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На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014- други закон и 

101/2016 - други закон), члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 60. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 

Ћуприја“, бр. 30/2019) и члана 3. став 2. и 3. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у својини Општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, бр. 8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/17), 
Председник општине Ћуприја дана 02.10.2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ОБЈЕКАТА НА КП.БР. 4940  

У КО ЋУПРИЈА ГРАД 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословни 
простор) и то: 

• Зграде графичке индустрије – АУТО СЕРВИС И 

ГАРАЖА, објекат бр. 12 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, 
број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, , површине 267 м²; 

• Зграде графичке индустрије – ПРОТИВПОЖАРНА 

ЗАШТИТА, објекат бр. 13 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, 
Број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, површине 37 м²; 

• Зграде графичке индустрије – УПРАВНА ЗГРАДА, 

објекат бр. 17 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број етажа ПР 
+ СП, у улици Кнеза Милоша, површине у основи 424 м² 

(површина обе етаже je 884,02 м²) ; 
• Зграде графичке индустрије – ПРОИЗВОДНА 

ХАЛА, објекат бр. 19 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број  

етажа ПР, налазећа у улици Кнеза Милоша, површине у 
основи 2232 м²; 

са роком закупа пословног простора у трајању од 5 

година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу. 
 

Члан 2. 

Утврђује се рок закупа непокретности из члана 1. ове 
Одлуке (у даљем тексту: пословни простор), у трајању од 5 

година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу. 

 
Члан 3. 

Давање у закуп пословног простора извршиће се у 

поступку јавног надметања који ће спровести Комисија за 

спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у 

својини општине Ћуприја (у даљем тексту: Комисија), 

образована од стране председника Општине Ћуприја. 
Задатак Комисије је да објави Оглас о спровођењу 

поступка јавног надметања, да организује увид у 

документацију у вези са непокретностима које се даjу у закуп, 
пружа додатне информације у вези са понудaма, да отвара, 

прегледа и објављује понуде, води поступак јавног надметања, 

саставља писани извештај о оцени понуда и сачињава предлог 
избора најповољнијег понуђача који доставља председнику 

општине. 

Увид у документацију може се извршити сваког 
радног дана у просторијама општинске управе општине 

Ћуприја у периоду од 10-15 часова. 

 
Члан 4. 

Одлуку о давању у закуп доноси председник општине 

Ћуприја. 
Члан 5. 

Након објављивања Огласа о спровођењу поступка 

јавног надметања пријаве за учешће могу се поднети у 
затвореној коверти са назнаком: ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 

ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – за Комисију, на адресу Општина 

Ћуприја, улица 13. Октобар бр.7, 35230 Ћуприја или на 
шалтеру бр.6 Услужног центра Општине Ћуприја, сваког 

радног дана до 15 часова, у року у коме траје Оглас изузев 

последњег дана трајања огласа када се пријаве могу подносити 
најкасније до 11 часова. 

 

Члан 6. 
Пријава која се доставља обавезно мора да садржи: 

 

1.формулар за пријављивање – уредно попуњен; 
2.назив и седиште правног лица; 

3.пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; 
4. решење АПР или другог органа надлежног за 

регистрацију - копија; 

5.оснивачки акт; 

6. опис делатност коју понуђач жели у пословном 

простору  да   обавља   и   која   одговара   сврси   и   намени 

простора; 
7. фотокопија    личне    карте лица овлашћеног за 

заступање; 

8.доказ о уплаћеном депозиту; 
9. копија решења о додељивању ПИБ. 

 

Члан 7. 
Јавно надметање одржаће се дана 22.10.2019. године, 

са почетком у 13 часова у сали за састанке општине Ћуприја, 

улица 13. Октобра бр.7, у Ћуприји. 
 

Члан 8. 

Утврђује се почетна цена закупнине за непокретности 
из ове Одлуке у износу од 100,oo динара по м² пословног 

простора, што укупно износи 342.100,oo динара месечно, а све 

сагласно Одлуци о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини Општине Ћуприја 

(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 8/2014, 14/2016, 

18/2016, 18/2017 и 25/17). 
Непокретности из ове одлуке се издају у закуп 

искључиво као целина. 

 
Члан 9. 

