетску, односно календарску годину. 

Одлука о додели средстава се објављује у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“ и на званичном сајту 
општине.“ 

Члан 2. 

У члану 8. став 1. Правилника мења се и гласи: 
„Након донешења одлуке о избору програма који ће 

бити финансирани, са подносиоцима истих Председник 

општине закључује уговоре о финансирању и реализацији 
програма.“ 
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Члан 3. 

У члану 9. став 1. Правилника мења се и гласи: 
„Корисници средстава из овог правилника дужни су 

да доставе Извештај о утрошку одобрених средстава буџетској 

инспекцији општине Ћуприја, односно реализацији одобрених 

програма Комисији, најкасније месец дана по завршетку 

реализације пројекта.“ 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја.“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-259-8/2017-02 дана 28.12.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон) 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 

28.12.2017.године, донела је 
 

ПЛАН РАДА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 

2018.ГОДИНЕ 

 

1. Разматрање и усвајање извештаја о раду за 

2017.годину и достављање СО Ћуприја на усвајање; 

 Носилац: Општински штаб за в/с 
 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: I квартал 

2. Приступање изради Процене угрожености и 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 

територији општине Ћуприја сходно новом закону; 

 Носилац: Општински штаб за в/с, надлежна служба 
општинске управе 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: I квартал 

 

3. Анализа рада зимске службе 2017//2018.год. на 

територији општине Ћуприја; 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: II квартал 

 

4. Анализа превентивних активности на заштити 

од поплава на територији општине Ћуприја; 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: II квартал 

 

5. Анализа противградне заштите; 

 Носилац: Општински штаб за в/с, надлежна служба 

општинске управе  

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: II квартал 

 

6. Анализа превентивних активности на заштити 

од пожара у време жетве и на пошумљеним теренима на 

територији општине Ћуприја; 

Носилац: Општински штаб за в/с 
Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

Рок: III квартал 

 

7. Разматрање активности поводом пронађених и 

уништених НУС. 

 Носилац: Општински штаб за в/с 
 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: III квартал 

 

8. Разматрање Оперативног плана одбране од 

поплава за водотоке другог реда на територији општине 

Ћуприја за 2019.годину и достављање СО Ћуприја на 

усвајање; 

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 
 Рок: IV квартал 

9. Разматрање и усвајање предлога годишњег 

Плана рада општинског штаба за В/С за 2019.годину и 

достављање СО Ћуприја на усвајање; 

  

 Носилац: Општински штаб за в/с 

 Сарађује: Одељење за в/с у Јагодини 

 Рок: IV квартал 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 БРОЈ: 06-259-9/2017-02 од 28.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

  На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник 

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

51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана Народне библиотеке ''Душан Матић'' 

Ћуприја за 2017. годину; број: 488/17 од 06.12.2017. године, 

које је донео Управни одбор установе Одлуком број: 489/17 од 

06.12.2017. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-10/2017-02 од 28.12.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

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

51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Финансијски план и 
Програм пословања Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја за 

2018. годину, број: 212/17 од 21.12.2017. године, који је донео 

Управни одбор Одлуком број: 219/17 од   25.12.2017. године. 
            Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-12/2017-02 од 28.12.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

       На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 
25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Народне 
библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за 2018. годину; број: 

508/17 од 25.12.2017. године, које је донео Управни одбор 

установе Одлуком број: 513/17 од 25.12.2017. године. 
             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-13/2017-02 од 28.12.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

       На основу члана 38. Статута општине Ћуприја 
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 
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25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за 2018. годину; број: 

509/17 од 25.12.2017. године, које је донео Управни одбор 
установе Одлуком број: 512/17 од 25.12.2017. године. 

             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-14/2017-02 од 28.12.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 13/2016,16/2016 и 25/2017), Скупштина 
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 28.12.2017. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  пословања 

Јавног комуналног предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја за 2018. 
годину број: 7371 од 25.12.2017.године, који је донео 

Надзорни одбор Одлуком број: 7371-1 од  25.12.2017.године.   

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-15/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-

др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

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

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

             ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Туристичке 

организације општине Ћуприја за 2018. годину са 
финансијским планом, број: 449/2017 од 26.12.2017. године.  

