
  На основу члана 32. став 1. тачка 1) и 
члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 38. и 53. 

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 30.11.2017.године, донела 

је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Скупштине општине Ћуприја 
(''Службени гласник општине Ћуприја'', број 13/2016 и 

16/2016),  (у даљем тексту: Пословник), у члану 71. после 

става 4. додаје се став 5. који гласи: 
                ''Када је предлагач Општинско веће, предлог акта се 

председнику Скупштине подноси у писаној форми и у 

електронском облику.'' 

Члан 2. 

 

       Члан 74. Пословника мења се и гласи: 
             ''Позив за седницу Скупштине доставља се 

одборницима најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за 

одржавање седнице. 
               Позив за седницу садржи место и време одржавања 

седнице, предлог дневног реда, потпис председника односно 

сазивача из члана 70. став 2. и 3. овог Пословника и печат 
Скупштине. 

              Позив са предлогом дневног реда и одговарајући 

материјал за питања која се предлажу за дневни ред, као и 
записник са претходне седнице, одборницима се достављају 

писаним или електронским путем у зависности од изјашњења 

одборника, односно функционисања система за електронску 
доставу.  

            Достава материјала електронским путем врши се на 
личне налоге електронске поште, које отвара Општинска 

управа општине Ћуприја, са линком за преузимање 

одговарајућег материјала на мобилном уређају- таблету, који 
одборници добијају на коришћење од Општинске управе 

општине Ћуприја. 

          Одборници, којима се позив за седницу са 
одговарајућим материјалом доставља електронским путем 

обавештавају се путем СМС поруке на личне мобилне 

телефоне да је материјал из става 3. овог члана достављен 
електронским путем. 

       Изузетно, ако конкретне околности захтевају, материјал 

по појединим тачкама се одборницима може уручити на самој 
седници у писаној форми или се може усмено изложити од 

стране предлагача. 

        Постојање изузетних околности цени председник 
Скупштине, односно председавајући.'' 

 

Члан 3. 

    У члану 98. ставу 3. после речи писаним, додају се речи: 

или електронским''. 

Члан 4. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-2/2017-02 ОД  30.11.2017.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. 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, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на 

седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси:  

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. 

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 

Ћуприја. 
Члан 2. 

 На територији општине Ћуприја одређене су 3 зоне 

за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине Ћуприја, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 

I, II и ван зоне II и I, с тим да је I зона утврђена као 

најопремљенија зона. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији 

општине Ћуприја износе: 

 

Групе непокретности 

Назив зоне 

I II ван зоне II и 

I  

1. Грађевинско 

земљиште 
4.100,00 3.100,00 1.750,00 

2. Пољопривредно 

земљиште 
- - 39,83 

3. Шумско земљиште - - 29,22 

4. Станови 57.846,28                      55.041,95                         38.076,43 

5. Куће за становање  35.411,87                     32.806,99                    23.510,48 

6. Пословне зграде и 

други (надземни и 

подземни) 
грађевински објекти 

који служе  

за обављање 
делатности 

72.671,93 35.286,99 30.000,00 

7. Гараже и гаражна 

места 
27.143,03 21.521,52 15.900,00 

 
Члан 3. 

У периоду од 01.01.2017-30.09.2017.године није било промета 

на територији општине Ћуприја  за следеће непокретности:        
            - грађевинско земљиште  I, II и ван зоне II и I 

            - куће за становање I зона 

            - пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање    делатности I, II 

и ван зоне II и I 

             - гараже и гаражна места I, II и ван зоне II и I 
Код обвезника који не воде пословне књиге, ако ни у 

граничним зонама није било промета одговарајућих 

непокретности, основица пореза на имовину за те 
непокретности у зони у којој није било промета, једнака је 

основици пореза на имовину те, односно одговарајуће 

непокретности у тој зони обвезника који не води пословне 

књиге за текућу годину. 

Код обвезника који воде пословне књиге, ако ни  у граничним 

зонама није било промета одговарајућих  непокретниости у 
периоду од 01. јануара до 30. септембра текуће године, 

основица пореза на имовину за те непокретности у зони у 

којој није било промета је просечна цена одговарајуће 
непокретности из најопремљеније зоне која се множи са 

коефицијентом који је утврдила Скупштина општине Ћуприја 

за сваку зону на својој територији.  
 