Депозит за учешће у јавном надметању уплаћује се у 
износу једномесечне закупнине на депозитни рачун општине 

Ћуприја бр. 840-762804-43. 

Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена 
депозит се враћа по коначности Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача. 

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на 
повраћај депозита, ако у року од 15 дана не закључи Уговор о 

закупу. 

 
Члан 10. 

Закуподавни однос заснива се потписивањем уговора 

о закупу који међусобно закључују Оштина Ћуприја као 
закуподавац и лице коме је одлуком Председника општине 

Ћуприја додељен пословни простор на коришћење, као 

закупац. 

Уговор у име општине Ћуприја потписује председник 

општине. 

 
Члан 11. 

Закупац је дужан да пословни простор у објектима 

који се дају у закуп користи искључиво у сврху производне 
делатности и не може га давати у подзакуп. 

Закупац не може вршити адаптацију пословног 

простора без претходне сагласности закуподавца, односно 
Општине Ћуприја. 

 

Члан 12. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-30/2019-01 од 02.10.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014- други закон и 

101/2016 - други закон), члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 60. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 
Ћуприја“, бр. 30/2019) и члана 3. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 

Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 
8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/17), Председник 

општине Ћуприја дана 02.10.2019.године доноси  
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ОДЛУКУ О  

ПРЕСТАНКУ ЗАКУПА  

 

Члан 1. 

ПРЕСТАЈЕ закуп непокретности у јавној својини 

општине Ћуприја, и то:  

• Зграде графичке индустрије – АУТО СЕРВИС И 

ГАРАЖА, објекат бр. 12 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, 
број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, површине 267 м²;  

• Зграде графичке индустрије – ПРОТИВПОЖАРНА 

ЗАШТИТА, објекат бр. 13 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, 
Број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, површине 37 м²;  

• Зграде графичке индустрије – УПРАВНА ЗГРАДА, 

објекат бр. 17 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број етажа ПР 
+ СП, у улици Кнеза Милоша, површине у основи 424 м² 

(површина обе етаже je 884,02 м²) ;  

• Зграде графичке индустрије – МАГАЦИНСКА 
ХАЛА, објекат бр. 19 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број 

етажа ПР, налазећа у улици Кнеза Милоша, површине у 

основи 2232 м²;  
које су Одлуком о давању у закуп објеката на кп. бр. 

4940 у КО Ћуприја град број 464-55/2016-01 од 03.08.2016. 

године, дате у закуп предузећу „Тибет мода“ д.о.о Ниш.  
 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-29/2019-01 од 02.10.2019. године 

                                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука  

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

и 47/18), чл. 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник 

РС“, бр. 41/09) и чл. 38. Статута општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“, бр. 30/19), Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној дана  07. 10. 2019. године, 

доноси 

П Р О Г Р А М   

КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА                                                      

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈЕ 

са Акционим планом за период 2020-2022 године 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

       Реализацијом активности из Програма контроле и 

смањења популације напуштених животиња на територији 
општине Ћуприја, за период 2017-2019. године („Сл. гласник 

општине Ћуприја“, бр. 33/16 и 27/17), значајно је смањен број 

напуштених животиња на територији општине Ћуприја. То је 
пре свега резултат пописа и едукације, али и упознавања 

грађанства са правима и обавезама држања паса и казненим 

одредбама, које важе у случајевима да им се пас нађе на улици 
или га не обележе и вакцинишу у складу са законом. Све то 

утиче на смањење броја напуштених животиња, а самим тим и 
на смањење штета и озледа нанетих од стране напуштених 

животиња-паса, Такође вршењем стерилизације и враћањем на 

станиште, животиње живе али без могућности размножавања, 
те угину природном смрћу или услед страдања у саобраћају. 

      Оно што је уочено у наведеном периоду рада на 

реализацији активности из Програма контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2019 године, јесу пси које друге 

локалне самоуправе или друге службе зоохиогијена уз пут 

„истоваре“ на територију општине Ћуприја, почевши од самог 

центра града (мост на Раваници код касарне), па до ободних 

делова града (правац ка Параћину и излаз према Јагодини), 
ободних делова села на територији општине Ћуприја, што се 

све опажа по пријави грађана и по изгледу и броју групе паса 

(уплашене животиње, држе се заједно). 
Овој појави као и системском решавању извора 

напуштених животиња, може се стати на пут само појачаним 

контролама и праћењем кретања паса од момента хватања до 
момента враћања на територију са које су узети, наравно после 

третмана, обележавања и вакцинацијом.      