 који је донео  Управни одбор Туристичке организације 

општине Ћуприја. 
 Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-16/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  

дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план и Програм 
рада за 2018. годину Установе културе ''Ћуприја''- Ћуприја, 

број: 1010/17 од 25.12.2017. године, који је донео Управни 

одбор Установе  културе  ''Ћуприја''. 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-17/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и 

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  

дана 28.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм пословања за 

2018.годину Установе за спорт Спортски центар ''АДА'' 

Ћуприја, број: 594/17 од 25.12.2017.године, који је донео 
Управни одбор Установе за спорт Спортски центар ''АДА'' 

Ћуприја Одлуком број: 595/17 од 25.12.2017. године. 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-18/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

    На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

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

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

   ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм пословања за 

2018.годину, Јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности зоохигијене ''Зоохигијена Ћуприја''- Ћуприја број: 

866/17 од 19.12.2017. године, који је донео Надзорни одбор 

Одлуком број: 866/17 од 19.12.2017.године. 
         Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-19/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

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

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Ценовника услуга  Јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности зоохигијене ''Зоохигијена Ћуприја'' Ћуприја, број: 

867/17 од 19.12.2017.године коју је донео Надзорни одбор ЈП 

''Зоохигијена Ћуприја''.  
Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити 

у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-20/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 
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          На основу члана 22.став 1. тачка 11. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС” , бр. 15/2016) и члана 37. став 
1. тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја” 

Ћуприја (Сл.гласник општине Ћуприја бр.4/2015, 15/2015, 

22/2016 и 32/16), и члана 31. Статута Јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена 

Ћуприја” Ћуприја, Надзорни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена 

Ћуприја” Ћуприја на својој седници одржаној дана 

19.12.2017.године, донео је  

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Ценовника услуга Јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена 

Ћуприја“ Ћуприја 

 

          У Ценовнику услуга Јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја” 
Ћуприја на крају текста додаје се реченица „Цене изражене у 

Ценовнику Јавног предузећа за обављање комуналне 

делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја су 
цене са урачунатим ПДВ-ом“.  

          Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног 

предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене 

„Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја проследити Оснивачу на 

сагласност. 

ЈП „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА 
БРОЈ:  867/17   ОД  19.12.2017.год. 

 

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЈП „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА” Ћуприја 

     На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014-др.закон и 
101/2016-др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја 

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

23/13) и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и 

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  
дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду  за 2016.годину 

Установе за спорт Спортски центар  ''АДА''  Ћуприја, број 
576/17 од 12.12.2017.године, који је усвојио Управни одбор 

Одлуком број: 583/17 од 18.12.2017. године. 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-21/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 116. и 117.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), 

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

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 

ЋУПРИЈИ 

 

   РАЗРЕШАВА СЕ  школски одбор Гимназије у 
Ћуприји, у саставу: 

1. Весна Стевановић-Гајовић, представник запослених 

2. Јован Милинковић, представник запослених 
3. Данијела Илић, представник запослених 

4. Маја Јовановић, представник родитеља 

5. Јасмина Стојановић, представник родитеља 
6. Горан Вучетић, представник родитеља 

7. Даница Стојковић, представник локалне самоуправе 

8. Дарко Петровић, представник локалне самоуправе 
9. Дејан Антонијевић, представник локалне самоуправе 

         због истека мандата. 

           Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-22-1/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

       На основу члана 116. и 117.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), чл.38. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

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

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 

ЋУПРИЈИ 
 

   ИМЕНУЈЕ СЕ  школски одбор Гимназије у 
Ћуприји, на период од 4 (четири) године, у саставу: 

1. Владан Цветковић, представник запослених 

2. Јован Милинковић, представник запослених 

3. Славица Јовановић, представник запослених 

4. Наташа Видановић, представник родитеља 

5. Ивана Шћепановић, представник родитеља 
6. Маја Јовановић, представник родитеља 

7. Даница Стојковић, представник локалне самоуправе 

8. Бранко Милојевић, представник локалне самоуправе 
9. Дејан Радивојевић, представник локалне самоуправе 

                    Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-22-2/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

     На основу члана 116. и 117.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), чл.38. 

