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На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС“, број 62/06, 47/2011,
93/2012, 99/2013 125/2014 и 95/2015 –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 29.12.2015 године, доноси:

Табела 1.
Делатност правног лица
Делатност електропривреде
Делатност банкарства
Делатност телекомуникација(мобилне и
телефонске услуге)
Делатност поштанских услуга
Делатност осигурања имовине и лица
Делатност производње и трговине
нафтом и дериватима нафте
Делатност производње и трговине на
велико дуванским производима
Казина, коцкарнице, кладионице, бинго
сале и пружање коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за општину
Ћуприја( „ Сл. гласник општине Ћуприја“ број 25/2014 и 36/2014
) у Таксеној тарифи мењају се тарифни бројеви 1, 2, 3, и 5 и сада
гласе:

Износ
динара
451.720
451.720
451.720
451.720
451.720
451.720
451.720
451.720

2. Правна лица која су сврстана 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.

ТАРИФНИ БРОЈ 1
ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ
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:

3. Правна лица која су сврстана 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,
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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 сврстана 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
наведена под тачком 1., 2., и 3. која обављају одређену делатност
и имају истакнуту фирму такса се плаћа за сваку истакнуту
фирму.
Такса на фирму плаћа се за седиште правног лица или
предузетника, представништво, пословну јединицу правног лица
и предузетника који обављају делатност на територији општине
Ћуприја.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају државни органи,
органи локалне самоуправе, установе и организације из области
културе, образовања, физичке културе, здравства, дечје и
социјалне заштите и друге организације које се баве искључиво
пружањем хуманитарне помоћи, традиционалне верске и
организације које раде са инвалидним и хендикепираним лицима,
удружења грађана и спортске организације.
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.
Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја
задужују се таксом на фирму до дана регистровања и
објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације и стечаја
у складу за законом којим се уређује ликвидација и стечај
привредних субјеката.
Такса на 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, позив на број 97. Сврха дознаке:
комунална такса за истицање фирме на пословном простору.

самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
правна лица разврстана у средња, мала и микро и предузетници
који се не баве делатностима из Табеле 1. Тарифног броја 1. и
остварују пословни приход преко 50.000.000 дин. плаћају таксу у
износу од 20% од две просечне зараде по свакој истакнутој
фирми.
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају локалној
самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
правна лица разврстана у велика правна лица а не баве се
делатностима из Табеле 1. Тарифног броја 1. плаћају таксу у
износу од 20% од три просечне зараде по свакој истакнутој
фирми.
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају локалној
самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
правна лица и предузетници који се баве делатностима из Табеле
1. Тарифног броја 1. плаћају 20% од износа утврђеног у Табели 1.
Тарифног броја 1. по свакој истакнутој фирми.
Корекција износа на годишњем нивоу вршиће се у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе.
НАПОМЕНА: Комуналну таксу по овом тарифном броју
утврђује и наплаћује Одељење локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја.
Таксени обвезник је у обавези да уз пријаву Одељењу локалне
пореске администрације достави и Решење ЈП „Дирекцијa за
изградњу и уређење општине Ћуприја“ ( у даљем тексту:
Дирекција) којим се одобрава постављење рекламног паноа,
односно одобрава истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе.
Дирекцијa је у обавези да један примерак Решења достави
Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја и Одељењу за инспекцијски надзор.
Решење Дирекције треба да садржи следеће податке :
-за правно лице : назив и адресу седишта правног лица, порески
идентификациони број, матични број,
- за физичко лице – предузетнике: име и презиме, назив
радње са адресом, порески идентификациони број, матични број
радње, ЈМБГ и адресу становања физичког лица,
- техничке услове за рекламне пано.
Период важења тех.услова је од дана издавања решења до
дана пријаве чињеница на којима се заснива постојање пореске
обавезе, односно које су од утицаја на смањење или укидање
обавезе по овом тарифном броју. Таксени обвезник пријављује
промену Одељењу локалне пореске администрације и Дирекцији.
Такса по овим тарифном броју плаћа се квартално у 4 (четири)
једнака дела.
Таксени обвезник је у обавези да до доспелости решења о
утврђивању обавезе 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
таксена обавеза.
Разлику између износа комуналне таксе утврђене решењем и
аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан да плати
у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању
обавезе за текућу годину.
Утврђивање обавезе за нове таксене обвезнике врши се од дана
издавања решења Дирекције.
За таксене обвезнике којима је била утврђена обавеза по овом
тарифном броју, за годину која претходи години за коју се
утврђује обавеза, период утврђивања обавезе је од 01. јануара до
31. децембра.
Контролу утврђивања и наплате комуналне таксе врши
Одељење локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја.
Контролу постављања рекламних паноа према решењу
Дирекције врши Комунална инспекција Општинске управе
општине Ћуприја.
Жиро рачун „ Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)
Број жиро рачуна 840-714431-843-12
Позив на број 97.
Сврха дознаке: комунална такса

ТАРИФНИ БРОЈ 2
КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА УКЉУЧУЈУЋИ И
ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВАВЕ
(КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И
СЛ.)
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
локалној самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) правна лица разврстана у мала и микро правна
лица и предузетници који се не баве делатностима из Табеле 1.
Тарифног броја 1. и остварују пословни приход до 50.000.000
дин. не плаћају таксу.
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају локалној
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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
Позив на број 97
Сврха дознаке – комунална такса

ТАРИФНИ БРОЈ 3
ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА
A) ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:
1. До 2 тоне носивости
1.620 дин
2. Од 2 до 5 тона
2.170 дин
3. Од 5 до 12 тона
3.800 дин
4. Преко 12 тона
5.420 дин
Б) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 540
дин
В) ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
1. До 1.150 cm³.
540 дин
2. 1.150 до 1.300 cm³.
1.080 дин
3. 1.300 до 1.600 cm³.
1.620 дин
4. 1.600 до 2.000 cm³.
2.170 дин
5. 2.000 до 3.000 cm³.
3.270 дин
6. Преко 3.000 cm³.
5.420 дин
Г) ЗА МОТОЦИКЛЕ
1. До 125 cm³.
440 дин
2. Преко 125 до 250 cm³.
650 дин
3. Преко 250 до 500 cm³
1.080 дин
4. Преко 500 до 1.200 cm3
1.310 дин
5. Преко 1200 cm³
1.620 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
440 дин
2. од 1 до 5 тона носивости
760 дин
3. од 5 до10 тона носивости
1.030 дин
4. од 10 до 12 тона носивости
1.410 дин
5. преко 12 тона носивости
2.170 дин
Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче)
Чија је снага мотора до 66 киловата
1.620 дин
1. Чија је снага мотора од 66-96 киловата
2.170 дин
2. Чија је снага мотора од 96-132 киловата
2.720 дин
3. Чија је снага мотора од 132-177 киловата
3.270 дин
4. Чија је снага мотора преко 177 киловата
4.350 дин

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“ а
примењиваће се од 01.01.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-3/2015-02 од 29. 12. 2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић , дипл.прав., с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/07,83/14), члана 7. и 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ број
62/2006, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14 ) и члана 38. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 14/08,
22/08, 28/08, 13/2011 и 23/13) Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 29.12. 2015. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА
УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКИ ОРГАНИ
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама и
накнадама за услуге које врше општински органи ( „Сл. гласник
општине Ћуприја“ број 23/12, 23/13 ) мења се
Тарифа
административних такси и накнада за услуге које врше
општински органи и сада гласи:
I Услуге Општинске управе ,акти и управне радње уобласти
грађанских стања и друго:

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА
ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.080 дин

динара

НАПОМЕНА1. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом
регистрације моторног возила у ОУП-у Ћуприја.
На овом тарифном броју ослобађају се од плаћања
таксе возила ВЈ и ОУП-а Србије.
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.
Позив на број 97.
Сврха 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 плаћа годишње по апарату за забавне игре у
износу од 1.000 динара.
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се
од дана почетка држања средстава за игру.

1. За захтеве, молбе, предлоге, пријаве, опомене и сл

100

2. За уверења која издаје Општ. уп.по основу
евиденције (по члану 161. ЗУП-а)

400

3. За уверења по спроведеном управном поступку (по
члану 162. ЗУП-а)

500

4. За решења која доноси Општинска управа

350

5. За дупликат исправе о завршеној
школи,квалификацијама или др.

200

6. За дупликат и оверу списа увидом у архиву

300

7. За жалбу против решења која доноси Општинска
управа
за физичка лица
- за правна лица
8. За доношење решења о промени презимена, имена
или личног имена:

300

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

700

-из личних разлога

5.000

9. За накнадни упис у матичне књиге рођених, умрлих

750

(доношење решења)
За исправку и допуну података у матичним књигама
не плаћа се

40

500

30.12.2015.

број 30

10. За извод из књиге рођених, венчаних иумрлих

не
плаћа
се
накнада

11. За интернационалне изводе из матичне књиге

900

12. За закључивање брака радним данима услужбеним
просторијама Општинске управе и седиштима
матичних подручја у радно време

500

13. За закључивање брака радним данима ван
службених просторија

5.000

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

1.500

15. За закључивање брака ван службених просторија, по
жељи странака викендом и празником

5.500

16. За закључење брака преко пуномоћника

750

17. Овера потписа и рукописа

100

18. Овера потписа и рукописа ван седишта општине

300

19. Овера пуномоћја

100

20. Увид у пројектну документацију која је архивирана

300

21. Издавање преписа из архива, по сваком листу

150

- пословне објекте

4.000

- пословно-стамбене објекте

5.000

- пословно-стамбене објекте са више стамб.- посл.
јед..
- објекте јавне намене....

5.000

- економске-пољопривредне, помоћне и остале
објекте...
- помоћне и остале објекте

1.000

трафостанице, линијске инфраструктурне објекте

1.000

2. Захтев за издавање локацијских услова за :

динара

- 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 ..
- економске-пољопривредне објекте

7.000

-објекте јавне намене

5.000

-линијске инфраструктурне објекте

10.000

-помоћне и остале објекте

1.000

- доградња објекта

1.000
динара

4.000

1.000

4.000

22. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

250

23. За оверу фотокопије по сваком
полутабаку(полутабак се сматра лист хартије
А4формата. Ако је рукопис, односно преписна страном
језику, плаћа се два пута већа такса
24. За објављивање аката других органа иорганизација
на огласној табли Општинске управе по св.страни А4
25. Попис ствари умрлих лица

50

400

3. Захтев за издавање решења о грађевинској
дозволи за :
-изградњу породично-стамбеног објекта

26. За објављивање аката ЈП и Организација у листу
“Сл. гласник општине Ћуприја“ по страници
објављеног текста
27. За објављивање аката ЈП и организација у „Сл. гл.
општине Ћуприја“ ако се текст објављује на једној
страници , по
реду текста
28. За објављивање огласа и реклама у „Сл. гл.
општине Ћуприја“ по реду текста
29. Цена појединачног листа „Сл. гласник општине
Ћуприја“
30. Годишња претплата листа „Сл. гл. општинеЋуприја

100

-изградњу стамб. об. са више стам.јединица

10.000

-изградњу пословног објекта

10.000

31. За опомену

220

32. Овера уговора осим земљишно књижних уговора

500

33.Овера издржавање иностранство

200

300

1.000

20

-изградњу пословно - стамбеног објекта

200

- изградњу посл. - стамб. обј. са више стамб. - посл.
једин
- изградњу економских -пољопривредних објеката

150

-изградњу објеката јавне намене

5.000

- изградњу линијских инфраструктурних објеката

5.000

- рестаураторске, конзерваторске и радове на
ревитализацији културних добара

2.000

1500

3.000
15.000
2.000

4. Захтев за измену решења о грађевинској дозволи

динара

-услед промене инвеститора

1.000

II Акти и управне радње у имовинско-правној и стамбеној
области
динара
1.За издавање акта о додели , замени, проширењу и
закупу стана
600
- о откупу стана
2.000

-услед других објективних разлога

2.000

5. Захтев за издавање привремене грађевинске
дозволе

1.000

2. За увођење у посед земљишта
за правна лица
за физичка лица
3. За утврђивање пречег права
4. За доношење акта о принудном исељењу бесправно
усељених лица и друга административна извршења
5. Захтев за доношење решења о одређивању земљишта
за редовну употребу
6. Захтев за конверзију земљишта

6. Захтев за издавање решења о одобравању
извођења радова :
- на доградњи, 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,огеаде,
трафостанице, и сл)

динара

2.200
1.500
150
700
2000
2.200

III Акти и управне радње у области урбанизма
1. Захтев за издавање информације о локацији за:
динара
- породично-стамбене објекте

1.500

-стамбене објекте са више стамб.јединица

4.000

41

1.500

700
500
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000

30.12.2015.
- 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

број 30
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

динара

- за изградњу породично-стамбеног објекта

1.000

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

10.000

- за изградњу пословног објекта

10.000

- за изградњу пословно - стамбеног објекта

3.000

- за изградњу посл. - стамб. обј. са више стамб. посл. једин
- за изградњу економских -пољопривредних
објеката
- изградњу објеката јавне намене
- за изградњу линијских инфраструктурних објеката

- 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.
-За породичне стамбене објекте корисне површине
преко 300 m², плаћа се такса за озакоњење у износу
од 50.000 динара.
- 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
- 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.
-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.
-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.