       Статистика од укупног броја паса који гравитирају 
као напуштене животиње на територији јединице локалне 

самоуправе 60-75% су напуштене животиње (статистика УН). 

Остатак тј. 25%  до 40%  су  власнички пси или пси које чува 

нека заједница (станари зграда), што је и циљ рада на 
Програму контроле и смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Ћуприја како за период 

2017-2019 тако и за период 2020-2022 године. Направити што 

већи број власничких паса и стерилисати све оне који то нису. 

        Пример: ако у граду имамо 20 женских јединки 

паса, које се коте 2 пута годишње и доносе на свет 4-6 
штенади, а под претпоставком да преживи 50% окота, то је за 

годину дана нових 20-30 нових напуштених животиња. Зато је 

потребан континуиран рад  на едукацији, обележавању и 
казненим одредбама како би достигли Европске стандарде са 

95-98% обележених власничких паса. 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

       Циљ општине Ћуприја јесте квалитетна брига према 

напуштеним  и изгубљеним животињама, обележавање 
микрочипом и вакцинација против заразне болести беснила 

власничких паса, контролисано парење и продукција штенади 

(највећи извор напуштених животиња) и уклањање лешева 
животиња са јавних површина општине Ћуприја. Програм 

хуманог решавања проблема напуштених животиња  

подразумева учешће свих чланова друштва, тј. владиног и 
невладиног сектора. 

       Програм контроле и смањења популације 

напуштених животиња мора бити у складу са Законом о 
добробити животиња, Законом о ветерини и Законом о 

комуналним делатностима. 

           

ОСНОВНИ РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

1. ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА  
Закон о добробити животиња (у даљем тексту: 

ЗОДЖ), Закон о ветерини (у даљем тексту: ЗОВ), Закон о 
комуналним делатностима и Закон о локалној самоуправи, 

кровни су закони и један од разлога доношења овог програма. 

 

2. СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ РАЗЛОЗИ  
Смањење напада на грађане, као и нарушавање 

јавног реда и мира. 
 

3. ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 
У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од 

стране напуштених паса, који помоћ траже у ординацијама 

или болницама. Трошкови пословања прихватилишта и ЈП 

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја (у даљем тексту: ЈП 

„Зоохигијена“), временом би се вишеструко исплатили – 

наспрам трошкова које би локална самоуправа морала да 

плати у случају одштетних захтева грађана. 
 

4. ЗДРАВСТВЕНИ РАЗЛОЗИ 
Спречава се ширење и преношење заразних 

болести, као и болести које су заједничке људима и 

животињама (зоонозе). Према препорукама Светске 

здравствене организације (WHО) и ЕУ Савета Европе, посебан 
значај се придаје сузбијању следећих зооноза: rabies (бесноћа, 

беснило) и еchinococcus. 

 

5. ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ РАЗЛОЗИ  
Спречава се растурање чврстог отпада и смећа из 

контејнера, канти и депонија, избегава се прљање улица, 
јавних површина и дечјих игралишта. 

 

6. ЕСТЕТСКИ РАЗЛОЗИ  
Лепши изглед насељених места општине, како за 

грађане тако и за туристе. 

 

7. ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 
Хумано поступање са животињама је мера у 

интересу људи, као и право животиња по Закону о добробити 
животиња. 

 

8. ЕДУКАТИВНИ РАЗЛОЗИ  
Општина Ћуприја добија нови простор за разне 

едукативне програме намењене подизању укупне свести 

грађана, нарочито деце, о проблему напуштених животиња 
(нпр. примењивање програма „Плави пас“). 
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СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА 

Програм контроле и смањења популације 
напуштених животиња на територији општине Ћуприја (у 

даљем тексту: Програм), спроводи ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ 

Ћуприја. Програм се спроводи у пет програмских активности, 

и то : 

 

1. Контрола испуњења обавеза у складу са Законом 

о ветерини и Законом о добробити животиња, а 

на основу обавештења и пописа урађених по 

Програму контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији општине 

Ћуприја за период 2017-2019 године; 

 

Овом активношћу се контролише испуњеност 

обавеза вакцинације против беснила и обележавања 

микрочипом у складу са Законом о ветерини и Одлуком о 
условима и начину држања паса и мачака на територији 

општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр 8/11). 