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

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

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

28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 
 

 

   РАЗРЕШАВА СЕ  школски одбор Техничке 
школе у Ћуприји, у саставу: 

1. Владан Костић, представник запослених 

2. Маја Манић, представник запослених 
3. Миладин Павловић, представник запослених 

4. Мирјана Павловић, представник родитеља 

5. Весна Нешић, представник родитеља 
6. Зорица Богосављевић, представник родитеља 

7. Снежана Вукановић, представник локалне самоуправе 

8. Томислав Поповић, представник локалне самоуправе 
9. Марко Павловић, представник локалне самоуправе 

         због истека мандата. 
           Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-22-3/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

         На основу члана 116. и 117.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), чл.38. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

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

Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина 
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општине Ћуприја на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ 
 

   ИМЕНУЈЕ СЕ  школски одбор Техничке школе у 
Ћуприји, на период од 4 (четири) године, у саставу: 

1. Драгана Васиљевић, представник запослених 

2. Слободан Јовановић, представник запослених 
3. Предраг Јањић, представник запослених 

4. Јовица Јовановић, представник родитеља 
5. Дејан Марковић, представник родитеља 

6. Зорица Богосављевић, представник родитеља 

7. Саша Сибиновић, представник локалне самоуправе 
8. Марко Милутиновић, представник локалне самоуправе 

9. Марко Павловић, представник локалне самоуправе 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-22-4/2017-02 ОД 28.12.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском 

надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), члана 32.став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07 и 83/14- др.закон и 101/2016 - други закон) и 

чл. 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 

28.12.2017. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I.  Мења се  Решење  о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/16) 
тако што се у тачки V :  

подтачки 1 уместо: 

1) Сања Николић, начелник Одељења локалне пореске 
администрације Општинске управе општине 

Ћуприја; 

уписује: 
1) Снежана Петрић, начелник Одељења локалне пореске 

администрације Општинске управе општине Ћуприја; 

у подтачки 2) уместо: 
2) Радосав Весић, дипл. правник, начелник Одељења 

за општу управу, скупштинске и заједничке послове 

Општинске управе општине Ћуприја. 
уписује: 

2) Милош Марић, Шеф Службе буџетске инспекције 

општине Ћуприја. 
II. У осталом делу Решење  о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности општине Ћуприја остаје непромењено. 
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-259-22-5/2017-02 дана 28.12.2017. год. 

                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 42. Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 

93/2012), а у складу са чланом 10. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, 

бр.98/2010) и члана 3. Одлуке о формирању општинског штаба 

за ванредне ситуације за територију општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“, бр 17/2016, 32/2016 и 21/2017), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 

28.12.2017. године, донела је  
 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

о именовању чланова штаба за ванредне ситуације 

 

I У решењу о именовању чланова Штаба за ванредне 

ситуације, бр. 06-207-12-5/2017-02 од 01.11.2017. године 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр.24 од 01.11.2017. 

године) врши се измена, тако што се у ставу 1., у тачки 11. 

 
брише „Ђорђе Стевановић -  представник ВУ 

„Напредак“- члан Штаба“ 

а уписује се „Ненад Шћепановић -  представник ВУ 
„Напредак“- члан Штаба“  

II У осталом делу текста Решење остаје непромењено. 
III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 БРОЈ: 06-259-22-6/2017-02 од 28.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

      На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014-др.закон и 
101/2016-др.закон), чл. 38.Статута општине Ћуприја 

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

23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

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

25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 

дана 28.12.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  

ЋУПРИЈА 

 
  У решењу о именовању Управног одбора 

Туристичке организације општине Ћуприја, (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр. 33/16 и 25/17) врши се следећа измена: 
             - разрешава се члан Управног одбора Туристичке 

организације општине Ћуприја, Светлана Костић, стручно 
лице, због поднете оставке. 

            - именују се Милена Макић и Марко Јовановић, 

стручна лица,  за чланове Управног одбора Туристичке 
организације општине  Ћуприја. 

        Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-259-22-7/2017-02  ОД 28.12.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 
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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.гласник општине 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 2017. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 5/17), 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 2017. години, бр.420-10/2017-
01-2 од 09.11.2017. год. који је расписао Начелник Општинске 

управе општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу 

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

седници одржаној дана 11.12.2017. 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 2017. години, бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 
год. и Предлога Комисије за расподелу средстава 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: 

 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
ИЗНОС КАМАТЕ 

Стаменковић 

Тихомир 

744417000852 20.000,00 дин. 

Милојевић Драган 744387000027 20.000,00 дин. 

Алексић Слободан 744441000913 7.971,51 дин. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 
територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 
регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда за 
развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 

складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2017. год. 
донетим на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној 

дана 01.03.2017.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 5/17), а на 

који је  претходну сагласност дало Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине бр. 320-00-
00886/2017-09 од 20.02.2017. год. је предвиђена мера кредитне 

подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 

кредите. 