1.000

2.. Захтев за одређивање обима и садржаја о
процени утицаја

1.000
5.000
5.000

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

5.000

13. Захтев за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на другим
површинама

1.000

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.

динара

- За породичне стамбене објекте и станове корисне
површине од 100 m² до 200 m², плаћа се такса за
озакоњење у износу од 15.000 динара.

10.500

35.000

175.000

350.000

700.000

2.100.000

Такса за озакоњење плаћа се на жиро рачун број:
840-742255843-04 позив на број 96-033
Такса 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
2.500
утицаја

15.000

12. Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта

14.000

2.500

3. Захтев на давање сагласности на студију о
процениутицаја 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
.За захтев за давање сагласности на студију о
процени утицаја
- 100 м²
- од 100 м² до 1000 м²
- преко 1000 м²

2.400

1.400
2.800
5.600

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
750
- у селу
950

3.500
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За правна лица
- у граду
- за села
VI Накнаде јавног правобранилаштва
1.Накнада за услуге Службе правне помоћи плаћају
се у износу од 50% тарифе предвиђене за рад
адвоката
2. За захтев или иницијативу за покретање поступка
ОЈП
3 За давање мишљења или сагласности ОЈП
4. За увид у документа и фотокопирање докумената
ОЈП
5. Обнова граница друштвених, државних
иопштинских парцела код пријаве приватних лица
за употребу података .... по ценовнику
Републичког геодетског завода
6. За идентификацију парцела без премера код
приватних лица за сваку парцелу
7. Накнада за увиђај на лицу места

број 30
На основу члана 7а и члана 38б. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...68/2014), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07) и члана 38. Статута општине Ћуприја, („Сл. Гласник
општине Ћуприја“ , бр. 14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

1.200
1.900

350
550
350

Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, број 27/15) мења се чл.2 тако да
гласи:
„На територији општине Ћуприја одређене су 3 зоне за
утврђивање пореза на имовину, и то: I, II, ван зоне II и I, с тим да
је I зона утврђена за најопремљенију зону.

1.500
650

VII За акте и управне радње у области предузетништва,
пољопривреде, водопривреде, саобраћаја,
туризма,комуналних делатности, грађевинске, комуналне
инспеције и инспекције заштите животне средине, јавних
набавки и др.
1. За поднеске ради уписа свих врста радњи
предузетника у Регистар АПР , за две иливише
промена, за брисање радње, за упис издвојених
пословних простора, за извод из Регистра радњи
предузетника, за издавање
свих врста уверења везаних за предузетнике и
слично
2. За издавање такси дозволе или решења о
одобравању обављања делатности

550

3. За издавање идентификационог броја за возило
или идентификационог картона за возача по возилу.

400

4. За решења о утврђивању накнаде ради промене
намене пољ.земљишта
- За правна лица
- За физичка лица
5. За издавање уверења о обављању пољопривредне
производње
- За уверење да нису коришћене субвенције и сл.
буџета оп.Ћуприја
6. За решења о издавању водоводних услова
,сагласности, дозволе и др. аката

Коефицијенти на територији општине износе:
1) за I зону 1,00
2) за II зону 0.50
3) за ван зоне II и I 0,40 „
Члан 2.
У осталом делу Одлука о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 27/15)
остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Одлуку о имени Одлуке о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који
води пословне књиге објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.

1.000

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-19/2015-02 ОД 29.12.2015. године
2.900
1.500

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 57. и 87.-94. Закона о превозу путника
у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015),
члан 20. ст. 1. тачка 13. и члан 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 15. ст. 1. тачка 14. и 38.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.12.2015. године ,
донела је
ОДЛУКУ
О АУТО -ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

500
250

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

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси
превоза (у даљем тексту: такси превоз) путника на територији
општине Ћуприја.
Одлуком се одређују услови које треба да испуни
предузетник, привредно друштво или запослени (у даљем тексту:
такси возач) код предузетника односно привредног друштва,
карактеристике и обележја возила којима се обавља такси превоз
(у даљем тексту: такси возило) и начин обављања такси превоза
путника на територији општине, односно услови под којима се
уређује обављање такси превоза на територији општине Ћуприја
који нису дефинисани Законом о превозу путника у друмском
саобраћају.

VIII За акте 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

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Ћуприја“, а
примењиваће се од 01.01.2016. године.

Члан 2.
Такси превоз путника јесте вид домаћег јавног
ванлинијског превоза путника
који се обавља путничким
возилом које испуњава услове прописане Законом и овом
Одлуком, којим управљају такси возачи у складу са условима
прописаним овом Одлуком.
Путник као корисник услуге такси превоза утврђује
релацију и плаћа цену превоза на основу такси тарифе коју
покаже таксиметар у тренутку завршетка превоза.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-301-4/2015-02 од 29.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав., с.р.

43

30.12.2015.

број 30

Члан 3.
Такси превоз могу да обављају предузетници и
привредна друштва чија је претежна делатност такси превоз и
која су регистрована у Регистру привредних субјеката, у складу
са Законом о регистрацији привредних субјеката и који имају
одобрење надлежног органа Општинске управе општине
Ћуприја, (Одељење за урбанизам и имовинско правне пословеОдсек за урбанизам) за обављање такси превоза.
Такси превоз под условима из става 1. овог члана може
да се обавља само на територији општине Ћуприја за коју
превозник има издато важеће одобрење. Изузетно, превозник
може обавити такси превоз ван граница општине Ћуприја,
односно преко или на територији другог града за који нема
одобрење, ако је такси превоз започет на територији општине
Ћуприја од које има одобрење за обављање делатности.
Превозник који обави превоз у смислу става 2. oвог
члана обавезан је да одмах по обављеном такси превозу уклони
кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза ван граница
општине.
У случају превоза када путник има намеру да се после
завршеног превоза, након краћег задржавања настави превоз
истим возилом превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на
путника без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог
путника у возило, обавезан је да поново истакне кровну ознаку.
Члан 4.
Такси возач је лице које управља такси возилом. Такси
возилом може да управља:
1. предузетник и привредно друштво које је регистровано
за обављање такси превоза;
2. лице запослено код предузетника, односно правног
лица, а који су регистровани за обављање такси превоза, и које
са послодавцем има закључен уговор о раду и пријављено на
обавезно социјално и пензијско осигурање;
3. члан ужe породице који живи у заједничком
домаћинству у складу са Законом и другим прописима.

делатности, док трају правне последице осуде, односно мере,
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци;
8. да се против њега не води истрага и да није правноснажно
осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
9. да постоји слободно место за такси-возило у складу са
Програмом општине из члана 5. ове Одлуке.
Члан 7.
За обављање такси превоза предузетник, односно
привредно друштво, регистровано за обављање ове делатности,
одговоран је за редовни лекарски преглед такси возача о чему
води евиденцију, а такође мора да склопи уговор о раду са такси
возачима.
Члан 8.
Такси возач може обављати такси превоз само са
важећом такси дозволом („ТД“), издатом на основу испуњења
следећих услова:
1. да запослени код предузетника или у привредном друштву
поседује закључен уговор о раду за обављање такси превоза
и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1);
2. да има дозволу за управљање моторним возилом најмање „Б“
категорије и то најмање 3 године;
3. да поседује лекарско уверење о телесној и друшевној
способности за управљање возилима на моторни погон које
није старије од три године;
4. да му није изречена мера забране управљања моторним
возилом „Б“ категорије, што се доказује уверењем које није
старије од шест месеци;
5. да му правноснажном судском одлуком није забрањено
обављање делатности превоза путника у друмском
саобраћају, односно да му правноснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране обављања
делатности, док трају правне последице осуде, односно мере,
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци;
6. да се против њега не води истрага или је правноснажно
осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћја и јавног реда и мира.

Члан 5.
Скупштина општине Ћуприја на предлог Одељења за
урбанизам и имовиско правне послове у складу са саобраћајнотехничким условима доноси Програм којим дефинише
организовање такси превоза.
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана
дефинишу се у петогодишњем периоду, на основу
карактеристика превозних захтева-вожњи и техничке регулације
саобраћаја на територији општине Ћуприја.
Под саобраћајно-техничким условима се подразумева:
- одређивање оптималног броја такси возила у складу са
потребама општине Ћуприја за такси превозом;
- одређивање локација за смештај такси возила (такси
стајалишта) на територији општине Ћуприја;
- одређивање оптималног броја такси возила на стајалишту у
зависности од смештајног простора на коловозу или тротоару и
потреба саме локације односно подручја за такси превозом.