После завршене прве активности обавештавања и 
упознавања са обавезама вакцинације и обележавања 

микрочипом, која је завршена Програмом контроле и смањења 

популације напуштених животиња на територији општине 
Ћуприја за период 2017-2019 године, у периоду 2020-2022 

године, вршиће се контрола испуњавања обавеза по 

обавештавању из предходне активности.  
Власницима паса који нису испунили своју 

законску обавезу обележавања микрочипом и вакцинације 

против заразне болести беснила, без остављања додатних 
рокова (како је било рађено по Програму контроле и смањења 

популације напуштених животиња на територији општине 
Ћуприја за период 2017-2019 године), предлагаће се санкције 

у складу са законом, односно слаће се у облику спискова 

Одељењу за инспекцијски надзор општине Ћуприја, на даље 
поступање. 

 

2. Контрола домаћинстава која у предходном 

периоду нису имала пса и нису ни пријавила ЈП 

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја набавку пса; 

 

Како је од првог пописа прошло три године 

потребно је урадити поновни попис домаћинстава, која су у 

периоду 2017-2019 године пријавила да немају псе, а да се 
нису јавили ЈП „Зоохигијена“ да су набавили пса, као и оних 

домаћинстава која су имала псе и имала испуњену обавезу у 

складу са позитивном законском регулативом. Овај попис ће 

се радити сходно предходно урађеном, тј. 2017 година ће се 

поново пописати у 2020-тој, и тако редом. 

3. Едукација становништва о стерилизацији 

власничких паса како би се смањила 

неконтролисана репродукција; 

 

Један од највећих генератора напуштених животиња 

- паса, су сеоске средине у којима се врши неконтролисано 

парење паса, а штенад се раније, пре доношења Закона о 
добробити животиња, бацала и остављала да угину. 

Схвативши да је злостављање животиња кривично дело, после 

доношења Закона о добробити животиња, власници из сеоских 
средина доносе штенад у град и пуштају их поред болница и 

вртића, јер тамо има хране, не водећи рачуна о томе да је 

управо у тим установама највећа фреквенција људи, нарочито 
деце (вртићи), што представља потенцијалну опасност да пси 

бранећи своју територију, повреде људе. За реализацију ове 

активности потребно је извршити едукацију становништва, да 
свој проблем са нежељеним штенцима могу решити на два 

начина: 

- да штенад не пуштају на улицу, већ да је предају ЈП 
„Зоохигијена“, која ће се бринути о њима и удомити 

их и 

- да стерилизацијом својих женских јединки спрече 
генерисање нежељене штенади. 

 

4. Уклањање лешева животиња са јавних 

површина и њихово нешкодљиво  уништавање; 

 

Ова активност подраумева још један од видова и 
начина на који завршавају напуштене животиње, најчешће 

услед саобраћајних акцидената, али неретко и као жртве 

тровања или других облика насиља над животињама. Остаци 
оваквих животиња угрожавају здравље људи и животиња, 

стварају естетски ружну слику и представљају извор смрада 

услед распадања.  
Прикупљени лешеви са јавних површина сакупљају 

се у хладњачи - замрзивачу ЈП „Зоохигијена“, а затим одвозе у 

ВУ „Напредак“ – Кафилерију, на нешкодљиво уклањање. 

 

5. Хумано хватање паса и мачака и смештање у 

прихватилиште за напуштене  животиње; 

 

Ова активност подразумева хватање паса и мачака и 

процедуру у складу са законским обавезама која се над њима 
спроводи. 

После хватања пси и мачке пролазе кроз тријажни 

период, где се утврђује постојање или непостојање програма 
мера од стране ветеринарског субјекта који врши тријажу и 

опсервацију уз помоћ радника ЈП „Зоохигијена“, а надзор над 

овим процесом има координатор именован од стране локалне 
самоуправе. 

