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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 , 95/2015 и 83/16 и 91/2016 –
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 08.
08. 2017. године, доноси:

Таксена обавеза траје док траје коришћење права,
предмета и услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. 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.);
3. држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних машина и
возила;
4. коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности;
5. држање средстава за игру (''забавне игре'');
6. коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
7. заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова.

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе
за територију општине Ћуприја које плаћају правна лица,
предузетници и физичка лица за коришћење права, предмета и
услуга на територији Општине Ћуприја и утврђује висина,
олакшице, рокови и начин плаћања, као и контрола
спровођења ове Одлуке.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник
права, предметa или услугa за чије је коришћење прописано
плаћање комуналне таксе (правно лице, предузетник и
физичко лице ).
Члан 3.

Члан 5.

Таксена обавеза из члана 2. ове Одлуке настаје
даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Локалне комуналне таксе из члана 4. став 1. за тачке
1, 2, 3, и 5 утврђују се у годишњем износу, а остале таксе по
осталим тачкама утврђују се у дневном износу.
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Висина таксе у дневном износу утврђује се
сразмерно времену коришћења права, предмета или услуга.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација локалне
самоуправе.
Члан 6.

прописаном року не пријави постојање основа за плаћање
таксе из Таксене тарифе.
Правно лице-таксени обвезник казниће се за
прекршај новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара ако не пријави постојање основа за плаћање таксе из
Таксене тарифе.
За прекршај из става 3. овог члана казниће се
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара.
Члан 13.

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан пре
коришћења права, предмета или услуга, за чије је коришћење
предвиђено плаћање локалне комуналне таксе, да прибави
решење надлежног органа.

Саставни део ове Одлуке представља Таксена
тарифа утврђена за коришћење појединих права, предмете и
услуге.
Члан 14.

Члан 7.
За локалне комуналне таксе које се наплаћују на
годишњем нивоу, осим таксе из члана 4. став 1. тачка 3.
обвезник је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе
по основу комуналне таксе Општинској управи - Одељењу
локалне пореске администрације најкасније до 15. марта
текуће године, односно у року од 15 дана од дана почетка
коришћења права, предмета и услуга за које се такса плаћа
или за промене које су од утицаја за наплату таксе (пресељење
пословног простора, отварање издвојеног пословног простора,
трајна одјава и слично).
Уколико обвезник таксе не поступи по одредбама
првог става, по службеној дужности висину таксе утврђује сам
надлежни орган Општинске управе на основу података којима
располаже или на основу података других органа.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору је дужан да Одељењу за
локалну пореску администрацију поднесе захтев у писаном
облику за престанак таксене обавезе и уз захтев приложи
одговарајуће доказе о престанку обављања делатности.

Поступци који су започети до дана ступања на
снагу ове Одлуке окончаће се по Одлуци о локалним
комуналним таксама за општину Ћуприја
број: 06-1804/2016-02 од 29.12.2016. године, односно по прописима који
важе до почетка примене ове Одлуке.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о локалним комуналним таксама за општину
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 35/16 )
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-164-3/2017-02 од 08.08.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.

Члан 8.
Обвезник локалне комуналне таксе исту плаћа према
решењу у предвиђеним и наведеним терминима, на
одговарајући рачун буџета општине Ћуприја у складу са
прописима из ове области.
Уколико прописану локалну комуналну таксу
обвезник не плати благовремено или одбија да исту плати,
примењују се Закон о пореском поступку и пореској
администрацији.
Члан 9.

ТАРИФНИ БРОЈ 1
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
1.

У погледу начина утврђивања локалне комуналне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
У свему осталом што није посебно регулисано овом
Одлуком примењују се одредбе Закона о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 10.

Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро
правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници којa обављају делатности
наведене у табели 1. плаћају таксу за истицање фирме на
годишњем нивоу највише до десет просечних зарада по
запосленом остварену на територији јединице локалне
самоуправе у периоду јануар-август године која претходи
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике (у
даљем тексту просечна зарада) и то по следећим
делатностима:

Табела 1.
Делатност правног лица

Висина локалних комуналних такси може се
утврдити различито зависно од врсте делатности, површине и
техничко употребних карактеристика објеката, величине
правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство
и по деловима територије, односно зонама у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе и
висине укупног прихода оствареног у претходној години.