Члан 4. 

    Просечна цена одговарајућих непокретности у случају да у 
зонама кao ни у граничним зонама   није било промета 

непокретности у складу са чланом 7а   став 2. Закона о 

порезима на имовину,     је просечна цена на основу које је за 
текућу годину утврђена  основица пореза на имовину за 

непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у 

зони која је утврђена као најопремљенија зона и иста износи: 

                                                                         Назив зоне 

  Групе непокретности                                              I зона                                              

Грађевинско земљиште 4.100,00 
 

Куће за становање 35.411,87 

 

Пословне зграде и други  
грађевински        

објекти који служе обављању 

делатностости 

72.671,93 

Гараже и гаражна места 27.143,00 

 

 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 
годину на територији општине Ћуприја ("Сл. гласник општине 

Ћуприја" бр. 32/2016) . 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“, а 

примењује се од 01. јануара 2018. године.  
Одлуку објавити и на званичној интернет страни 

општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БР: 06-234-4/2017-02 од 30.11.2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

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

Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011,88/2013 и 

105/2014) и члана 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 30.11.2017. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И  

РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У  СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ  

ЋУПРИЈА 

 

Члан  1. 

                 Овом одлуком мења се и допуњује Одлука о 
прибаљању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у својини Општине  Ћуприја ( '' Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр.8/2014 , 14/2016 ,18/2016 и 18/2017) ( у даљем 
тексту Одлука). 

Члан  2. 

                 У члану 5а Одлуке мења се и допуњује став 9,тако 
да гласи:                  

                  Одлука о покретању поступка  отуђења може да 

садржи и друге елементе. Након доношења одлуке о отуђењу 
превозних средстава и покретних средстава  из јавне својине, 

Опшитнско веће Општине Ћуприја односно  Начелник 

општинске управе Општине Ћуприја  формирају  комисију за 
отуђење која објављује оглас о спровођењу поступка  јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда за отуђење   из 
јавне својине 

Оглас о спровођењу поступка  јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари   
из јавне својине  мање вредности испод 500.000,00 динара 

објављује се на званичној интернет презентацији општине 

Ћуприја и на огласној табли општине Ћуприја 
 Оглас о спровођењу поступка  јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари   

из јавне својине  веће вредности преко  500.000,00 динара  
објављује се у дневном листу  који се дистрибуира на 

територији  општине Ћуприја  или на целој територији  

Републике Србије.  
Оглас  обавезно садржи:  - назив органа   који  отуђује  из 

јавне својине, - опис превозних средстава и покретних ствари  
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које се отуђује, - почетну  цену  по којој се  отуђује, - рокови 

плаћања, - критеријуми за избор најповољнијег понуђача, - 
висину и начин полагања депозита, - рок за повраћај депозита 

учесницима који нису успели у поступку, - обавезан садржај 

пријаве, - адреса за достављање пријаве, - место и време увида 

у документацију, - рок за подношење пријаве односно понуде, 

- место и време одржавања јавног надметања, односно 

отварања понуда, - обавештење да подносиоци 
неблаговремене и непотпуне пријаве и понуде  неће моћи да 

учествују у поступку. Kупац сноси трошкове пореза на промет 

апсолутних права.  

Члан  3. 

                    У осталом делу  Одлука о прибаљању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини Општине  

Ћуприја ( '' Службени гласник општине Ћуприја '' бр.8/2014 

,14/2016, 18/2016 и 18/2017) остаје непромењена. 
 

Члан  4. 

                      Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана 
објављивања у '' Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

БРОЈ: 06-234-5/2017-02 од 30.11.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир  Тазић,дипл.инж. заштите на раду, с.р. 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 13. 

Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016) 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 30.11.2017. године, доноси 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се покретање поступка 
поверавања комуналне делатности градски-приградски превоз 

путника. 