Све ухваћене животиње чувају се до 3 (три) дана у 

прихватитлишту /карантину,  у случају да се власници јаве 
(члан 69. ЗОДЖ ), у боксевима који су у складу са условима 

прописаним Правилником о условима које морају да 

испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. 
гласник РС“, бр. 19/12), Министарства пољопривреде, 

шумарста и водопривреде. 

Пси  се у прихватилишту чувају  у различитим 
временским интервалима и то : 

- пси који се еутанизирају..............................чување од 

3 до 5 дана 
(законски основ за еутанизирање, који врши ветеринарски 

субјект, садржан је у чл. 15 ЗОДЖ). 
- пси који се враћају на станиште  или 

удомљавају........................................чување до  30 

дана 
(над којима се спроводи програм мера прописаних од стране 

Управе за ветерину, као и стерилизација) 

 Једини програм која је дао резултате и који 
представља решавање проблема на „дуге стазе“ је програм 

који се руководи начелом хуманости, без еутаназије и 

представља ЦНР методу „ухвати- третирај (стерилиши)-

пусти!“.  
На основу података, власник прихватилишта, 

локална самоуправа, преко Одељења за инспекцијски надзор, 
покреће прекршајне поступке према неодговорним 

власницима и наплаћује казне, предвиђене казненим 

одредбама ЗОДЖ, ЗОВ и Одлуком о условима начину држања 

паса и мачака на територији општине Ћуприја. 

После 15 дана имунизације паса и мачака, треба 

обавестити удружења за заштиту права животиња да помогну 
око даљег удомљавања или се пси враћају на станиште одакле 

су доведени у прихватилиште. 

У случају проглашења опасности од заразне 
болести беснила на територији општине Ћуприја, поступа се 

по Правилнику о сузбијању, искорењавању и спречавању  

ширења  заразне болести  у складу са Решењем Управе за 
ветерину. 

Пси који се ухвате на јавној површини, а нису 

регистровани у складу са ЗОВ и ЗОДЖ и појави се власник 
који тврди да је пас његов/њен, поступак је следећи: 

- власник потписује изјаву о власништву над 

животињом која није законски регистрована; 
- пас је 10 дана на опсервацији, при чему се доставља 

извештај на први, пети и десети дан опсервације; 

- обележавање микрочипом и вакцинација; 
- петнаест дана имунизације; 

- спроводи се стерилизација, осим ако власник не 

захтева супротно и у том случају власник потписује 
под материјалном и кривичном одговорношћу 

изјаву да ће водити рачуна о потомству; 

- сва документације, везана за ухваћену животињу, 
преводи се на власника; 

Наведени поступци се спроводе о трошку власника, 

уколио се појави власник, или о трошку општине Ћуприја, 
уколико се ради о напуштеној животињи. 

По пријави ЈП Зоохигијене и предаји на даљу 

надлежност и поступање, Одељење за инспекцијски надзор 
подноси прекршајне пријаве против несавесних власника паса 

или мачака приликом првог хватања њиховог пса или мачке на 

јавним површинама. После другог хватања исте животиње, 
несавеном  власнику се животиња одузима. 
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Трошкове настале радњама предвиђеним овим 

Програмом сноси власник прихватилишта (чл. 66 и чл. 67 
ЗОДЖ). Трошкове збрињавања власничких паса, који на 

прихватилишту остану дуже од 5 (пет) дана сноси власник, 

односно држалац животиње.    

 

УЧЕСНИЦИ  У  СПРОВОЂЕЊУ  ПРОГРАМА 

 
            У спровођењу Програма  учествују следећи субјекти:  

ЈП „ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА - 

директним радом на реализовању Програма, контролом, 

пописом, хватањем и збрињавањем  напуштених животиња у 
прихватилиште (уколико га општина Ћуприја изгради у 

периоду 2020-2023 година или по Уговору са неким од 

регистрованих прихватилишта) и уклањању лешава са јавних 
површина; 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА - даље поступање по 

добијеним информацијама од ЈП Зоохигијене и у осталом делу 

својих овлашћења; 