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, задатак Комисије је 

да предлаже доношење одлука о расподели и коришћењу 

средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 

пољопривредним газдинствима на територији општине 
Ћуприја у 2017. години бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 

год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање камате 
пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу средстава и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде. 

Комисија за расподелу средстава и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на 

седници, бр.06-235/2017-01-1 од 29.11.2017. године увидом у 

Уговоре о кредиту, планове отплате кредита и осталу 

потребну документацију прописану Јавним позивом, за 

наведене носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава 

– подносиоце захтева, утврдила, да наведени подносиоци 
испуњавају услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита, те је на основу достављеног Предлога, 
бр.06-235/2017-01-1 од 29.11.2017.године,  донета Одлука као 

у диспозитиву. 

 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

Одлуку доставити Начелнику општинске управе општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-246-2/2017-01-1 од 11.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ек. наука, с.р. 

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.гласник општине 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 2017. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 5/17), 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 2017. години, бр.420-10/2017-
01-2 од 09.11.2017. год. који је расписао Начелник Општинске 

управе општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу 

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

седници одржаној дана11.12.2017.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 2017. години, бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 
год. и Предлога Комисије за расподелу средстава и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде, услове за доделу средстава за 
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 
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регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 

КАМАТЕ 

Немања Маленовић 744433003410 20.000,00.дин. 

Милутин 

Миловановић 

744484000117 20.000,00 дин. 

Младен Миленковић 744352000705 18.714,92 дин. 

Бранислав Лукић 744468000183 19.935,93 дин. 

Борислав Нешић 744476000812 19.935,93 дин. 

Славко Митровић 744417000178 20.000,00 дин. 

Петар Илић 744468000345 19.935,93 дин. 

Мирко Ђурђевић 744344000106 20.000,00 дин. 

Бојан Милосављевић 744484000737 20.000,00 дин. 

Живорад 

Димитријевић 

744492000597 19.935,93 дин. 

Милан Живковић 744352000403 12.337,73 дин. 

Радомир 

Радосављевић 

744433000659 20.000,00 дин. 

Жарко Лазић 744492000082 20.000,00 дин. 

Станко Тодоровић 744492001402 19.935,93 дин. 

Ненад Милановић 744417001034 20.000,00 дин. 

Зоран Симић 744441000182 20.000,00 дин. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 
подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда за 

развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2017. год. 
донетим на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној 

дана 01.03.2017.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 5/17), а на 

који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине бр. 320-00-

00886/2017-09 од 20.02.2017. год. је предвиђена мера кредитне 

подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 

кредите. 

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, задатак Комисије је 

да предлаже доношење одлука о расподели и коришћењу 

средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 

пољопривредним газдинствима на територији општине 
Ћуприја у 2017. години бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 

год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање камате 
пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу средстава и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде. 

 
Комисија за расподелу средстава и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на 

седници, бр.06-244/2017-01-1 од 08.12.2017. године увидом у 
Уговоре о кредиту, планове отплате кредита и осталу 

потребну документацију прописану Јавним позивом, за 

наведене носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава 

– подносиоце захтева, утврдила, да испуњавају услове за 

доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу 
достављеног Предлога, бр.06-244/2017-01-1 од 08.12.2017. 

године,  донета Одлука као у диспозитиву. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

Одлуку доставити Начелнику општинске управе општине 

Ћуприја. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-246-3/2017-01-1 од  11.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ек. наука, с.р. 

 

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.гласник општине 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 2017. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 5/17), 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 2017. години, 
бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. год. који је расписао 

Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог 

Комисије за расподелу средстава и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

25.12.2017. 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 2017. години, бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 

год. и Предлога Комисије за расподелу средстава и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 
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регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 

КАМАТЕ 

Драган Нешић 744476001134 20.000,00 дин. 

Марина Милићевић 744433003470 20.000,00 дин. 

Мирољуб Ивановић 744417000690 12.492,44 дин. 

Радојко Јанковић 744336000402 20.000,00 дин. 

Првослав 

Јанићијевић 

744417000526 9.749,34 дин. 

Гордана Симић 744484000680 20.000,00 дин. 

Драгослав Гајић 744387000124 18.912,15 дин. 

Миодраг 

Милановић 

744468000370 20.000,00 дин. 

Драган Николић 744484000052 20.000,00 дин. 

Живадинка 
Пауновић 

744344001188 20.000,00 дин. 

Синиша Адамовић 744344000424 20.000,00 дин. 

Милош 

Станимировић 

744409000040 20.000,00 дин. 