Такси дозвола („ТД“) се издаје на период од годину
дана, са могућношћу продужења важности, с тим што је
предузетник, односно одговорно лице у привредном друштву у
обавези да најкасније у року од месец дана пре истека важности
такси дозволе поднесе захтев за продужење исте са
документацијом из става 1. овог члана.
Члан 9.
Возило којим се обавља такси превоз мора да испуњава
следеће услове:
1.
да је то путнички аутомобил који има највише пет
седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата;
2.
такси возило мора да поседује таблице ТХ са ознаком
општине Ћуприја, у саобраћају на путу;
3.
да је технички исправно са евиденцијом о извршеном
шестомесечном техничком прегледу;
4.
да у унутрашњем делу возила у пределу инструмент
табле има истакнут назив ауто-такси превозника;
5.
да има уграђен таксиметар који је технички исправан,
оверен и постављен тако да износ који откуцава буде видљив за
путнике;
6.
да има светлећу кровну ознаку која садржи обострани
натпис „ТАХI“ са називом предузетничке радње или правног
лица, синхронизовану тако да се гаси када је укључен
таксиметар;
7.
да има ватрогасни апарат са важећом потврдом о
контроли и исправности апарата;
8.
да рекламне поруке (ако их има) не буду на стакленим
површинама;
9.
да је споља и изнутра чисто и без физичких оштећења;
10. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње
осветљење;
11. да има блок-рачун у коме је сваки лист оверен печатом
фирме;
12. да је важећи ценовник услуга постављен на видном
месту за путника;
13. да има на видном месту истакнути идентификациони
картон за возило и такси дозволу за возача;

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Решење о одобравању обављања делатности такси
превоза на територији општине Ћуприја може се издати
предузетнику, односно привредном друштву, уз испуњење
следећих услова:
1. да има решење о инспекцијском прегледу такси возила;
2. да поседује возачку дозволу "Б" категорије најмање три
године;
3. да је регистровао пословно седиште за обављање такси –
превоза на адреси становања са пребивалиштем најмање две
године до регистровања делатности;
4. да је власник, односно прималац лизинга најмање једног
регистрованог путничког возила. Прималац лизинга мора
бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник возила;
5. да је пословно способан, да има лекарско уверење о
способности возача за управљање возилом којим се обавља
такси-превоз, које није старије од три године;
6. да му није изречена мера забране управљања моторним
возилом „Б“ категорије, што се доказује уверењем које није
старије од шест месеци;
7. да му правноснажном судском одлуком није забрањено
обављање делатности превоза путника у друмском
саобраћају, односно да му правноснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране обављања
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14. да такси возило испуњава услове у погледу границе
издувне емисије прописане најмање нормом „ЕУРО-3“;
15. да поседује полису осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу;
16. да се такси возило једном годишње прегледа у погледу
испуњења услова од стране надлежне општинске инспекције
најкасније до истека важења решења о испуњености услова за
такси-возило из овог члана, о чему се води евиденција, уз
обавезно подношење доказа о измирењу локалне комуналне
таксе за истицање фирме за претходну годину.
Приликом подношења захтева из члана 6. став 1. тачка
2. ове Одлуке такси возило мора да испуни услове из става 1. и
14. овог члана, док у саобраћају на путу, такси возило мора да
задовољава све услове из става 1. овог члана.
Решење да такси возило испуњава услове из става 1.
овог члана издаје Општинска управа – Одељење за инспекцијски
надзор.
Члан 10.
Превоз који путничким возилом обавља домаће,
односно страно лице које нема својство превозника, а који се
обавља два или више пута током дана, недеље или месеца, на
истом или сличном превозном путу или се лица која се превозе
укрцавају или искрцавају на аутобуским стајалиштима или на
истим или сличним местима укрцавања или искрцавања, и лица
која се превозе нису у сродству са лицем које управља возилом
сматра се јавним превозом који је овом Одлуком забрањен.
Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће се
нарочито и:
1) превоз за који је наплаћена услуга превоза;
2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји
линијски превоз;
3) превоз више од пет лица, укључујући и возача;
4) превоз „од врата до врата”;
5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања;
6) ако лице које управља возилом (власник или корисник
возила) није у могућности да из сопствених прихода, односно
прихода остварених по основу рада, социјалних или пензијских
примања финансира износ трошкова за гориво које је утрошено
за разлику броја пређених километара у тренутку вршења
инспекцијске контроле и броја пређених километара
евидентираних у записнику о последњем техничком прегледу.

Члан 14.
Такси дозвола („ТД“) је исправа која садржи податке о
такси возачу коју издаје Одељење за урбанизам и имовинско
правне послове општине Ћуприја. Такси дозвола је исправа која
мора бити у пластифицираном омоту и коју таски возач носи са
собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже
на захтев овлашћеног лица, и мора бити на видљивом месту за
путнике у возилу.
Такси дозвола мора да садржи следеће податке:
- пословно име предузетника или правног лица;
- редни број;
- име и презиме такси возача;
- адресу такси возача;
- статус такси возача (предузетник или запослени);
- јединствени матични број такси возача;
- фотографију такси возача.
Члан 15.
Исправе које такси возач носи са собом приликом
обављања делатности и које је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица су:
- решење о упису код Агенције за привредне регистре;
- решење о испуњености услова за такси возило у погледу
техничких карактеристика у складу са одредбама ове Одлуке;
- решење којим се одобрава обављање делатности такси превоза;
- саобраћајну дозволу (са евиденцијом о шестомесечном
техничком прегледу возила);
- картон о исправности противпожарног апарата;
- потврду о исправности таксиметра;
- идентификациони катрон за такси возило;
- такси дозволу;
- уверење о обављеном лекарском прегледу возача.
Члан 16.
Предузетник, односно привредно друштво, којима је
делатност такси превоз путника у обавези су да:
1. сваку измену података, који се односе на услове за
обављање такси превоза, а унети су у идентификационе картоне
за возила и такси дозволе за возаче, пријаве Одељењу за
урбанизам и имовинско правне послове, најкасније у року од
осам дана од дана настанка измене;
2. обавезно у случају трајног престанка обављања
делатности такси превоза или привременог прекида обављања
делатности такси превоза дужег од месец дана, врати Одељењу за
урбанизам и имовинско правне послове, ИД картоне за такси
возила и такси дозволе за возаче које му је ово Одељење издало, а
исто је дужно да изда потврду да су исправе враћене и задржавају
се у служби привремено или трајно.

III ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 11.
Захтев за издавање одобрења из члана 3. ове Одлуке,
правно и физичко лице подноси надлежном Одељењу за
урбанизам и имовинско правне послове. Уз захтев за издавање
одобрења подноси се документација наведена у члану 6. ове
Одлуке.
Надлежна служба за решавање по захтеву, донеће
решење о одобравању или решење којим се одбија захтев за
обављање делатности такси превоза.
На основу решења Регистра привредних субјеката о
упису правног лица или предузетника за обављање делатности
такси превоза и одобрења из става 1. овог члана, надлежна
служба Општинске управе издаје такси дозволу за возача („ТД“)
уз испуњење услова из чалана 8. ове Одлуке и индетификациони
картон за возило - ИД уз испуњење услова прописаних у члану 9.
ове Одлуке о којима води посебан регистар.

VI НАЧИН РАДА У ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 17.
Такси возач може да започне такси превоз са
стајалишта, на радио и телефонски позив из диспечерског центра,
или од стране путника као корисника превоза односно на
заустављање путника у складу са законом.
Такси возач не може да користи аутобуска стајалишта
намењена за међумесни превоз која су одређена Одлуком о
аутобуским стајалиштима.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз
забрањено је обављање линијског превоза.

IV УПИС У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Члан 12.
Привредна друштва или предузетници упис у Регистар
привредних субјеката врше у складу са одредбама Закона којим
се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 18.
Путник може да одбије да уђе у такси возило, ако
основано посумња да је такси возач под утицајем алкохола или
опојних дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост возила
запрљана.
Члан 19.
Таксиста је дужан да у слободно такси возило прими
сваког путника, као и лични пртљаг путника према величини
простора за пртљаг и носивости такси возила.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз
намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари које
нису ручни пртљаг.
Инвалидска колица и друга ортопедска помагала не
сматрају се пртљагом из става 1. овог члана.
Таксиста није дужан да у такси возило прими лица под
утицајем алкохола, опојних дрога или оболела од заразних
болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг
путника којим би се угрозила безбедност и здравље људи,
испрљало или оштетило возило.

V ТАКСИ ИСПРАВЕ
Члан 13.
Идентификациони картон такси возила ( ИД за такси
возила) је исправа која садржи податке о ауто-такси возилу, а
коју издаје Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
општине Ћуприја. Идентификациони картон такси возила је
исправа која мора бити у пластифицираном омоту и садржи:
- редни број регистра који води надлежна служба;
- назив предузетника или привредног друштва,
- име и презиме оснивача,
- ПИБ ,
- адресу предузетника или правног лица,
- регистарску ознаку, марку и тип такси возила,
- датум издавања ИД за такси возило.
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Возач таксија не сме да прими у возило децу до шест
година старости без пунолетног пратиоца.
Такси возилом не могу се без пристанка такси возача
превозити кућни љубимци.
Члан 20.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси
превоза према путницима опходи са пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде
уредан, адекватно и прикладно одевен и обувен према
временским условима, да не конзумира цигарете у такси возилу
за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојних
дрога.
Члан 21.
Такси возач је у обавези да уклони кровну ознаку
„ТАХI’’ и таксиметар у случајевима када возило употребљава за
сопствене потребе и исти не смеју бити видљиви.
Привредни субјекти из члана 3. става 1. ове Одлуке не
могу било којом својом радњом која се односи на уступање
кровне ознаке са називом „ТАХI“, уступање докумената са
својим пословним именом, уступање такси дозволе, уступање
таски возила и друго, да омогуће правним или физичким лицима
која не испуњавају услове прописане овом Одлуком, да обављају
такси превоз.
У случају да се при контроли саобраћаја у путничком
возилу налази таксиметар или кровна ознака „ТАХI’’, а да при
том возило није регистровано за такси превоз, сматраће се да
возач обавља такси превоз.
Такси превозник може обављати превоз преко или на
територији друге општине од које нема издато одобрење за
обављање такси превоза, ако је превоз започет на територији
општине Ћуприја од које има одобрење за обављање делатности.
Такси превозник који обавља превоз у смислу става 1.
овог члана обавезан је да одмах по обављању такси превоза
уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза на
територији општине од које нема одобрење за обављање такси
делатности.
У смислу превоза из става 1. овог члана ако исти
путник има намеру да након искрцавања, истим возилом настави
превоз, такси превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти возило, чека на путника без
заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у
возило, превозник је обавезан да на прописан начин поново
истакне кровну ознаку.
Превозник не сме примати у возило путника на
територији општине од које нема одобрење за обављање такси
превоза.
Члан 22.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим
путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у
складу са важећим режимом саобраћаја.

Стајалишта из става 1. овог члана одређују се
Програмом из члана 5. став 1. ове Одлуке.
Члан 25.
Стајалишта се обележавају хоризонталном и
вертикалним ознакама у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији.
Члан 26.
На такси стајалишту возила се паркирају према
редоследу доласка. На стајалишту могу да се паркирају само
возила која су обележена у складу са овом Одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру
обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном
и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на стајалишту возач је дужан
да остане поред возила или у возилу.
Члан 27.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације
на
стајалиштима,
одржавању
постојеће
саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и
летњим условима стара се ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја“.
Члан 28.
Стајалиште могу да користе само превозници који
имају одобрење за обављање такси превоза.
У случају да је стајалиште попуњено, превозник који
обавља такси превоз не може своје такси возило да паркира у
његовој ближој околини, нити да паркира возило у непосредној
близини такси стајалишта.
Такси превозник може зауставити и паркирати такси
возило у дворишту пословног простора, односно у његовој
непосредној близини на адреси регистрације делатности.
Члан 29.
Такси возач може да прими путника на превоз ван
такси стајалишта, на местима где није забрањено заустављање и
паркирање у складу са Законом о безбедности саобраћаја на
путевима, само ако га путник заустави.
VIII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 30.
Скупштина општине Ћуприја посебном Одлуком
утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се такси
превоз мора обављати.
Таксиметар мора бити подешен у складу са Одлуком из
става 1. овог члана.
Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања
вожње са путником, укључи таксиметар, односно преузме
потврду о фиксној цени када превоз отпочне са такси стајалишта
на локацијама од посебног интереса за општину Ћуприја и да га
искључи одмах након завршене вожње.
Такси превозник за извршену услугу превоза наплаћује
цену превоза у износу који показује таксиметар у тренутку
завршетка превоза или цену по издатој потврди са локација из
става 3. овог члана.
Такси превозник дужан је да изда рачун кориснику
услуге превоза за обављени превоз који садржи датум, релацију и
километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печатом
превозника.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на
почетку вожње, путник није у обавези да плати цену услуге
превоза.
Члан 31.
Такси тарифа је укупна цена такси-превоза коју чини
збир појединачних цена и то:
- цена за старт
- по једном пређеном километру
- по времену чекања
- по доласку, по одласку, по позиву
- у зависности од времена вожње и доба дана или ноћи
- у зависности од дана у недељи (радни дан, викенд или празник)

Члан 23.
Забрањено је вршити дискриминацију засновану на
полној, расној, верској, националној припадности и инвалидности
у такси -превозу.
Дискриминацијом из става 1. овог члана сматра се:
1.одбијање превоза путника са инвалидитетом, или путника
дискриминисаних по осталим основама из става 1. овог члана;
2.одбијање такси возача да пружи физичку помоћ путнику са
инвалидитетом ако без такве помоћи путник не може да користи
превозничку услугу и ако пружањем помоћи не угрожава
безбедност саобраћаја;
3.утврђивање неповољнијих услова превоза за путника са
инвалидитетом, или путника дискриминисаних по осталим
основама из става 1. овог члана, као и услова плаћања, осим у
мери у којој су ти услови оправдани техничким захтевима или
неопходни повећаним трошковима превоза путника са
инвалидитетом.
Посебно
тежак
облик
дискриминације
због
инвалидности
представља
узнемиравање,
вређање
и
омаловажавање путника са инвалидитетом у току путовања од
стране такси возача, због његове инвалидности, као и других
путника дискриминисаних на основу полне, расне, верске,
националне припадности, сексуалне опредељености и др.