ПС ЋУПРИЈА - у делу конфликта са становништвом и 

у сваком другом смислу. Даје помоћ при раду на теренима 

који су неприступачни и/или велики. Такође ЈП „Зоохигијена“ 
асистира ПС Ћуприја у акцијама у којима је неопходно њено 

деловање; 

Ветеринарски субјект;  

РВИ - у делу својих овлашћења; 

Медији - у делу информисања и едукације;  

Локална самоуправа - финансирањем спровођења 

Програма и контролом над спровођењем Програма; 

Грађани и НВО сектор за заштиту  и унапређење права 

животиња; 

Здравствене организације и установе (Општа болница 

Ћуприја, Дом здравља Ћуприја и Завод за јавно здравље 
„Поморавље“ Ћуприја); 

 

СМЕТЊЕ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА 

1. Неодазивање неког од учесника Програма - разлози 

за ово могу бити недостатак         образовања, 

незаинтересованост или политички утицај. Прекидање 
спровођења Програма може имати за последицу  поновно 

неконтрилисано размножавање паса; 

Решење: Замена неадекватних кадрова; 
 

2. Недостатак средстава - спровођењем санкционе 

политике према несавесним власницима животиња, 
формираће се фонд новчаних средстава којим се може 

дотирати Програм; 

 
3. Политички утицај - утицај  политичких 

неистомишљеника или намерно саботирање Програма, које се 

дешавало раније у прошлост, требало би превазићи; 

 

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

Средства за реализацију програма биће обезбеђена 
у Буџету општине Ћуприја за период 2020-2022 годину, у 

складу са Програмом контроле и смањења популације 

напуштених животиња на јавним површинама територије 
општине Ћуприја и уклањања лешева животиња са јавних 

површина општине Ћуприја и Акционим планом, који доноси 

Скупштина општине Ћуприја, а саставни је део Програма.                        
 

ПРАЋЕЊЕ  СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

Праћење и контролу спровођења овог Програма у 
његовом финансијском делу врши локална самоуправа 

општине Ћуприја, преко свог координатора, кога именује 

начелник Општинске управе општине Ћуприја. Праћење и 
контролу извршења самог Програма врши општина Ћуприја, 

преко Комисије за израду и праћење спровођења програма 

контроле и смањења популације напуштених животиња на 
територији општине Ћуприја, именована од стране Скупштине 

општина Ћуприја, која има обавезу кварталног састајања и 

контроле извршених активности из Програма. Спроведене 
активности учесници су дужни да достављају Комисији на 

месечном нивоу. 

Саставни део овог Програма је и Акциони план за 
период 2020-2022. године (континуирано). 

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

       Ступањем на снагу Програма  контроле и смањења 

популације напуштених животиња на територије општине 
Ћуприја са Акционим планом за период 2020-2022 године, 

престаје да важи Програм контроле и смањења популације 

напуштених животиња на јавним површинама територије 
општине Ћуприја са Акционим планом за период 2017-2019 

године, донет на седници Скупштини општине Ћуприја, под 

бројем 06-168-8/2016-02 од 12.12.2016. године („Сл. гласник 
општине Ћуприја“, бр.33/16). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 323-64/2019-02 од 07. 10. 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр 

 

Прилог 1 

 

Акциони план за годину 2020, 2021 и 2022. годину 

(континуирано) 
 

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

( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 
„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 

године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Крушар за 2019. годину број 25/19  од 

19.09.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-6/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

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

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

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 
финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Месне заједнице Мијатовац за 2019. годину број 309/19  од 

30.09.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 
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 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-7/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Кованица за 2019. годину број 04/19  од 

19.09.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-8/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Церница за 2019. годину број 05/19  од 

01.10.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 
заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-9/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Жировница за 2019. годину број 02/19  од 

19.09.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-10/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 

Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Центар за 2019. годину број 05/19  од 
01.10.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-11/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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

(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја ( 

„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2. 
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на 

финансијске планове Месних заједница на територији 
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),  

по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, 

Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 04.10.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 

Месне заједнице Сење за 2019. годину број 89/19  од 

19.09.2019. године коју је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-179-12/2019-01-1 од 04.10.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 
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Прилог 1 

Акциони план за годину 2020, 2021 и 2022. годину (континуирано) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Акциони план за годину 2020, 2021 и 2022. годину ( континуирано)  

 

Приоритети 

 

Активности 

 

Рокови 

 

Очекивани 

резултати 

 

Индикатори 

 

Реализатори 

Финансијска 

средства за  

2020 

Финансијска 

средства за 

2021* 

Финансијска 

средства за 

2022* 

1. 