Радунка  
Миленковић 

744492004762 20.000,00 дин. 

Владимир 

Аврамовић 

744441000298 19.605,83 дин. 

Добросав 

Митровић 

744476000731 12.870,51 дин. 

Сања Јанићијевић 
Лазић 

744433003321 20.000,00 дин. 

Драгица Николић  744352000756 20.000,00 дин. 

Војислав 

Марјановић 

744417000151 9.880,46 дин. 

Предраг 
Димитријевић 

744450000459 20.000,00 дин. 

Топлица Павловић 744492004380 20.000,00 дин. 

Никола Несторовић 744492002085 7.186,94 дин. 

Синиша 
Богдановић 

7443360000275 20.000,00 дин. 

Јовица Павловић 744492003065 20.000,00 дин. 

Љубиша 

Маленовић 

744476000170 20.000,00 дин. 

Борисав Стојановић 744344000238 12.680,10 дин. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 
територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 
регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда за 
развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 

складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2017. год. 
донетим на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној 

дана 01.03.2017.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 5/17), а на 

који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине бр. 320-00-

00886/2017-09 од 20.02.2017. год. је предвиђена мера кредитне 

подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 
кредите. 

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, задатак Комисије је 

да предлаже доношење одлука о расподели и коришћењу 

средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 
пољопривредним газдинствима на територији општине 

Ћуприја у 2017. години бр.420-10/2017-01-2 од 09.11.2017. 

год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу 
средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу средстава и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде. 

Комисија за расподелу средстава и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на 

седници, бр.06-256/2017-01-1 од 22.12.2017. године увидом у 

Уговоре о кредиту, планове отплате кредита и осталу 
потребну документацију прописану Јавним позивом, за 

наведене носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава 

– подносиоце захтева, утврдила, да наведени подносиоци 

испуњавају услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита, те је на основу достављеног Предлога, 
бр.06-256/2017-01-1 од 22.12.2017.године,  донета Одлука као 

у диспозитиву. 

 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

Одлуку доставити Начелнику општинске управе општине 

Ћуприја. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-257/2017-01-1 од 25.12.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ек. наука, с.р. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07)  и члана 60. Статута Општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 27. и 28. Одлуке о условима 

и начину реализације програма локалног економског развоја 

општине Ћуприја за 2017. годину („Сл.гласник општине 

Ћуприја“, бр.5/2017) а у вези члана 13. Закона о страним 

улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/15), Општинско веће 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 
20.12.2017.године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за надзор општине 

Ћуприја за контролу свих извештаја добијених од Корисника 

средстава у следећем саставу: 
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1.Милош Марић дипл.економиста,председник комисије                         

2.Ђорђе Нешковић, дипл.менаџер,члан комисије                                     
3.Драгана Милановић, дипл.правник,члан комисије    

                                  

II Председник и чланови Комисије за надзор 

општине Ћуприја се именују на период од четири године. 

III Задатак Комисија за надзор општине Ћуприја је 

да врши контролу извештаја добијених од Корисника 
средстава и то: 

1) извештај независног ревизора о пословању на 

крају сваке године; 
2) извештај независног ревизора на крају 

инвестиционог периода о испуњености свих обавеза 
корисника средстава утврђених Уговором и Пријавом, заједно 

са извештајем овлашћеног проценитеља о вредности унете 

половне опреме; 
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности 

друге унете имовине, ако постоји; 

4) извештај са подацима о броју запослених, висини 
исплаћених зарада, пореза и доприноса за све запослене, за 

сваки месец, у року од месец дана након исплате последње 

зараде у току пословне године, са документацијом, односно 
исправама којима се доказују наводи из тог извештаја. 

IV Комисија за надзор општине Ћуприја 

периодично пратити реализацију одобрених пројеката и 

испуњење обавезе од стране корисника средстава, а на основу 

извештаја добијених од корисника средстава, као и других 

информација и података које прикупи у поступку контроле 
извршења уговорних обавеза и праћења.  

     Комисија за надзор општине Ћуприја прати 

динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних 
обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај који 

доставља Општинском већу. 

 
V Извештаје из става III Комисија за надзор 

доставља Општинском већу.  

VI Комисија за надзор доноси пословник о свом 
раду.  

VII Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“ 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово 

решење је коначно и против њега се може покренути управни 
спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема 

овог решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број:06-252/2017-01-1 дана 20.12.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 
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