Делатност електропривреде
Делатност банкарства
Делатност
телекомуникација(мобилне и
телефонске услуге)
Делатност поштанских услуга

Члан 11.
Надзор и контролу над спровођењем ове Одлуке
врши Одељење локалне пореске администрације и Одељење
за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове –
комунална инспекција Општинске управе Општине Ћуприја.

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

Члан 12.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара, казниће се таксени обвезник-физичко лице, које у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање
таксе из Таксене тарифе.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара, казниће се таксени обвезник- предузетник , који у
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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.

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 :

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 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.

а) од 50.000.000 дин до 100.000.000 динара плаћају
комуналну таксу у износу од једне просечне зараде,
б) од 100.000.000 дин. до 150.000.000 динара плаћају
комуналну таксу у износу од једне и по просечне
зараде,
ц) преко 150.000.000 дин. плаћају комуналну таксу у
износу од две просечне зараде.
Корекција износа на годишњем нивоу вршиће се у складу
са Законом о финансирању локалне самоуправе.
4.

Правна лица која су 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.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта
плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Уколико се у поступку контроле утврди да обвезник
локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору користи права, предмете и услуге за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе, а да није
платио локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору, иста ће му бити наплаћена у складу са
Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Такса за истицање фирме на пословном простору
плаћа се квартално у 4 (четири) једнака дела.
Таксени обвезник је у обавези да до доспелости
решења о утврђивању комуналне таксе по овом тарифном
броју за текућу годину , плаћа квартално аконтације у висини
обавезе која је утврђена за последње тромесечје по решењу за
годину која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса
за истицање фирме.
Разлику између износа комуналне таксе утврђене
решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је
дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања
решења о утврђивању обавезе за текућу годину.
Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и
контролише Општинска управа-Одељење локалне пореске
администрације.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни
рачун број: 840-716111843-35, позив на број 97. Сврха
дознаке: комунална такса за истицање фирме на пословном
простору.

НАПОМЕНА: Комуналну таксу по овом тарифном броју
утврђује
и
наплаћује
Одељење
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја.
Решење којим се одобрава постављење рекламног
паноа, односно одобрава истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе издаје Одељење за урбанизам,
имовинско- правне послове и заштиту животне средине.
Решење 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 Одељењу за урбанизам ,
имовинско- правне послове и заштиту животне средине .
Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове
и заштиту животне средине је у обавези да један примерак
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације и
Одељењу за инспекцијски надзор.
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 Одељења за урбанизам и
имовинско правне послове и заштиту животне средине .
За таксене обвезнике којима је била утврђена
обавеза по овом тарифном броју, за годину која претходи

ТАРИФНИ БРОЈ 2
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.)
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
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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 Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и
заштиту животне средине врши Комунална инспекција
Општинске управе општине Ћуприја.
Уколико обвезник локалне комуналне таксе није
прибавио одобрење, а рекламни пано је поставио на јавној
површини, комунални инспектор приликом утврђивања
постављања паноа без одобрења доноси решење о уклањању
истог.
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.)“.

возила у ОУП-у Ћуприја.
По 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.
.

Број жиро рачуна 840-714431843-12
Позив на број 97.
Сврха дознаке: комунална такса

ТАРИФНИ БРОЈ 4
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ
СВРХЕ , ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И
ДРУГИХ
ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА
СТАРИХ
И
УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ ;
Коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе наплаћује се
дневно у динарима по m² заузете површине , по једностраном
заузећу билборда и по једностраном заузећу огласног
простора на аутобуском стајалишту.
1) Коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе ( за отворене и
покривене тезге, за обављање угоститељске делатности у
башти угоститељског објекта, за држање апарата за сладолед и
кокице, уређаја за кестен и кукуруз, замрзивача за сладолед,
расхладних витрина и за држање свих других сличних
објеката који се користе у пословне сврхе) наплаћиваће се
зависно од зоне, површине и броја дана.