Детaљан попис паса 

и на територији 

општине Ћуприја, 

прикупљање лешева 

са јавних површина 

инешкодљиво 

уклањање,хватање 

напуштених 

животиња и 

смештање у 

сопствено 

прихватилиште или 

прихватилиште по 

уговору, и рад 

1. 

Контрола 

испуњености 

услова чувања 

паса и мачака по 

предходном 

Програму  

 

2. 

Уклоњено лешева 

са јавних 

површина 

 

3. 

Рад на ухватању 

напуштених паса 

и смештеање у 

прихватилиште 

2020-2022 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

 

2020-2022 

Извршена 

контрола услова 

и начина чувања 

паса и мачака 

 

 

чистије јавне 

површине 

 

 

смањење 

популације 

напуштених 

животиња на 

јавним 

површинама 

Број 

обележених и 

вакцинисаних 

паса и мачака 

 

 

задовољни 

грађани 

 

 

мањи број 

озлеђених 

грађана, мањи 

број 

материјалних 

штета 

-ЈП 

Зоохигијена 

Ћуприја 

 

 

-ЈП 

Зоохигијена 

Ћуприја 

 

 

-ЈП 

Зоохигијена 

Ћуприја 

12.500.000,00 

РСД 

(са ПДВ-ом) 

9.000.000,00 

РСД 

(са ПДВ-ом) 

6.000.000,00 

РСД 

(са ПДВ-ом) 

2. 

Реконструкција, 

санација и 

адаптација  објекта 

прихватилишта за 

напуштене 

животиње 

 

Почетак 

рaдова 

01.04.2020.

године 

Завршетак 

радова 

01.06.2020.

године 

Рекуструисан 

објекат који 

испуњава се 

услове по 

Закону о 

добробити 

животиња, 

Правилник о 

прихватили-

штима 

-Слике 

-Прилог на 

Телевизија 

-Број 

смештених 

животиња 

Локална 

самоуправа 

8.900.000,00 

РСД 

по фазама 

  

 

1. 

Упућивање РВИ  

захтева за 

ветеринско -

Јун 2020 

Дозвола за 

пуштање у рад 

или корекција 

до испуњености 

 
Локална 

самоуправа 

-РАТ 

-цена 

подношења 

захтева 

  



санитарни 

преглед објекта 

услова 

Спровођење ЦНР 

методе (ухвати-

третирај-стерилиши-

пусти) 

2020-2022 

1. 

Хумано хватање 

напуштених и 

незбринутих 

животиња 

Континуи-

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

-1000 

збринутих паса 

и  200 

збринутих 

мачака 

-слике 

електронске 

-евиденциони 

образци 

Локална 

самоуправа 

поверавање

м послова – 

ЈП 

Зоохигијена 

Ћуприја 

завршетак 

прихватилишта 

4.500.000,00 

РСД 

6.500.000,00 

РСД 

 

2. 

Опсервација, 

обележавање  

и вакцинација 

Континуи-

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

600 

опсервираних, 

обележених и 

вакцинисаних 

паса 

и 200 

опсервираних, 

обележених и 

вакцинисаних 

мачака 

-евиденције о 

притоколима 

-

Ветеринарск

и субјекат у 

оквиру ЈП 

Зоохигијене 

вет.амбулан

та 

 

3. Стерилизација 

животиња 

Континуи-

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

-Број 

стерилисаних 

животиња 

-евиденције о 

притоколима 

Ветеринарск

и субјекат у 

оквиру ЈП 

Зоохигијене 

вет.амбулан

та 

 

4. 

Враћање на 

предходно 

станиште 

Континуи-

рано целе 

године 

Збрињавање 

животиња 

Број враћених 

животиња на 

предходно 

станиште 

-слике 

-ЈП 

Зоохигијена 

Ћуприја под 

контролом 

Локалне 

самоуправе 

* Уколико се изгради прихватилиште за напуштене животиње на територији општине Ћуприја. 