Члан 32.
Ако више путника истовремено користи такси превоз
до истог места опредељења, накнаду за обављање такси превоза
плаћају сви путници у једнаким деловима, према износу који
покаже таксиметар, осим уколико се путници другачије договоре.

VII ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 24.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су
површине јавне намене, одређене за стајање такси возила у току
обављања такси превоза.
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Члан 33.
У току такси превоза до места опредељења путника,
такси возач може примити друге путнике само уз сагласност
путника који је започео коришћење такси превоза.

Превозник, привредно друштво, друго правно лице,
предузетник или физичко лице, коме је у вршењу јавног превоза
искључено путничко возило, дужан је да на месту паркирања које
му је одређено, обезбеди путничко возило и плати трошкове
паркирања истог.
Члан 41.
Ако у вршењу инспекцијског надзора Комунални
инспектор утврди да лице које нема својство превозника обавља
јавни превоз који је овом Одлуком забрањен, дужан је да
искључи путничко возило, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана,
као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за
прекшај из члана 49. став 1. тачка 7. ове Одлуке.
Комунални испектор дужан је да без одлагања о
предузетој мери из става 1. овог члана обавести Министарство
унутрашњих послова.
Члан 42.
Привремено одузето путничко возило којим се обавља
такси превоз и које је употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа чува се до правноснажног окончања
прекршајног, односно поступка за привредне преступе, о трошку
власника, односно лица од кога је привремено одузето.
Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено да ће
се путничко возило продати, Комунални инспектор спроводи
продају сходном применом пореских прописа.

Члан 34.
Ако путник који је примљен у току превоза наставља
коришћење превоза и после места опредељења путника који је
већ започео коришћење такси прeвoза наставак вожње се сматра
започињањем коришћења новог такси превоза.
Члан 35.
У случају када не може да изврши започети такси
превоз услед квара на возилу или прекида саобраћаја, такси
возачу припада као накнада износ који у моменту прекида такси
превоза покаже таксиметар, умањен за цену старта.
У случају квара на такси возилу, возач је у обавези да
путнику обезбеди друго ауто-такси возило.
IX ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 36.
Предузетнику или привредном друштву који врше
привредну делатност превоза путника такси-возилом, престаје да
важи Решење којим се одобрава обављање такси-превоза у
случајевима:
- одјаве и брисања из Регистра АПР ;
- ако престане да испуњава услове утврђене законом и одредбама
ове Одлуке.

Члан 43.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
надзора има право да зауставља и прегледа путничка возила
којима се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничких
возила Војске Србије, хитне помоћи и органа унутрашњих
послова.
Путничка возила из става 1. овог члана заустављају се
истицањем стоп таблице.
Стоп таблица мора бити пресвучена рефлектујућом
материјом или израђена на начин да се може осветлити
сопственим извором светлости, који емитује светлост црвене
боје.
Стоп таблица пресвучена рефлектујућом материјом
има облик круга пречника најмање 12 cm и причвршћена је на
одговарајућу дршку. Основа таблице је жуте боје, са црвеном
ивицом ширине најмање 2 cm.
Стоп таблица са сопственим извором светлости има
облик круга пречника најмање 18 cm и причвршћена је на
одговарајућу дршку. Основа је жуте боје, око које је црвена
ивица ширине најмање 3 cm, чије су површине од рефлектујуће
материје. Основа друге стране је беле боје пречника најмање 10
cm око које је црвена ивица ширине најмање 3 cm са
рефлектујућом материјом. У ову основу је уграђено светлеће тело
које може да емитује постојано, односно трепћуће светло црвене
боје.
На основи стоп таблице коју користи Комунални
инспектор исписан је текст: "СТОП ИНСПЕКЦИЈА".

Члан 37.
У случајевима из члана 36. ове Одлуке, надлежно
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове донеће
решење о престанку важења Решења о одобравању обављања
делатности такси-превоза и обавезати предузетника, односно
правно лице, да врати све такси-исправе које су му издате, у року
од осам дана.
X НАДЗОР
Члан 38.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши
Комунална инспекција Општинске управе општине Ћуприја.
Члан 39.
Предузетник и правно лице дужни су да Комуналном
инспектору омогуће неометано вршење контроле, ставе на увид
сва потребна документа, да у року који инспектор одреди,
доставе потребне податке и да поступе по налогу инспектора,
односно овлашћеног лица.
Комунални инспектор овлашћен је да у току
инспекцијског надзора:
1.
прегледа путничка возила којима се обавља превоз у
друмском саобраћају, контролише прописану документацију
овом Одлуком и Законом;
2.
утврђује идентитет превозника, посаде возила и других
одговорних лица за обављање превоза контролом пасоша, личних
карата и других одговрајућих исправа;
3.
искључи путничко возило домаћег превозника којим се
превоз путника или лица обавља противно одредбама Закона и
ове Одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну
дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана, у случају
поновног искључивања путничког возила истог превозника, у
трајању од 30 дана;
4.
нареди превознику да у одређеном року отклони
уочене недостатке и неправилности у раду, ако превозник обавља
превоз путника супротно одредбама Закона и ове Одлуке;
5.
привремено одузме путничко возило којим се обавља
таски превоз, а које је употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредне преступе и изда потврду о
одузимању путничког возила;
6.
привремено одузме идентификационе исправе, такси
дозволе и идентификационе картоне до откалњања утврђене
неправилности и изда потврду о одузимању исте.
Комунални инспектор је дужан да без одлагања о
предузетој мери из става 3. овог члана обавести Министарство
унутрашњих послова.

Члан 44.
Возач је дужан да заустави путничко возило којим се
обавља превоз у друмском саобраћају ако комунлани инспектор
истакне саобраћајни знак прописан у складу са чланом 43. став 2.
ове Одлуке.
Члан 45.
Против решења Комуналног инспектора може се
изјавити жалба Министарству надлежном за послове саобраћаја у
року од осам дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана
не одлаже извршавање решења.
Члан 46.
Веродостојна исправа којом се доказује извршење
прекршаја, односно привредног преступа у смислу ове Одлуке,
сматра се и:
1) видео или фото запис на коме се јасно могу видети:
возило којим је извршен прекршај, регистарске
таблице возила и битна обележја прекршаја, односно
привредног преступа;
2) фотокопија документације у вези са превозом који се
налази у путничком возилу.

Члан 40.
Забрањено је, за време трајања искључења, користити
путничко возило које је у вршењу инспекцијског надзора
искључено из саобраћаја.
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За прекршај из став 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5000 до 50000 динара одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 10 000 до 150 000 динара казниће
се предузетник за прекршај из ства 1. овог члана, осим за
прекршај из става 1. тачка 7. овог члана.
Новчаном казном од 10 000 до 200 000 динара казниће
се предузетник за прекршај из става 1. тачка 7. овог члана.
Новчаном казном од 5 000 до 30 000 динара казниће се
физичко лице за прекршај из става 1. тачка 7. овог члана.
За прекршај из става 1. тачка 7. овог члана обавезно се
изриче и заштитна мера одузимања предмета-возила које је
употребљено за извршење прекршаја.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Новчаном казном у износу од 50 000 до 500 000 динара
казниће се за привредни преступ правно лице:
1) које обавља такси превоз, а нема одобрење за
обављање такси превоза (члан 3. став 1.);
2) ако се у путничком возилу, осим у путничком возилу
којим се обавља такси превоз, налази таксиметар и
кровна ознака „ТАХI“ (члан. 21. ст. 3.).
За привредни преступ из става 1. тачка 1 овог члана,
обавезно се изриче и заштитна мера одузимања предмета-возила
које је употребљено за извршење привредног преступа.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 5 000 до 75 000 динара и одговорно лице у
правном лицу.
За привредни преступ из става 1. овог члана може се
одговорном лицу изрећи и заштитна мера забране вршења
одређених дужности у трајању од шест месеци до две године у
чијем је обављању извршена радња из става 1. овог члана.
Члан 48.
Новчаном казном од 10 000 до 250 000 динара казниће
се за прекршај предузетник ако:
1) обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање
такси превоза (члан 3. став 1.);
2) ако се у путничком возилу, осим у путничком возилу
којим се обавља такси превоз, налази таксиметар и
кровна ознака „ТАХI“ (члан. 21. ст. 3.).
Новчаном казном од 5 000 до 50 000 динара казниће се
физичко лице за прекршаје из става 1. овог члана.
За прекршаје из става 1. овог члана може се
предузетнику изрећи и заштитна мера забране вршења одређених
делатности у трајању од шест месеци до две године у чијем је
обављању извршена радња из става 1. овог члана.
За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана овабезно се
изриче и заштитна мера одузимања предмета возила које је
употребљено за извршење прекршаја.
Члан 49.
Новчаном казном од 50 000 до 500 000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1)
такси превоз обавља на територији јединице локалне
самоуправе од које нема издато важеће одобрење за обављање
такси делатности (члан 3. став 2.);
2)
по обављеном превозу из члана 3. став 2. не уклони
кровну ознаку и пружа услуге такси превоза на територији
јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће
одобрење за обављање такси делатности (члан 3. став 3.);
3)
обавља таски превоз, а није власник најмање једног
регистрованог путничког возила (члан 6. став 1. тачка 4.);
4)
не обавља такси превоз фабрички произведеним
путничким возилом које има највише пет седишта рачунајући и
седиште возача и најмање четворо врата или за које нису издате
регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична
слова ТХ на задње две позиције или које није регистровано
према месту седишта таски превозника (члан 9. став 1. тачке 1.
и 2.);
5)
у путничком возилу којим се обавља такси превоз није
на видном месту за корисника превоза уграђен таксиметар,
оверен или није истакнут назив такси превозника (члан 9. став
1. тачке 4. и 5.);
6)
на крову путничког возила којим се обавља такси
превоз није истакнут назив „ТАXI” (члан 9. став 1. тачка 6.);
7)
обавља јавни превоз који је овом Одлуком забрањен
(члан 10.);
8)
у путничком возилу којим се обавља такси превоз не
налази такси дозвола, односно одобрење општинске, односно
градске управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја
за обављање такси превоза (члан 15.);
9)
користи аутобуска стајалишта која су одређена
одлуком јединице локалне самоуправе за међумесни превоз
путника (члан 17. став 2.);
10) путничким возилом којим се обавља такси превоз
обавља линијски превоз (члан 17. став 3.);
11) у делу путничког возила којим се обавља такси превоз
намењеном за превоз путника смешта ствари које нису ручни
пртљаг (члан 19. став 2.);
12) било којом својом радњом омогући другим правним
или физичким лицима која не испуњавају услове прописане
овим Законом да обављају такси превоз (члан 21. став 2.);
13) таксиметар није подешен у складу са одлуком из члана
30. став 1. (члан 30. став 2.).