ТАРИФНИ БРОЈ 3
ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И
МАШИНА
A) ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:
1. До 2 тоне носивости
1.640 дин
2. Од 2 до 5 тона
2.180 дин
3. Од 5 до 12 тона
3.820 дин
4. Преко 12 тона
5.450 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.
1.090 дин
3. 1.300 до 1.600 cm³.
1.630 дин
4. 1.600 до 2.000 cm³.
2.180 дин
5. 2.000 до 3.000 cm³.
3.290 дин
6. Преко 3.000 cm³.
5.450 дин
Г) ЗА МОТОЦИКЛЕ
1. До 125 cm³.
440 дин
2. Преко 125 до 250 cm³.
650 дин
3. Преко 250 до 500 cm³
1.090 дин
4. Преко 500 до 1.200 cm3.
1.320 дин
5. Преко 1200 cm³
1.630 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
1.040 дин
4. од 10 до 12 тона носивости
1.420 дин
5. преко 12 тона носивости
2.180 дин
Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче)
1. Чија је снага мотора до 66 киловата
1.630 дин
2. Чија је снага мотора од 66-96 киловата
2.180 дин
3. Чија је снага мотора од 96-132 киловата
2.740 дин
4. Чија је снага мотора од 132-177 киловата
3.290 дин
5. Чија је снага мотора преко 177 киловата
4.380 дин

Зона Ia дневно 40 дин/m²
Зона I дневно 30 дин/ m²
Остало зоне дневно 20 дин/ m²
За 1 до 2,99 m² износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 3
За 3 до 10,99 m² износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 1,5
За 11 до 30,99 m² износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 1
За 31 до 50,00 m² износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 0,9
За више од 50 m² износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 0,8
За 1 до 7 дана коришћења простора износ ком. таксе
множи се коефицијентом 3
За 8 до 14 дана коришћења простора износ ком.таксе
множи се коефицијентом 1,5
За 15 до 61 дан коришћења простора износ ком. таксе
множи се коефицијентом 1
За 62 до 120 дана коришћења простора износ ком.таксе
множи се коефицијентом 0,9
За више од 120 дана коришћења простора износ ком.т.
множи се коефицијентом 0,8
Коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе за више од 60
дана комунална такса плаћа се у месечним ратама.
За једнократну уплату комуналне таксе за коришћење
простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе за више од 120 дана таксени
обвезник стиче право на попуст од 10% од целокупног износа
таксе.
У пероду од 01.11. до 31.03. таксени обвезници који
користе простор на јавној површини или испред пословних
просторија за држање празних замрзивача за сладолед и
расхладних витрина за пиће, као и за држање башти
отвореног типа плаћају 20% од утврђеног износа комуналне
таксе по овом тарифном броју.

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА
ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.090 дин
НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја плаћа се
приликом регистрације моторног
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У случају да комунална инспекција утврди да се
замрживачи за сладолед и расхладне витрине за пиће користе
за обављање делатности у наведеном периоду комунална
такса се плаћа у пуном износу.
У пероду од 01.11. до 31.03. таксени обвезници који
користе простор на јавној површини или испред пословних
просторија за обављање угоститељске делатности у башти
угоститељског објекта затвореног типа плаћају 70% од
утврђеног износа комуналне таксе по овом тарифном броју.

Контролу по овом тарифном броју врши Одељење
локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја и Одељење за
инспекцијски надзор.
Жиро рачун ''комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама или испред простора у пословне сврхе''
Број жиро рачуна: 840-741531843-77
Позив на број 97.
Свеха дознаке: комунална такса.

НАПОМЕНА: Комуналну таксу по тарифном броју 4 тачка 1.
утврђује
и
наплаћује
Одељење
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја.
Решење којим се одобрава коришћење простора на
јавним површинама или простора испред пословних
просторија у пословне сврхе издаје Одељење за урбанизам,
имовинско- правне послове и заштиту животне средине.
Решење треба да садржи следеће податке :

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.