Члан 2. 
Поверавање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника вршиће се у складу са одредбама 

Закона о  јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-234-6/2017-02 од 30.11.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

На основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) члана 2, 3. 
и 5. Закона о комуналним делатностима( „Сл. гласник РС“ 

број 88/2011 и 104/2016) , и члана 38. Статута општине 

Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број  14/08, 22/08 , 
28/08, 13/11 и 23/13) Скупштина општине Ћуприја  на седници 

одржаној дана 30.11.2017. године  доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о комуналним делатностима- у даљем 
тексту : Одлука   ( „ Сл.гласник општине Ћуприја“ број 3/15 , 

26/16 , 28/16, 7/17 и 23/17 ) члан 52a : „ Брише се“.  

 
Члан 2. 

Остали чланови Одлуке остају непромењени. 

 
Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-234-7/2017-02  од 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 11. став 2. тачка 1., чл. 14., чл. 15., 

чл. 25., чл. 56., чл. 57., чл. 60., чл. 65., чл. 69., чл. 70., чл. 73., 
чл. 76. и члана 156. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), члана 3., чл. 

4., чл. 9., чл. 14., чл. 25., чл. 26., чл. 28. и члана 29. Закона о 
комуналној делатности („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 

104/2016), члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 – др.закон и 
101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. 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 30.11.2017.године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се и обезбеђује организација 

и начин обављања градског и приградског превоза путника на 
територији општине Ћуприја.  

Члан 2. 

Градски и приградски превоз путника је комунална 
делатност од општег интереса.  

Градски и приградски превоз путника је обављање 

јавног линијског превоза путника на територији општине 
Ћуприја аутобусима унутар насељеног места или између два 

или више насељених места на територији општине Ћуприја и 

обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и 
стајалиштима. 

II. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА  

Члан 3. 
Поверавање обављања градског и приградског 

превоза путника или појединих послова из оквира ове 

комуналне делатности подразумева временски орочено 
уговорено уређивање односа између општине Ћуприја и 

вршиоца комуналне делатности.  

 На поступак поверавања обављања комуналане 

делатности градског и приградског превоза путника 

примењују се одредбе Закона о комуналним делатностима, 

Закона којим се уређује јавно –приватно партнерство и 
концесије и других закона.  

Члан 4. 

Општина Ћуприја поверава обављање комуналне 
делатности градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ћуприја привредном друштву , другом 

правном лицу или предузетнику(у даљем тексту: Превозник) 
регистрованом за обављање те врсте превоза и ако испуњава 

услове утврђене Законом и овом Одлуком. 

 
Члан 5. 

Превозник коме се поверава обављање превоза 

путника у градском и приградском превозу, мора да испуњава 
све законом прописане услове, опште услове превоза, као и да 

је надлежно министарство утврдило да испуњава услове за 

отпочињање и обављање јавног превоза путника. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

Члан 6.  

Градски и приградски превоз путника обавља се 
аутобусима: 

- на сталним линијама - током целе године; 

- на сезонским линијама у току летњих месеци;  

- привременим линијама - за време одржавања културних, 

уметничких, спортских и других манифестација, 

ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, 

извођења радова на путу и др.  

- на пробним линијама. 
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Привремене линије се утврђују на основу указане 

потребе привременог карактера и одржавају се док траје 
потреба, али не дуже од 90 дана. 

Пробне линије су линије привременог карактера 

које се утврђују у складу са потребама и захтевима 

становништва. 

Период тестирања оправданости увођења пробне 

линије не може бити дужи од шест месеци. 
По истеку пробног периода и утврђивања 

оправданости покреће се поступак за утврђивање сталне 

линије. 
Члан 7.  

Линија је одређени превозни пут од почетне до 
крајње станице, односно терминуса са једним или више 

полазака, односно повратака. 

Општинско веће општине Ћуприја доноси План 
сталних и сезонских линија којим се одређују линије градског 

и приградског превоза путника на територији Општине 

Ћуприја на предлог Одељења за урбанизам, имовинско-правне 
послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: 

Одељење), на основу којих ће се извршити поверавање 

комуналне делатности градског и приградског превоза.  
 Предлог за утврђивање нове линије у оквиру План 

сталних и сезонских линија може поднети Превозник или 

Месна заједница уз претходну сагласност Одељења.  

Привремене и пробне линије утврђују се посебним 

решењем Општинског већа општине Ћуприја. 