Члан 50.
Новчаном казном од 50 000 до 250 000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1) ако у року од месец дана пре истека важности такси дозволе
поднесе захтев за продужење исте (члан 8. став 2.);
2) ако једном годишње не изврши инспекцијски преглед такси
возила (члан 9. став 1. тачка. 16.);
3) ако поступи у супротности са одредбама члана 16. ове
Одлуке;
4) такси превозник приликом отпочињања превоза не укључи
таксиметар или не преузме потврду о фиксној цени када
отпочиње са такси стајалишта (члан 30. став 3.);
5) такси превозник за извршену услугу превоза не наплаћује
искључиво цену превоза у износу који показује таскиметар или
цену из потврде о фиксној цени превоза у тренутку завршетка
превоза (члан 30. став 4.);
6) таски превозник не изда рачун кориснику услуге таски
превоза за обављени превоз који садржи датум, релацију или
километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печатом
превозника (члан 30. став 5.).
За прекршај из став 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5000 до 25000 динара одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5 000 до 75 000 динара казниће се
предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 5 000 до 15 000 динара казниће се
физичко лице ако превоз обавља супротно одредби члана 2. став
1. ове Одлуке.
Члан 51.
Новчаном казном од 5 000 до 15 000 динара казниће се
за прекршај возач ако не заустави путничко возило којим се
обавља превоз у друмском саобраћају када Комунални инспектор
истакне саобраћајни знак прописан у члану 43. став 2. (члан 44.).
XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о ауто такси превозу на територији општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 9/2012, 7/2013 и 7/2014).
Члан 53.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-301-5/2015-02 од 29.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014) ,члана 6.
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору ('' Службени гласник Републике Србије'', број
68/2015) , Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015 годину ('' Службени гласник Републике
Србије'', број 101/2015) и члана 38. Статута Општине Ћуприја(
''Службени гласник Општине Ћуприја '', број 23/13 ) Скупштина
Општине Ћуприје на својој седници одржаној дана 29.12.2015
године , доноси
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У
СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1
Овом одлуком се одређује максимални број запослених на
неодређено време у систему јединице локалне самоуправе Општине Ћуприја по организационим облицима.
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Члан 2.
Максимални број запослених на неодређено време по
организационим облицимау систему Општине Ћуприја је:
-Општинска управа Општине Ћуприја.......................................148
-ЈП'' Дирекција за изградњу и уређење Општине Ћуприја''.......25
-ЈКП ''Равно 2014''.........................................................................127
-Туристичка организација Општине Ћуприја................................4
-Јавно предузеће '' Зоохигијена Ћуприја'' ......................................9
- Правобранилаштво Општине Ћуприја.........................................1
-Установа културе ''Ћуприја''.........................................................14
-Установа за спорт Спортски центар '' Ада''................................27
-Народна библиотека '' Душан Матић''.........................................15
-Музеј '' Хореум Марги-Равно''.....................................................8
-Предшколска установа ''Дечја радост''........................................94

ОДЛУКУ О
ПОНИШТАВАЊУ КОНКУРСА
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. години
број 06-261/2015-01-1 од 05.10.2015. године
Члан 1.
Поништава се конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у
2015. години број 06-261/2015-01-1 од 05.10.2015. године, који је
објављен у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ број
24/2015, у дневном листу „Данас“ дана 23.10.2015. године и на
веб сајту општине Ћуприја као и сва акта која су у вези са истим
донета.
Члан 2.
Учеснике конкурса који су се пријавили по Јавном
позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у
2015. години број 06-261/2015-01-1 од 05.10.2015. године у
електронској форми обавестити о поништавању конкурса.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у Службеном гласнику Општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-9/2015-2 oд 29.12.2015. године

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“ и на веб сајту општине Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 64. Упутства о вођењу матичних књига и
обрасцима матичних књига у вези члана 63. Закона о матичним
књигама (''Сл. гласник РС'' број 20/09 и 145/14) 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 29.12.2015. године донела је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-304/2015-01-1 од 28.12.2015. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, дипл.инж.маш. , с.р.
На основу члана 137. Закона о спорту (''Сл.гласник
РС'', бр. 24/2011 и 99/2011- други Закон) и чл. 32. Закона о
Локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014),
чл. 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја,
бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и чл.51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја,
бр.14/12), Скупштина општине Ћуприја на својој седници
одржаној данa 29.12.2015.године, доноси

ОДЛУКУ
Члан 1.
ОДРЕЂУЈУ СЕ др Предраг Божић спец патологије и др
Горан Цветковић спец. ургентне медицине да пружају услуге
стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавати потврде о смрти за лица која су
умрла ван здравствене установе.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Нинослав Ерић да
са лекарима из члана 1. ове Одлуке закључи Уговоре о пружању
услуга за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица
умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
2016-2020
САДРЖАЈ
1.
УВОД...................................................................................................3
1.1 Општи подаци о општини Ћуприја.........................................4
1.2Принципи израде стратешког плана...................................5
1.3 Анализа законских оквира и повезаност са националним
стратегијама.................................................. 5
1.4 Институционални механизми општине Ћуприја задужени за
одржавање системa спорта....................................................7
1.5 Историја спорта у Ћуприји........................................8

Члан 3.
Вредност посла из члана 1. ове Одлуке износи 1.000,оо
динара по издатој потврди о смрти у нето износу без пореза и
доприноса.
Плаћање се врши месечно од 5. до 15. у месецу.
Члан 4.
Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке
послове - Одсек за управно правне послове достављаће Одељењу
за финансије до 5. ог у месецу број издатих потврда о смрти ради
обрачуна исплате накнаде из члана 3 ове Одлуке.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број:
06-27-8/2015-02 од 10.03.2015. године објевљена у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“ број 3/2015.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“

2. ОПШТИ ПОДАЦИ У СПОРТУ...............................9
2.1 Спортски клубови и савези............................................9
2.2 Чланство у спортским клубовима..................................11
2.3 Кадрови у спорту..........................................................11
2.4 Финансирање спорта у општини Ћуприја.........................12
3. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ...................................................13
3.1 Спорт за све, рекреативни спорт...............................................13
3.2 Спорт деце и младих......................................................16
3.3 Спортски објекти.......................................................19
3.4 Такмичарски спорт........................................................23

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-6/2015-02 ОД 29.12.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 19. Закона о јавном информисању („Сл.
гласник РС“, бр. 83/2014 и 58/2015), члана 4. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014),
члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. глaсник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн) и члана 60. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13) Општинско веће општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 28.12.2015. године, доноси

4.АКЦИОНИ ПЛАНОВИ........................................................25
5.РАДНА ГРУПА И КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО.........33
1.

УВОД

Програм развоја спорта општине Ћуприја за период од
2016. до 2020. године и aкциони план за њену примену израђени
су у складу са Националном стратегијом развоја спорта у
Републици Србији и Законом о спорту. Њиме је предвиђено
укључивање локалних самоуправа у планирање и развој ове
значајне области за све грађане, спортисте и спортске клубове,
савезе и удружења.
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Спорт као делатност од посебног значаја треба да
испуни своју наглашену друштвену мисију која поред
такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни и
социјални аспект. Циљ стратегије развоја спорта општине
Ћуприја је унапређење и развој спорта у нашем граду кроз
системску, стратешку и организацијску бригу са јасно одређеним
конкретним мерама за решавање проблема у свим областима
спорта.
Израђен на основу сумирања досадашњих искустава,
анализе стања у спорту и уочених проблема и потреба за чије
решавање су, пратећи модерне тенденције, дате смернице и
акциони план, овај документ као циљеве развоја спорта у нашем
граду поставља:





Климатска карактеристика овог реона одређена је
својствима и елементима умерене континенталне климе,
просечним количинама падавина и мањим утицајем ветрова,
изузев кошаве. Максималне температуре достизале су у неким
годинама и преко 400С изнад, а зими и до 390С испод нуле.
Ћуприја има одличан геостратешки положај на
раскрсници саобраћајног пута познатог као коридор 10, ауто-пута
Е–75 који спаја источну са западном Европом, плодно
пољопривредно земљиште, повољне услове за сточарство,
значајне шумске потенцијале, погодне локације за формирање
саобраћајно-трговинско-индустријских терминала.
Према попису из 2011. године Општина Ћуприја има
30.645 становника, и то у 19.471 у граду и 11.174 у сеоским
месним заједницама. Густина насељености је 106 становника по
м2

Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима
становништва
Унапређен школски спорт на територији општине
Ћуприја
Унапређено стање спортске инфраструктуре на
територији општине Ћуприја
Побољшање услова за развој такмичарског спорта у
Ћуприји

Попис 1981

У систему који треба да са једне стране обезбеди
доступност спорта ширим слојевима, посебно деци, али и да
обезбеди услове за развој такмичарског спорта , локална
самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре,
суфинансирањем активних клубова, стипендијама и донацијама
игра важну улогу, те је стога за целокупни развој спорта
неопходно поставити стратешке правце развоја и применити
конкретне мере за побољшање услова у којима се тренутно
налази спорт у Ћуприји..

Попис 1991

Попис 2002

Попис 2011

M

Ж

M

Ж

M

Ж

М

Ж

19052

19789

18909

19838

16163

17404

14849

15796

на

раније

Табела 1. Динамика у односу
Извор:Републички завод за статистику

пописе

1.2 Принципи израде стратешког плана
- усаглашеност са националним стратегијама и међународним
стандардима
- отворена, "транспарентна" консултација у припремању и
доношењу плана
- демократско одлучивање,
- дугорочна перспектива,
- ефикасност (исплативост / економичност),
- специфични мерљиви, реални и оствариви циљеви
- мултидисциплинарни и међусекторски приступ
Слика 1. – Авионски снимак градског језгра општине Ћуприја
1.1 ОПШТИНА ЋУПРИЈА-општи подаци
Општина Ћуприја се налази у средишту Поморавског
округа, окружена општином Јагодина на североистоку, општином
Параћин на југу, односно општином Деспотовац на северозападу.
Ћуприја се налази на најнижој моравској тераси, у централном
делу Србије, на обалама реке Раванице и Велике Мораве, у
средишњем делу горњег Поморавља.

1.3 Анализа законских оквира и повезаност са националним
стратегијама
Усвајањем Закона о спорту 2011. године стекли су се
услови за креирање републичке стратегије развоја спорта, али и
акционих планова на нивоу општина. Законом о спорту је
уређена област спорта на системски целовит и свеобухватан
начин у складу са европским стандардима и прописима уз
усаглашавање са националним прописима. Закон о спорту
конкретно уређује и област потреба и интереса грађана у области
спорта у јединицама локалне самоуправе. Потребе и интереси
грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету
јединица локалне самоуправе у складу са законом јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све,
односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена
и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на
територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и
реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за
јединицу локалне самоуправе;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице
локалне самоуправе у европским клупским такмичењима;
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских
секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска
школска спортска такмичења и др.
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или
члан јединица локалне самоуправе;

Површина територије општине Ћуприја износи 287
км², налази се на надморској висини од 123м, на географској
дужини од 43°56’ и географској ширини од 21° 22’.