податке о површини и времену коришћења
простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе,
за правно лице : назив и адресу седишта правног
лица, порески идентификациони број, матични број
и текући рачун,
за физичко лице – предузетнике: име и презиме,
назив радње са адресом, порески идентификациони
број, матични број радње, текући рачун радње,
ЈМБГ и адресу становања физичког лица,
податке о испуњености услова за утврђивање
олакшица по овом тарифном броју.

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се од дана
почетка држања средстава за игру.
Таксу по овом тарифном броју у износу од 50%
плаћају обвезници који имају пословне просторије на селу,
као и спортске организације и удружења којима је држање
средстава за игру један од извора средстава за обављање
делатности.
Комуналну таксу по тарифном броју 5 утврђује,
наплаћује и контролише Одељење локалне пореске
администрације.
Комунална такса плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења о утврђивању обавезе.

Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове
и заштиту животне средине је у обавези да један примерак
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације и
Одељењу за инспекцијски надзор.
За утврђивање локалне комуналне таксе по овом
тарифном броју користиће се зоне које су утврђене Одлуком о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
за стамбене објекте ( „ Сл.гл.општине Ћуприја“ број 4/15).
Ова Одлука неће се примењивати на мање
монтажне објекте привременог карактера који се постављају
по спроведеном јавном надметању у складу са Програмом за
постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене.
2) За делатност која се повремено обавља ван сталног
седишта радње по вашарима, прославама и сл, плаћа се такса
по 1 m² заузете површине или по започетом м² у дневном
износу по Одлуци Општинског већа (1.500,00 дин/дневно).
НАПОМЕНА: Таксу по овом основу наплаћују овлашћени
радници ЈКП ''Равно 2014“ .
3) За оглашавање на билборду плаћа се комунална такса
дневно и то:
за коришћење билборда једнострано у износу од
500,00 дин.
за коришћење билборда двострано у износу од 700,00
дин.
4) За једнострано заузеће огласног простора на аутобуском
стајалишту плаћа се комунална такса у дневном износу од
500,00 дин.
За двострано заузеће огласног простора на
аутобуском стајалишту плаћа се комунална такса у дневном
износу од 700,00 динара.

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 6
КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,
ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА ИЛИ ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
32 динара по m² дневно
НАПОМЕНА: Комуналну таксу по
таруфном броју 7
утврђује
и
наплаћује
Одељење
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја.
Решење којим се одобрава коришћење слободних
површина за кампове постављање шатора или других објеката
привременог коришћена издаје Одељење за урбанизам,
имовинско- правне послове и заштиту животне средине.
Решење треба да садржи следеће податке :
податке о
површини и времену коришћења слободних површина ,и
основне податке о кориснику слободних површина.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у
року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању
обавезе.
Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове и
заштиту животне средине је у обавези да један примерак
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја и
Одељењу за
инспекцијски надзор.
Контролу по овом тарифном броју врши Одељење локалне
пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја
и Одељење за инспекцијски надзор.
Жиро рачун : „Комунална такса за коришћење
слободних површина за кампове, шатора или друге облике
привременог корићења“
Број жиро рачуна: 840-741533843-91
Позив на број 97.
Свеха дознаке – комунална такса