План сталних и сезонских линија садржи: 

1. број линије; 

2. назив линије; 

3. трасу линије; 

4. врста линије (градска, приградска); 

5. потребан број полазака, са карактеристичним 

временима поласка-доласка на терминусима или 

појединим стајалиштима;  

6. дужину линије. 

Члан 8.  
План сталних и сезонских линија у градском и 

приградском превозу путника одређују се у складу са развојем 

општине, саобраћајно-техничким условима и потребама 
становништва. 

За одређивање трасе нове линије у оквиру Плана 

сталних и сезонских линија, превозни пут мора да испуњава 
прописане услове у погледу ширине саобраћајних трака, 

носивости коловозне конструкције и врсте коловозног застора, 

минималних полупречника кривина, максималног подужног и 
попречног нагиба пута и др. 

За одређивање трасе нове линије, неопходно је 

прибавити сагласност управљача општинских путева и улица 
на територији општине Ћуприја. 

Линије у градском и приградском превозу путника 

означавају се називом према називима крајњих стајалишта 
односно терминуса или називима насеља. 

 

Члан 9. 
Градски и приградски превоз путника обавља у 

складу са Планом сталних и сезонских линија и 

регистрованом и овереном реду вожње. 
Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања 

превоза на линији и садржи: 

- назив превозника; 

- врста линије (градска линија или приградска 

линија); 

- број и назив линије; 

- дужину и трасу линије; 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, 

као и њихова растојања; 

- времена полазака на линији и повратка са крајњих 

или карактеристичних аутобуских стајалишта, за 

радни дан, суботу, недељу и у дане празника; 

- број полазака у току дана за радни дан, суботу, 

недељу и дане празника и укупан број возила која 

опслужују линију; 

- рок важења реда вожње. 

 

Члан 10. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 

градском и приградском превозу путника подноси се 
Одељењу до 15. августа текуће године, осим у случају када се 

регистрација врши након поступка поверавања обављања 

превоза путника у градском и приградском превозу када је 

регистрацију и оверу реда вожње могуће вршити током целе 

године. 

Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, 
подноси се: 

- лиценцу за превоз издате од стране надлежног 

Министарства којим се утврђује испуњеност услова 

за отпочињање и обављање јавног превоза путника; 

- ред вожње у 6 (шест) примерка. 

 

Члан 11. 
Ред вожње у градском и приградском превозу 

путника региструје и оверава Одељење, за период од годину 

дана. 
Регистар оверених редова вожње води Одељење. У 

регистар реда вожње уноси се: 

- назив превозника; 

- врста линије (градска линија или приградска линија); 

- број и назив линије; 

- датум почетка рада линије; 

- дужину и трасу линије; 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и 

њихова растојања; 

- времена полазака на линији и повратка са крајњих или 

карактеристичних аутобуских стајалишта или терминуса, 

за радни дан, суботу, недељу и у дане празника; 

- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и 

дане празника и укупан број возила која опслужују 

линију; 

- рок важења. 

За израду и сервисирање регистра у електронском 

облику задужено је Одељење за општу управу, скупштинске и 
заједничке послове, Одсек услужни центар послови-

информационог система. 
Овера реда вожње се врши стављањем штамбиља 

или налепнице, који садржи: редни број реда вожње под којим 

је уписан у регистар, датум овере и потпис овлашћеног лица. 
Ред вожње се оверава у шест примерка од којих се 

три примерка достављају Превознику а по један примерак 

Одељењу за инспекцијске послове и архиви док један 
примерак задржава Одељење. 

 

Члан 12. 
Терминус је посебно изграђена и уређена 

саобраћајна површина на крајњим тачкама линије, на којима 

се обавља пријем и отпрема возила и путника. 
Терминус може бити заједнички за већи број линија. 

Терминусни објекат може имати просторију за 

продају карата и друге садржаје од интереса за превозника и 
путнике. 

 

Члан 13. 
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и 

обележена у складу са условима утврђеним законом и другим 

прописима. 
Стајалиште мора бити видно обележено 

саобраћајном сигнализацијом. 