Слика 2. Географски положај општине Ћуприја
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8. активности спортских организација, спортских друштава,
удружења, гранских и територијалних Спортских савеза на
територији јединице локалне самоуправе, у зависности од тога да
ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе,
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у
којој мери се унапређује спортски рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско-здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту;
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и
осталих учесника у систему спорта о питањима битним за
одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција
релевантних информација за адекватно задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији јединице локалне
самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са
територије јединице локалне самоуправе и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и
врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима
у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта
Министарство омладине и спорта је у оквиру закона,
израдило Стратегију развоја спорта 2014-2018. Улога
Министарства омладине и спорта је да предводи, инвестира и
омогућава спортском систему Републике Србије да оствари
циљеве и приоритете које је стратегија дефинисала, као што су
повећање броја младих који се баве спортом, подстицање
рекреације код грађана, подршка развоју врхунског спорта и
улагање у спортску инфраструктуру. То су уједно и теме којима
се програм бави.
Да би на свим нивоима стратегија заиста имала ефекта,
препоручено је да локалне самоуправе креирају програме развоја
у односу на анализу стања и локалне потребе у овој области, у
складу са Републичком сратегијом и важећим законским оквиром
тако да је Програм развоја спорта општине Ћуприја 2016-2020 у
складу са препоруком владе и министарства.

одговорности кроз бављење спортом и обавља пословe којима се
обезбеђују услове за праћење, развој и унапређење масовног
спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних
лица.
Све ове институције/организације баве се развојем
спорта и спортске културе у складу са својим планом, програмом
и надлежностима.
Историја спорта у Ћуприји
Спорт у општини Ћуприја има традицију дужу од
једног века. О томе сведоче поједини објекти који су изграђени
још у 19. веку, попут градског стрелишта изграђеног 1887.
године. Не може се, ипак, временски прецизно утврдити када је
изграђена и намењена спорту прва спортска површина у граду.
Као први терени намењени спорту помињу се фудбалска
игралишта која су, урбанизацијом града у каснијим периодима,
претворена у земљиште других намена. Први фудбалски клуб
„Морава“ основан је 1918. а у предратном периоду били су
значајни и СК „Славија“, СК „Омладинац“ и СК „Грађански“.
Први затворени спортски објекат изграђен је у кругу
фабрике шећера 1923. године. То је била дрвена барака под
називом Соколана. Овај објекат су користиле фискултурне
организације у граду за тренинг, спортске и друге приредбе .
Била је у функцији до свечаног отварања Соколског дома у
Ћуприји 1938. године. Пре рата били су активни и
бициклистичко спортски клуб “ Јастреб“ , коло јахача “Кнез
Михаило“, градско стрељачко друштво и месни одбор аероклуба „Наша крила“.
До другог светског рата масовност доживљавају
фудбал, гимнастика, шах, расте интересовање младих и према
атлетским спортским дисциплинама. Развијају се бројна
стрељачка друштва, тако да је од 1946.год до данас било
регистровано 26 , од којих су три тренутно активна.
Након другог светског рата, уочава се развој бројних
спортских друштава и развој не само професионалног, већ и
рекреативног, радничког и школског спорта.
1.5

1.4 Институционални механизми општине Ћуприја задужени
за одржавање система спорта
Институционални механизми који постоје у општини
Ћуприја, а задужени су за одржавање система спорта су: Савет за
младе и спорт скупштине општине Ћуприја, Комисија за оцену
програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја и
Спортски савез општине Ћуприја,
Комисије за оцену програма - Комисија за доделу
средстава у области спорта разматра предлоге годишњих
програма и посебних програма по јавном позиву у складу са
одлуком којом се уређује финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине.
Савет за младе и спорт - Осим саветодавне функције и
сугестија у креирању политике спорта општине , има и конкретне
задатке у области спорта, почев од најопштијег – подстицање и
стварање бољих услова за унапређење спорта (односно бављења
грађана спортом са посебним акцентом на децу, омладину, жене
и особе са инвалидитетом), до подстицања сарадње, повезивања
локалне самоуправе и спортских организација, учествовања у
унапређењу
заштите
здравља
спортиста,
едукацији,
информисању и саветовању спортиста и рекреативаца
Спортски савез - Спортски савез Ћуприје је
самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни
спортски савез за територију општине Ћуприја. У спортски
савез Ћуприје удружују се општински грански спортски савези,
општинска спортска удружења, спортска друштва и остала
спортска стручна удружења са тероторије општине Ћуприја.
Циљ савеза је да доприноси развоју и промоцији спорта на
територији општине Ћуприја, промовише образовну и васпитну
функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и

Слика 3. Спорт некада
Извор:“Да се не заборави-Ћуприја град спорта“ Р.Милојковић
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ЋУПРИЈИ
2.1 Спортски клубови и савези општине Ћуприја
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2.2 Чланство у спортским клубовима
На основу спроведеног анкетног истраживања у 10
клубова, укупан број регистрованих спортиста је 366, док
нерегистрованих има око 400. Највећи број регистрованих
спортиста је у категорији испод 14 година, а најмање у
категорији од 18-20 година. Уколико посматрамо учешће по
спортовима у фудбалу, атлетици, кошарци и рукомету има
највише регистрованих спортиста до 14 година.
2.3 Кадрови у спорту
Под стручним усавршавањем, у смислу закона о спорту,
подразумева се стицање знања и вештина спортских стручњака,
које обухвата континуирану едукацију током радног века као и
учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и
курсевима. Високошколске установе су једине које могу
школовати кадрове за одређена подручја из спорта и издавати
законом предвиђене дипломе за завршени одређени степен
образовања. Надлежни национални грански спортски савез у
сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и
одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са овим
законом, правилима тог савеза и правилима надлежног
међународног спортског савеза и води евиденцију издатих,
обновљених, односно одузетих дозвола за рад.
Проблеми које је радна група истакла везују се за стручно
оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак
школованих тренера за рад са млађим категоријама. Уочен је и
проблем надзора и контроле броја укључених тренера без
добијених лиценци за рад. Најважнија ставка јесте обезбедити
запошљавање квалитетних тренера који би на пример, између
осталог имали и радну обавезу да држе додатну спортску
активност, или тренинг у школама или клубовима, барем
једанпут недељно. Од анкетираних клубова наведени имају
стручне тренере:
Фудбалски клуб Морава 1918: 2 тренера са Ц лиценцом
ФК Јединство Мијатовац: 2 тренер са УЕФА Ц лиценца
ФК Виола 035 Ћуприја: 1 тренер са УЕФА Б лиценца.
ФК Младост Јовац: 1 тренер са Ц лиценцом
Карате Клуб Кнез Лазар: 2 тренера са националним лиценцама
Градски стрељачки клуб Ћуприја 1887: лиценцирана дозвола
Тениски клуб Славија: 2 тренера са Ц лиценцом, 2 виши тениски
тренери са Ц лиценцом.
ФК Слога 2013 Исаково: 1 тренер са УЕФА Ц лиценца.
Relax gym Ћуприја: 2 тренера са ИБФФ Б лиценца
Атлетски клуб“Морава“: 2 тренера са лиценцом.

2.4

Финансирање спорта у општини Ћуприја

Без одговарајућег финансирања немогуће је обезбедити
материјално техничке услове за развој спорта, али и мотивисати и
задржати спортске раднике и саме спортисте у општини и
држави. Постоје бројни проблеми који су заједнички за већину
општина у Србији, а они се тичу доношења одлука о
суфинансирању клубова и критеријума по којима се исти
финансирају, затим одлуке о реконструкцији или изградњи
спортских објеката и сл.
Због тога је важно предочити јасне смернице и приоритете
Стратегије за развој спорта, да би у складу са њима локална
самоуправа могла ускладити своје дугорочније планове и
финансијске прорачуне који се тичу већег улагања у развој
спорта. Према анализи финансијског пословања спортских
клубова на територији општине клубови се одржавају
захваљујући донацијама, чланарини и средствима из буџета
општине.
У највеће трошкове које клубови имају спадају примања
запослених у клубу, организације турнира и такмичења,
одржавање терена, набавка горива и опреме. Општина Ћуприја,
према одлуци о буџету за 2015 (Сл.гласник 36/2014) као подршку
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
издвојила
је 8.000.000,00 а за подршку предшколском,
школском, рекреативном спорту и масовној физичкој култури
1.000.000 динара.
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3.ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
3.1 Спорт за све и рекреативни спорт

Спорт за све као покрет цивилног друштва пружа
могућност бављења спортом читавој популацији грађана и
спроводи препоруке да се спортске активности реализују током
целе године и то најмање два пута недељно. Рекреативно
бављење спортом јесте оно бављење спортом које се реализује:
редовно (минимум једном недељно), по квалитетним
програмима, под вођством стручних лица, на адекватним
спортским објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Рекреативним спортом у Србији се бави мали број
грађана. Болести савременог доба (срчана, респираторна
обољења, деформитети кичме,болести зависности...) су увелико
присутни у нашим животима, тако да један од начина превентиве
представља континуирана рекреативна активност.
Спортске организације које се искључиво баве
рекреативним спортом не постоје у општини. Са друге стране,
постоји довољна спортска инфраструктура која дозвољава да се
поред програма из клубског и такмичарског спорта, реализују и
програми из области масовног рекреативног спорта.
Локалне власти су одговорне, било директно или
оспособљавањем других, за побољшање приступа спорту и
спортским капацитетима свих људи, без обзира на њихово
социјално порекло, економски статус и приходе, узраст, пол или
етичку припадност. То је могуће постићи креирањем посебне
позитивне политике и руковођењем програмима помоћи
социјално угроженим и маргиналним групама за узимање
учешћа у спорту.
Ова област спорта се бави стварањем услова за
бављење спортом свих сегмената становништва при чему
основни критеријум није постизање спортског резултата већ што
већи позитиван утицај на ментално и физичко здравље.
На територији општине има мало организованих
рекреативних садржаја и углавном су везани за школе-Прва права
школица спорта, Олимпијски час, Kids athletics, Шах у школе.
Од рекреативних садржаја за шири део популације у
току 2015.године организовани су: Дан изазова, турнири у
фудбалу (2004-05 годиште), бадминтону и футкоцкама, отворено
првенство у баскету, игре на води, ролеријада, бициклијада и
промоција стреличарства.
Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата
је кроз SWOT анализу -табела бр 5. На основу издвојених
слабости формулисани су следећи циљеви:

3.2 Спорт деце и младих

Основна улога спорта код деце и младих је да, без
обзира на узраст, пол, способности и друге разлике, омогући
учествовање у спортским активностима и тако допринесе
физичком и менталном здрављу и подстакне најмлађу популацију
на бављење спортом. Истраживање националног института за
јавно здравље «Др Милан Јовановић Батут», из 2013. године
показало је да сваки пети ученик у Србији има лоше телесно
држање: код 15,4 одсто ђака регистрован је неки деформитет
кичме, а лоше обликована стопала има чак 17,6 одсто ученика.
Осим са кичмом и стопалима, деца све чешће имају проблем и са
гојазношћу: петина деце узраста од 7-19-година има прекомерно
телесну тежину, показали су систематски прегледи.
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног
здравља, буде база за омасовљавање и развој спорта у општини и
спона између школа, спортских клубова и удружења. Школски
спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности
свих учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим
ученицима омогућавају да доживе успех. Игре са правилима и
неизбежан тимски рад имају важну улогу за децу школског
узраста. Они им помажу да развију сопствене физичке вештине и
да вежбају сарадњу, узајамно разумевање и логичко мишљење.
Они их уче како се треба смењивати са члановима своје екипе,
како треба делити заједничко, поштовати своје вршњаке и
уважавати правила.
Осим тога, бављење спортом представља важно
средство превенције ризичних понашања младих, попут пушења,
злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке деликвенције.
Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе
деликвентном понашању младих, као што су недостатак
позитивних узора, недостатак самодисциплине и досада.