НАПОМЕНА: Комуналну таксу по тарифном броју 4 тачке 3.
и 4. утврђује и наплаћује Одељење локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја, на
основу акта ЈКП “Равно2014“ којим се одобрава коришћење
билборда или аутобуског стајалишта у сврху оглашавања. Акт
ЈКП “Равно2014“ треба да садржи податке о правном или
физичком лицу, локацију билборда, односно аутобуског
стајалишта , период заузећа и друге податке од значаја за
утврђивање таксене обавезе.
ЈКП “Равно 2014“ по један примерак наведеног акта
доставља Општинској управи општине Ћуприја Одељењу
локалне пореске администрације и Одељењу за инспекцијски
надзор.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у
року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању
обавезе.
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-Општинска управа Општине Ћуприја...................................142
-ЈКП ''Равно 2014''.....................................................................138
-Туристичка организација Општине Ћуприја............................3
-Јавно предузеће '' Зоохигијена Ћуприја'' ..................................8
- Правобранилаштво Општине Ћуприја.....................................3
-Установа културе ''Ћуприја''.......................................................8
-Установа за спорт Спортски центар '' Ада''............................19
-Народна библиотека '' Душан Матић''......................................11
-Музеј '' Хореум Марги-Равно''..................................................8
-Предшколска установа ''Дечја радост''.....................................91
- Служба буџетске инспекције Општине Ћуприја.....................2
- Центар за социјални рад „Ћуприја“ .........................................7
_____________________________________________________

ТАРИФНИ БРОЈ 7
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ
МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА
За
заузеће
јавне
површине
грађевинским
материјалом или друго извођач радова плаћа комуналну таксу
дневно у износу од
32 дин./м²
За заузимање јавне површине за извођење
грађевинских радова, комуналну таксу плаћа извођач радова
дневно, у износу од:
53 дин./м²

УКУПНО .................................................................................440
Члан 3.

НАПОМЕНА: Комуналну таксу по
тарифном броју 8
утврђује
и
наплаћује
Одељење
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја.
Решење којим се одобрава заузеће јавне површине
грађевинским материјалом или заузеће јавне површине за
извођење грађевинских радова издаје Одељење за урбанизам,
имовинско- правне послове и заштиту животне средине.
Решење треба да садржи:
податке о површини, начину и
времену заузећа јавне површине ,и основне податке о лицу
које заузима јавну површину.
Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове
и заштиту животне средине је у обавези да један примерак
Решења достави Одељењу локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја и
Одељењу за
инспекцијски надзор.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у
року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању
обавезе.
Контролу по овом тарифном броју врши Одељење
локалне пореске администрације Општинске управе општине
Ћуприја и Одељење за инспекцијски надзор.

Организациони облици из члана 2. Ове Одлуке
дужни су да ускладе акте о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места са одредбама ове Одлуке у руко
од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-4/2017-02 oд 08.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 37. Закона о радним односима у
државним органима („Сл.гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 44/98др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005одлукаУС, 79/2005-др.закон-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, ,
83/2005-испр.др.закон и 23/2013-Одлука УС), члана 1. став
1.тачка2), члана2,, члана 3. став1., члана 4,5 и 9 став 1. став 2.,
Закона о платама у државним органима и јавним
службама(„Сл.гласник РС“, бр.34/2001, 62/2006-др.закон,
63/2006 испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011-др.закон,
99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), члана 5 Уредбе
о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених
лица
запослених
у
државним
органима(„Сл.гласникРС“, бр.44-2008-пречишћен текст и
2/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр.129/2007 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), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 08.08.2017. године, доноси

Жиро рачун ''Комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом''
Број жиро рачуна: 840-741535843-57.
Позив на број 97.
Сврха дознаке: комунална такса.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
('' Службени гласник Републике Србије'', 129/2007, 83/2014 –
др. закон и 101/2016 – др. закон) ,члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
('' Службени гласник Републике Србије'', број 68/2015 и
81/2016 – одлука УС), Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(''Службени гласник Републике Србије'', број 61/2017) и
члана 38. Статута Општине Ћуприја ( ''Службени гласник
Општине Ћуприја '', број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13)
Скупштина Општине Ћупријa на својој седници одржаној
дана 08.08.2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У
СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1.