О одржавању стајалишта, постављању и одржавању 
надстрешница на стајалиштима, саобраћајне сигнализације и 

информативних паноа стара се Јавно комунално предузеће 

„РАВНО 2014“ Ћуприја. 
 

Члан 14. 

Возила којима се обавља градски и приградски 
превоз путника морају испуњавати услове прописане законом 

и овом Одлуком. 

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И 

КОРИСНИКА ПРЕВОЗА 

Права и обавезе Превозника 

Члан 15. 
Превозник је дужан да градски и приградски превоз 

обавља на повереним линијама према регистрованом и 

овереном реду вожње и да примењује важећи ценовник.  
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Члан 16. 

Превозник је дужан да путнику изда возну карту. 
Возна карта је накнада за услугу градског и 

приградског превоза путника. 

У случају прекида превоза или квара возила, 

Превозник је дужан да путницима омогући да наставе 

започету вожњу другим возилом. 

 
Члан 17. 

Цене комуналне услуге, образују се на основу 

елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних 
Законом о комуналним делатностима. 

Одлуку о промени цена комуналне услуге градског 
и приградског превоза путника доноси превозник. 

На одлуку о промени цена превоза сагласност даје 

Скупштина општине Ћуприја. 
Уз захтев за давање сагласности из става 3. овог 

члана, превозник доставља образложење које нарочито 

садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене 
цене. 

Ценовник треба да садржи врсте возних карата и 

њихову примену према зонама и релацијама. 
Надлежни орган општине Ћуприја може Одлуком 

одредити категорије становништва за које ће субвенционисати 

цену карте у градском и приградском превозу на територији 

општине Ћуприја. 

Уговором о поверавању може се предвидети 

субвенционисни износ цене за одређене категорије корисника 
које се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.  

Члан 18. 

Контролу издатих возних карата, односно 
поседовање истих од стране путника врше овлашћена лица 

Превозника. 

Овлашћена лица Превозника су контролори. 
Контролори су дужни да носе службена одела и 

службене легитимације. Превозник издаје 

легитимације и утврђује изглед службеног одела. 
По извршеној контроли издате возне карте, односно 

поседовања исте од стране путника контролор је дужан да 

путнику врати возну карту. 
 

Члан 19. 

У возилу којим се врши превоз мора се налазити: 

1. важећи ред вожње; 

2. важећи оверен ценовник; 

3. назив линије истакнут у доњем десном углу 

ветробранског стакла и са стране поред улазних 

врата; 

4. уговор о раду возача или потврда да је возач 

запослен код превозника на кога је регистрован ред 

вожње. 

Члан 20. 
Возило којим се врши превоз мора бити уредно 

обојено, чисто и проветрено, а у току обављања превоза мора 

бити са обезбеђеном оптималном температуром. 
 

Члан 21. 

Превозник је дужан да свој рад и пословање 
организује тако да континуирано и несметано пружа услугу 

линијског превоза корисницима, обезбеди прописан обим, 

врсту и квалитет услуге. 
Права и обавезе возача 

Члан 22. 
Возач који управља возилом градског и приградског 

превоза путника је дужан: 

- да се придржава реда вожње на линији; 

- да се стара о одржавању реда у возилу; 

- за време рада носи службено одело и легитимацију 

и 

- да се према путницима опходи са пажњом и 

уважавањем. 

 

Права и обавезе корисника превоза 

Члан 23. 
Путник је корисник комуналне услуге градског и 

приградског превоза путника. 

Обавезе путника, укључујући и плаћање цене 

комуналне услуге градског и приградског превоза путника, 
настају започињањем коришћења ове комуналне услуге, 

односно почетком пружања комуналне услуге градског и 

приградског превоза путника, и када се она користи супротно 

прописима којима се уређује та комунална делатност. 

За време коришћења комуналне услуге градског и 

приградског превоза путника, путник је дужан да поседује 
важећу возну карту. 

Важећа возна карта представља доказ да је путник 

платио комуналну услугу превоза градског и приградског 
превоза путника. 

Путник је дужан да на захтев контролора покаже 
важећу возну карту. 

 

Члан 24. 
Путник који поступа супротно одредбама из члана 

23. ове Одлуке дужан је да плати посебну возну карту. 