3.1.Спорт за све, рекреативни спорт
Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим
сегментима становништва
Посебни циљеви:
3.1.1 Побољшање материјално техничких услова за рекреацију у
циљу доступности свим грађанима
3.1.2 Унапређење комуникације између клубова и њихово
активно учешће у планирању и спровођењу рекреативних
спортских активности
3.1.3 Популаризација спорта и подстицање становништва на
активно бављење спортом

53

30.12.2015.

Табела број 6. Заступљеност
становништвом Ћуприје

број 30

деце

и

омладине

Према Закону о спорту јавни спортски објекти су
спортски објекти у државној својини (у јавној својини), чији је
корисник Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе (општина, град). Јавни спортски објекти
могу бити затворени спортски објекти и отворени спортски
терени.
Затворени спортски објекти су објекти који
представљају физичку, функционалну и техничко-технолошку
целину са свим инсталацијама,постројењима и опремом
намењени за обављање одређених спортских активности
(хале,базени,балон сале и сл.).
Отворени спортски терени су посебно уређене
површине намењене за обављање одређених спортских
активности( трим стазе, скијалишта, планинарске стазе,
бициклистичке стазе, плаже и сл.).Изузетно, за потребе обављања
тренинга и реализације такмичења и јавни пут, река и језеро
сматрају се отвореним спортским теренима.
Јавни спортски објекти могу се користити за обављање
спортских активности под условом да су уређени, обележени,
опремљени и одржавани у стању које омогућава одговарајући
ниво обављања спортских активности и осигурава безбедно
коришћење, с тим да морају бити доступни грађанима под
једнаким условима. Ниво бављења спортом у свакој заједници
значајно зависи од броја, разноврсности и доступности
потребних спортских објеката. Због тога, њихово опште
планирање јесте надлежност јавних власти, при чему су
одговорни дужни да воде рачуна о локалним потребама и да
спроводе мере чији је циљ обезбеђивање доброг управљања
спортским
капацитетима и њихово безбедно и потпуно
коришћење.
Спортска инфраструктура по сеоским месним
заједницама - Рурална заједница је свака заједница са мање од
10.000 становника, у подручју где се становници претежно баве
пољопривредом. Ове заједнице имају потребе и традиције у
спорту другачије од градова. Уколико се жели задовољење
спортских потреба руралне заједнице потребно је обезбеђивање
адекватних капацитета, нарочито оних погодних за групне
спортове и културне активности.
Ћуприја има 18 месних заједница, од тога 3 градске и
15 сеоских. У табели бр.8 дат је приказ стања спортских терена и
објеката у селима општине Ћуприја

међу

У општини Ћуприја постоје три основне школе са још
13 школских подручних јединица и 3 средње школе: медицинска,
техничка и гимназија. Средње школе похађа укупно 1268 а
основне 2146 ученика који се налазе у систему школског спорта.
План школског спорта се реализује кроз наставу физичког
васпитања, кроз школска такмичења и спортске секције.
Један од проблема је неодговарајућа настава физичког
васпитања за децу млађег основно школског узраста пошто
немају наставнике. Такође, материјално-технички услови за
одвијање наставе физичког васпитања у свим узрастима су
потпуно неадекватни пошто школе (сем медицинске) немају своје
спортске сале већ само отворене терене и нису опремљене
спортским реквизитима.
Приметан је недостатак услова и недовољан ангажман
наставника и тренера у руралним срединама као и мали број
спортских секција по школама. Анализа стања у овој области у
општини Ћуприја дата је кроз SWOT анализу -табела бр 7.
На основу издвојених слабости формулисани су
следећи циљеви:
3.2. Спорт деце и младих
Општи циљ: Унапређен школски спорт на територији општине
Ћуприја
Посебни циљеви:
3.2.1 Подстицање додатног ангажмана и мотивисаности
наставника у организацији и спровођењу такмичења, школских
спортских секција и активности за омасовљавање школског
спорта
3.2.2 Побољшање материјално-техничких услова за реализацију
школског спорта на територији општине

3.3 Спортска инфраструктура
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број 30
Већи део постигнутих резултата ћупријских спортиста
су везани за такмичења у ранговима као што су републичка,
регионална и међународна првенства и лиге. У прошлости,
такмичарски спорт је у Ћуприји био на много вишем нивоу пливачки клуб „Раднички„ (угашен 1974) је изнедрио 5 првака
Србије у различитим категоријама. Велики број успешних
појединаца су дали и кошаркашки клуб“Морава“, КК „Ћуприја“,
одбојкашки клуб „Морава“, рукометни клуб „Раднички“ као и
више клубова борилачких спортова.
Атлетски клуб Морава још од 1957. године представља
традиционални расадник атлетских величина и из њега су
поникли носиоци светског рекорда, 8 европских, 45 балканских и
100 државних медаља.
Назив клуба
Грана спорта
Ранг
Највећи
такмичења
успеси
Атлетски клуб Атлетика
3
првака
„Морава“
Европе
50 државних
првака
СК „ВОЋ“
Стрељаштво
Регионална и
Јуниорски
републичка
првак
Србије
ФК „Морава Фудбал
Поморавска
Једна сезона
1918“
окружна лига
у 2.лиги
ФК
Фудбал
Зона „Запад“
Пласман у
„Јединство“Окружна
зону
Мијатовац
кад.лига
„Запад“
Окружна
пион.лига
Шах
клуб Шах
Српска лига
Једна сезона
„Раднички“
исток
у 2.лиги

На градском подручју од спортских терена и објеката
постоји:
1.Базени „Славија“ са тениским теренима-У јавној су својини,
састоје се од олимпијског базена, малог базена и четири тениска
терена. Капацитет гледалишта 500-базен, 200-тенис
2.Стадион „Раднички“ Славија-Терен за фудбал, у приватном
власништву (Унипром метал Стара Пазова) 500 места
3.Соколски дом-затворени објекат, са тереном за кошарку
одбојку, карате, кик бокс, тенис
4.Стадион „Морава“ – Окружна такмичења. Терен за фудбал
(103*68м), помоћни терен (90*55м) и атлетска стаза
Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата
је кроз SWOT анализу -табела бр 9. На основу издвојених
слабости формулисани су следећи циљеви:

Табела 10. Позиционираност до сада најуспешнијих клубова

3.3 Спортска инфраструктура

Бављење спортом на вишим такмичарским нивоима
треба да буде подржано и подстакнуто на одговарајуће и посебне
начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама.
Подршка треба да покрива подручја као што су: препознавање
талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој
бриге и подршке кроз спортску медицину; охрабривање
тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и
друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању
постојања одговарајућих структура и такмичарских екипа. Кроз
постизање запажених спортских резултата спортисти позитивно
утичу на мотивисање широког круга људи да се баве спортом.
Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата
је кроз SWOT анализу -табела бр 11.
На основу издвојених слабости формулисани су следећи циљеви:

Општи циљ: Унапређено стање спортске инфраструктуре на
територији општине Ћуприја
Посебни циљеви:
3.3.1 Обезбеђивање услова за квалитетно одржавање, изградњу и
коришћење спортске инфраструктуре

4. Такмичарски спорт
Општи циљ: Побољшање услова за развој такмичарског спорта у
Ћуприји
Посебни циљеви:
4.1 Подизање капацитета стручног рада у области врхунског и
квалитетног спорта.
4.2 Повећање финансијских улагања у развој такмичарског
спорта

3.4 Такмичарски спорт
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број 30
АКЦИОНИ

ПЛАНОВИ

3.1. СПОРТ ЗА СВЕ И РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ(7.2).*
3.2. СПОРТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ (7.1.)
3.3. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА (7.4.)
3.4. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ (7.3.)
_______________________________________________________
*- Нумерација по стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018
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Радна група за израду програма развоја спорта
општине Ћуприја 2016-2020. *

инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним субјектима, и
објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, и подноси иницијативе
надлежним органима који се односе на финансирање,
техничку опремљеност и програме обука и других облика
стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа,
као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине
Ћуприја објављују прописи, акти и документи који се
односе на инспекцијски надзор;
8) да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која
се односе на делокруг инспекција у надлежности
Општинске управе општине Ћуприја, најкасније у року од
седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском
већу и Скупштини општине и даје предлоге за
предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници
општине Ћуприја објављују информације о свим
носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито
подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и
адресама електронске поште, као и о њиховим
руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције.
12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле
инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим
решењем.


Саша Јовановић, виши кошаркашки тренер

Младен Милановић, виши тениски тренер

Снежана Јовановић, професор физичог васпитања,
тренер атлетике

Дејан Милојевић, професор физичог васпитања,
рукометни тренер

Тамара Ђорђевић, такмичар у стрељаштву

Вељко Влаховић, спортски новинар

Дејан Томић, фудбалски тренер

Даница Стојковић, професор физичог васпитања

Радомир Милојковић, спортски ветеран

Марко Нонић, одбојкашки судија
Координационо тело за израду и спровођење програма :



Илија Пауновић, заменик председника општине
Владимир Васиљевић, директор ЈП СРЦ „Ада“

* -Сл.гласник општине Ћуприја бр.9/15
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-10/2015-02
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.правник, 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 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 29.12.2015.године, доноси:

IV . Комисију чини 5 чланова, и то председник, заменик
председника и 3 члана
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад
чланова, сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или
спречености замењује заменик председника Комисије.
V. У Комисију се именују:
- за председника:
Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја;
- за заменика председника:
Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја;
- за чланове:
1) Сања Николић, начелник Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја;
2) Ђорђе Нешковић, шеф Службе буџетске инспекције
Општинске управе општине Ћуприја;
3) Радосав Весић, дипл. правник, начелник Одељења за
општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске
управе општине Ћуприја.
VI. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и
упутстава из тачке III. став 2) овог решења
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и
упутствима може да поднесе предлог Општинском већу, односно
Скупштини општине да заузму став поводом овог питања,
односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке III. став 2. алинеја 4. овог решења
Комисија обавља у сарадњи са Одељењем за стратешки развој –
Служба за информатичку подршку, који обавља стручне послове
и послове општинске управе који се односе на успостављање и
одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора.
VII. Стручно-техничке и административне послове за
Комисију обавља Одељење за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Ћуприја.
VIII. У оквиру Комисије образују се радне групе и
стручни тимови за одређену област, односно одређена
питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи
члан Комисије, а у рад радне групе, односно стручног тима могу
учествовати представници инспекција које немају чланове у
саставу Комисије, јавних предузећа и установа чији је оснивач
Скупштина општине Ћуприја, удружења, комора и других
асоцијација, научних и образовних установа, као и других

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I Овим решењем образује се Комисија за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Ћуприја (у даљем тексту:
Комисија).
Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање
преклапања и непотребног понављања надзора, поред
усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше
инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
општине Ћуприја, обезбеђује и Комисија.
II Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине Ћуприја врше:
1) Комунална инспекција - Одсек за инспекцијске послове –
Одељења за инспекцијски надзор;
2) Пореска инспекција – Одељење локалне пореске
администрације;
3) Буџетски инспектор – Служба буџетске инспекције
општине Ћуприја.
III Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција,
иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности
инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а
нарочито:
за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада
инспекција,
за размену информација у вршењу инспекцијског
надзора,
- за унапређење инспекцијског надзора на основу
информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
- за развој информационог система у циљу ефикасног
вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге
других прописа којима се уређују питања инспекцијског
надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале
и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
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организација чији је рад повезан са системом и пословима
инспекцијског надзора у Општинској управи општине Ћуприја.
IX. Комисија је овлашћена да захтева податке,
обавештења, исправе и изештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења.
X.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
ХI. Комисија подноси Скупштини општине редовне
извештаје о раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне
извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет
страници општине Ћуприја.
Комисија подноси Скупштини општине и годишњи
извештај најкасније до 31. јануара текуће године за претходну
годину.
ХII. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 ,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-301-8/2015-02 дана 29.12.2015. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, 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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 29.12.2015.године, донела је

ДАЈЕ СЕ
сагласност на Програм пословања
Установе за спорт СЦ ''АДА'' Ћуприја за 2016.годину,број: 347/15
од 24.12.2015.године, који је донео Управни одбор Одлуком
број: 349/15 од 24.12.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-13/2015-02 ОД 29.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада,број: 657/15 од
24.12.2015.године са финансијским планом број: 658/15 од
24.12.2015.године, за 2016.годину Народне библиотеке ''Душан
Матић'' Ћуприја, које је донео Управни одбор Одлуком број:
659/15 од 24.12.2015.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-14/2015-02 од 29.12.2015.год.