У Одлуци о платама изабраних и постављених лица
у органима општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.9/2015 и 14/2016) члан 8. став 1.
алинеја 6 која гласи:
„9,90 за заменика начелника општинске управе Ћуприја“
мења се тако да гласи:
„12,80 за заменика начелника општинске управе Ћуприја“
алинеја 12 која гласи:
„9,90 за шефа службе буџетске инспекције општине Ћуприја“,
мења се тако да сада гласи:
„12,80 за шефа службе буџетске инспекције општине Ћуприја“

Овом одлуком одређује се максимални број
запослених на неодређено време у систему јединице локалне
самоуправе -Општине Ћуприја по организационим облицима
за 2017. годину.
Члан 2.
Максимални број запослених на неодређено време
по организационим облицимау систему Општине Ћуприја је:
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Члан 2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-7-1/2017-02 ОД 08.08.2017.године

У Одлуци о платама изабраних и постављених лица
у органима општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.9/2015 и 14/2016)

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

члан 9. тачка 2. која гласи: „ заменику начелника општинске
управе Ћуприја30% што укупно износи 24,57“
Мења се и гласи:
„заменику начелника општинске управе Ћуприја30% што
укупно износи 28,34“

На основу члана 22. ст.1 тач.1) и ст. 3. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' бр.15/16), члана 38.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 08.08.2017. године, донела је

члан 9. тачка 8. која гласи „Шефу службе буџетске инспекције
општине Ћуприја-30% што укупно износи 24,57“
Мења се и гласи:
„Шефу службе буетске инспекције општине Ћуприја-30% што
укупно износи 28,34“
Члан 3.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП ''Равно 2014'' - Ћуприја за
период 2017.- 2021. године; број: 500 од 30.01.2017. године
који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014''- Ћуприја.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

У осталим одредбама Одлука о платама изабраних и
постављених лица у органима општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.9/2015 и 14/2016) остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине
Ћуприја“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-7-2/2017-02 ОД 08.08.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-164-5/2017-02 од 08.08.2017. год.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016 и 16/2016),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
08.08.2017. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и
23/13) и члана 51.Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.13/2016 и 16/2016),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
08.08.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Нацрта Одлуке о
измени и допуни Правилника о раду бр. 3401 од 16.06.2015.
године ЈКП ''Равно 2014''-Ћуприја, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора ЈКП ''Равно 2014''-Ћуприја, број: 4420 од
28.07.2017.године, с тим да се у уводу Нацрта Одлуке брише
текст: ''06-83-6/2015-02 од 20.05.2015.године''.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине
Ћуприја за период од 01.01.-30.06.2017. године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-8/2017-02 ОД 08.08.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-164-6/2017-02 од 08.08.2017. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл. гласник
општине Ћуприја'' бр. 13/2016 и 16/2016),
Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 08.08.2017.
године, донела је

На основу члана 22. ст.1 тач.1) и ст. 3. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' бр.15/16), члана 38.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 08.08.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП ''Равно 2014'' - Ћуприја за период
2017.- 2027. године; број: 500-1 од 30.01.2017. године који је
донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014''- Ћуприја.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РАЗРЕШАВА СЕ директор Центра за социјални
рад
''Ћуприја''
у
Ћуприји
Ђукановић
Љубисав,
дипл.економиста, због истека мандата.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
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број 20

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-9-1/2017-02 ОД 08.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. ст.1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), 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.13/2016 и 16/2016), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 08.08.2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Драгана
Михајловић,
дипл.економиста за директора Центра за социјални рад
''Ћуприја'' у Ћуприји, на мандатни период од 4 (четири)
године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-164-9-2/2017-02 ОД 08.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2017. годину
Одлука о локалним комуналним таксама за
општину Ћуприја
Одлука о утврђивању максималног броја
запослених у систему општине Ћуприја за 2017.
годину
Одлука о измени и Одлуке о платама изабраних и
постављених лица у органима општине Ћуприја
Решење (Усвајање Извештаја о извршењу буџета
општине Ћуприја за период 01.01.-30.06.2017.
године)
Решење (Сагласност на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Равно 2014“ - Ћуприја за
период 2017-2027. године)
Решење (Сагласност на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја за период 2017-2021. године)
Решење (Сагласност на текст Нацрта Одлуке о
измени и допуни Правилника о раду ЈКП „Равно
2014“ – Ћуприја)
Решење о разрешењу директора Центра за
социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји
Решење о именовању директора Центра за
социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји
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