ДАЈЕ
СЕ сагласност на захтев Туристичке
организације
општине
Ћуприја,
број:
303/2015
од
11.12.2015.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-7/2015-02 ОД 29.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014-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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.12.2015. године, донела је

Даје се сагласност на Програм пословања са
финансијским планом за 2016.годину,број: 327/15 од
07.12.2015.године ЈП за обављање комуналне делатности
зоохигијене ''Зоохигијена Ћуприја''- Ћуприја, који је донео
Надзорни одбор Одлуком број: 327/15 од 07.12.2015.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-15/2015-02 ОД 29.12.2015.године

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП
''Равно 2014'' Ћуприја за 2016.годину број: 6484/1 од
30.11.2015.године, који је донео Надзорни одбор дана
30.11.2015.године под бројем 6484.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-11/2015-02 ОД 29.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 29.12.2015. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 29.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за
2016.годину, број: 2309/01 од 24.12.2015.године, који је донео
Надзорни одбор Одлуком број 2310/01 од 24.12.2015.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за
2016.годину Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји, број:
01-402-1889 од 24.12.2015.године, који је усвојио Управни одбор
Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји Одлуком број: 0106-1889/1 од 24.12.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-16/2015-02 ОД 29.12.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-12/2015-02 ОД 29.12.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, с.р.
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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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавне
хигијене у општини Ћуприја за 2016.годину, PWW doo огранак
Ћуприја, број: 3791 од 25.11.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2016.годину
Предшколске установе ''Дечја радост'' Ћуприја, који је донео
Управни одбор Предшколске установе ''Дечја радост'' Ћуприја,
Одлуком број 1493/2015 од 24.12.2015.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-17/2015-02 ОД 29.12.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-23/2015-02 ОД 29.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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'' број 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.12.2015.године,
доноси

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским
планом за 2016.годину Туристичке организације општине
Ћуприја, који је донео Управни одбор Одлуком број: 394/2015 од
28.12.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план радова на
изградњи,реконструкцији одржавања и заштити општинских
путева у 2016.години, број: 2318/01 од 25.12.2015.године, ЈП
''Дирекције за изградњу и уређење општине Ћуприја''.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-24/2015-02 од 29.12.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-20/2015-02 ОД 29. 12.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник, 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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 29.12.2015.године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план и програм
пословања за 2016.годину,број: 198/15 од 28.12.2015.године
Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја, који је донео Управни
одбор Одлуком број: 202/15 од 28.12.2015.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-21/2015-02 од 29.12.2015.год.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП ''Равно 2014'' Ћуприја, о задуживању, број: 6483 од
30.11.2015.године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-25/2015-02 ОД 29.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, 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 52. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 16.12.2015. године, донео је

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским
планом за 2016.годину Установе културе ''Ћуприја''- Ћуприја,
број:111/15 од 28.12.2015.године, који је донео Управни одбор
Одлуком број: 112/2015 од 28.12.2015.године.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу
са пословним активностима трговине на велико и мало
„POWER TRON SYSTEM“ ДОО Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу са пословним
активностима трговине на велико и мало „POWER TRON
SYSTEM“ ДОО Ћуприја, (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-301-22/2015-02 ОД 29.12.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник, с.р.
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1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу са пословним
активностима трговине на велико и мало „POWER TRON
SYSTEM“ ДОО Ћуприја, Миодрага Новаковића бб, ТЦ Сунце II,
матични број 20320168, ПИБ 105127864, како би се ствари
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30 дана од
дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно – техничке
послове за потребе комисије обавља Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове – Служба за имовинско – правне
послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-68/2015-01 од 16.12.2015.год.

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 16.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за трговину и услуге
„DIFFENS COMMERCE“ ДОО Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину и услуге „DIFFENS
COMMERCE“ ДОО Ћуприја, (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Предузећу за трговину и услуге
„DIFFENS
COMMERCE“ ДОО Ћуприја, Драгоша Илића 34, матични број
20351403, ПИБ 105292927, како би се ствари наведеног правног
лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-70/2015-01 од 18.12.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 16.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „SENTAKO GROUP“ ДОО Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 18.12.2015. године, донео је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника „SENTAKO GROUP“ ДОО Ћуприја, (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику „SENTAKO GROUP“ ДОО Ћуприја, Цара Лазара бб, ТЦ
Стадион, објекат 2 лок. 4, матични број 20236949, ПИБ
104786231, како би се ствари наведеног правног лица преузеле у
државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији
за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-69/2015-01 од 16.12.2015.год.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника ДОО „GORAX TREJD“ Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника ДОО „GORAX TREJD“ Ћуприја, (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику ДОО „GORAX TREJD“ Ћуприја, Булевар ВЈ бб,
матични број 20171146, ПИБ 104480299, како би се ствари
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
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Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-71/2015-01 од 18.12.2015.год.

велико и мало, спољну трговину „MS“ Супска, матични број
7629699, ПИБ 101527749, како би се ствари наведеног правног
лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-74/2015-01 од 18.12.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 18.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за прометне, услужне и
остале делатности Радосављевић Живојина и Радмиле
„N&N KOMERC“ ОД Јовац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 18.12.2015. године, донео је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за прометне, услужне и остале делатности
Радосављевић Живојина и Радмиле „N&N KOMERC“ ОД Јовац,
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Предузећу за прометне, услужне и остале делатности
Радосављевић Живојина и Радмиле „N&N KOMERC“ ОД Јовац,
Ћуприја, матични број 17300890, ПИБ 101528410, како би се
ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-72/2015-01 од 18.12.2015.год.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „КНЕЗ ЛАЗАР“ Сење
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника „КНЕЗ ЛАЗАР“ Сење ( у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Драгана Гајић, председник комисије
2. Ивана Ђорђевић, члан
3. Дејан Миленковић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику „КНЕЗ ЛАЗАР“ Сење, матични број 17224069, како би
се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци
о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-75/2015-01 од 18.12.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 18.12.2015. године, донео је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 18.12.2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу
за промет на велико и мало, спољну трговину „MS“ Супска
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за промет на
велико и мало, спољну трговину „MS“ Супска ( у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Драгана Гајић, председник комисије
2. Ивана Ђорђевић, члан
3. Дејан Миленковић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу за промет на

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Друштва за производњу, трговину и
услуге „LEATHER GLOBAL LOGISTIK“ ДОО Ћуприја
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I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Друштва за производњу, трговину и услуге „LEATHER
GLOBAL LOGISTIK“ ДОО Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија)
у следећем саставу:
1. Драгана Гајић, председник комисије
2. Ивана Ђорђевић, члан
3. Дејан Миленковић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Друштву за производњу, трговину и услуге „LEATHER
GLOBAL LOGISTIK“ ДОО Ћуприја, Тржни центар Сунце б.б.,
матични број 20430508, ПИБ 105674993 како би се ствари
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-76/2015-01 од 18.12.2015.год.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 23.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Привредног друштва за производњу,
промет и услуге „OLIVERTEX“ ДOO
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Привредног друштва за производњу, промет и услуге
„OLIVERTEX“ ДOO (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Привредном друштва за производњу, промет и услуге
„OLIVERTEX“ ДOO, Ћуприја, Драгоша Илића 34, матични број
20043075, ПИБ 103925314, како би се ствари наведеног правног
лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-79/2015-01 од 23.12.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 23.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Феријалног савеза Општине Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 23.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „EKOFAS“, ДОО Батинац бб, Ћуприја

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Феријалног савеза Општине Ћуприја (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Феријалном савезу Општине Ћуприја, Ћуприја,
Карађорђева 4, матични број 17436490, ПИБ 101815945, како би
се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци
о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 30
дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''

-

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника „EKOFAS“, ДОО Батинац бб, Ћуприја (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику „EKOFAS“, ДОО Батинац бб, Ћуприја, матични број
20121459, ПИБ 104229345, како би се ствари наведеног правног
лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења

Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-78/2015-01 од 23.12.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
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Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-80/2015-01 од 23.12.2015.год.

Решење (сагласност – Туристичка организација)
Решење (сагласност – програм пословања ЈКП Равно 2014)
Решење (сагласност – програм пословања ЈП Дирекција)
Решење (сагласност – програм пословања СЦ Ада)
Решење (сагласност – програм рада Библиотеке)
Решење (сагласност – програм пословања Зоохигијена)
Решење (сагласност – финансијски план Центра за
социјални рад)
Решење (сагласност – програм одржавања јавне хигијене
ПWW)
Решење (сагласност – програм рада Туристичка
организација)
Решење (сагласност – финансијски план и програм
пословања музеја)
Решење (сагласност – програм рада Установе културе)
Решење (сагласност – финансијски план Предшколске
установе)
Решење (сагласност – план радова на изградњи путева ЈП
Дирекција)
Решење (сагласност – одлука надзорног одбора ЈКП Равно
2014)
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу са
пословним активностима трговине на велико и мало
„POWER TRON SYSTEM“ ДОО Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „SENTAKO GROUP“ ДОО Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину и услуге „DIFFENS
COMMERCE“ ДОО Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника ДОО „GORAX TREJD“ Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине
Ћуприја, дана 23.12.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Ортачког друштва за производњу и
трговину Димић Мирјане и Новице „МАРГИ-ФАРМ“
експорт-импорт ОД
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Ортачког друштва за производњу и трговину Димић
Мирјане и Новице „МАРГИ-ФАРМ“ експорт-импорт ОД, (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Томић Сандра, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Ортачком друштву за производњу и трговину Димић
Мирјане и Новице „МАРГИ-ФАРМ“ експорт-импорт ОД,
Ћуприја, Јастребачка 34, матични број 06257160, ПИБ 101371882,
како би се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и
подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је
30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско –
правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''

-

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за прометне, услужне и остале делатности
Радосављевић Живојина и Радмиле „N&N KOMERC“ ОД Јовац
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за промет на
велико и мало, спољну трговину „MS“ Супска
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „КНЕЗ ЛАЗАР“ Сење
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва за производњу, трговину и услуге „LEATHER
GLOBAL LOGISTIK“ ДОО Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Феријалног савеза Општине Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Привредног друштва за производњу, промет и услуге
„OLIVERTEX“ ДOO
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „EKOFAS“, ДОО Батинац бб, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Ортачког друштва за производњу и трговину Димић
Мирјане и Новице „МАРГИ-ФАРМ“ експорт-импорт ОД

Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове –
Служби за имовинско – правне послове.
Секретару Скупштине општине Ћуприја
а/а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-81/2015-01 од 23.12.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.

САДРЖАЈ
Одлука о буџету општине Ћуприја за 2016.годину
Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама за
општину Ћуприја
Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у општини Ћуприја
Одлука о ауто такси превозу путника на територији
општине Ћуприја
Одлука о утврђивању максималног броја запослених у
систему општине Ћуприја за 2015.годину
Одлука (патолог)
Одлука о поништавању конкурса за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у области
јавног информисања у 2015.години
Програм развоја спорта општине Ћуприја 2016-2020
Решење о образовању комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Ћуприја
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