Посебна возна карта је накнада за коришћење 
комуналне услуге градског и приградског превоза путника на 

начин који је у супротности са овом Одлуком и Законом. 

Налог за плаћање посебне возне карте издаје 
контролор и уручује га путнику. 

Путник је дужан да поступи по примљеном налогу и 

плати посебну возну карту, у року од осам дана од дана 

достављања, на начин назначен у налогу. 

 

Члан 25. 
У возилу којим се врши градски и приградски 

превоз нарочито је забрањено: 

- ометати возача у току вожње; 

- узнемиравати путнике; 

- улазити у припитом стању; 

- уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне 

материје; 

- уносити предмете који нису чисти; 

- превозити животиње; 

- бацати отпатке и сл. 

 

V. НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА 

Члан 26. 

Превозник је дужан да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести путнике о 

планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће 

настати или могу настати у одржавању реда вожње, најкасније 

24 сата пре очекиваног прекида у одржавању полазака из реда 
вожње. 

Одступања од регистрованог реда вожње на линији 

у смислу скраћења, продужења, делимичне измене трасе и 
измене у понуђеном капацитету линије, као и замене врсте и 

типа возила могу се вршити изузетно, из оправданих разлога 

за време привремене измене режима саобраћаја на путу. 
Под оправданим разлозима у смислу става 2. овог 

члана сматрају се: елементарне непогоде (снежни наноси, 

последице поплава и сл.), знатна оштећења улица, путева и 
путних објеката, искључења возила због техничке 

неисправности и др. 

Превозник је дужан да о разлозима непридржавања 
регистрованог и овереног реда вожње, обавести Одељење за 

инспекцијски надзор општинске управе општине Ћуприја и да 

истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја 
из своје надлежности. 

Члан 27. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању линијског 

превоза, односно обављању ове комуналне делатности 

(хаварија, елементарне непогоде и др.), штрајка запослених 
код Превозника, као и кад услед више силе дође до смањеног 

обима линијског превоза, Превозник је дужан да одмах о томе 

обавести Одељење за инспекцијски надзор општинске управе 
општине Ћуприја и да истовремено предузме мере за 

отклањање узрока поремећаја. 

Превозник мора без одлагања предузети мере на 
отклањању узрока поремећаја односно прекида. 

Мере које Превозник предузима у случајевима из 

става 2. овог члана су: 
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1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока 

поремећаја, односно разлога због којих је дошло до 

прекида у пружању услуге линијског превоза, 

2. хитне поправке возила којима се обезбеђује 

обављање линијског превоза, 

3. предузимање и других мера које утврди Општинско 

веће општине Ћуприја. 

 

Члан 28. 

У случају прекида линијског превоза услед штрајка, 

Превозник је обавезан да обезбеди минимално 50% од 
планираног обима рада у обављању линијског превоза, у 

складу са актом Превозника односно закљученим Уговором. 
 

VI.   СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА 

Члан 29. 

Средства за обављање јавног градског и 

приградског превоза путника могу да се обезбеде  из цене 
услуге превоза путника у градском и приградском превозу и 

из других извора у складу са законом. 

 

VII. НАДЗОР 

Члан 30. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши 

Општинска управа општине Ћуприја. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 

Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши Одељење 
за инспекцијски надзор-Одесек за инспекцијски надзор. 

Комуналани инспектор има право и дужност да у 

вршењу инспекцијског надзора: 

1. прегледа возила којима се обавља превоз путника у 

јавном градском и приградском превозу путника и 

контролише потребну документацију за возила 

(путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, 

саобраћајне дозволе и др.), 

2. контролише важеће и оверене редове вожње и другу 

документацију у вези са обављањем делатности 

превоза путника, 

3. утврђује идентитет Превозника, возног особља и 

других одговорних лица за обављање превоза и 

4. контролише превозна документа у обављању 

превоза путника. 

 

Члан 31. 
У вршењу инспекцијског надзора Комунални  

инспектор дужан је и овлашћен да: 

1. нареди отклањање недостатака у погледу: 

- испуњености прописаних услова и начина за 

обављање превоза путника у јавном градском 

и приградском превозу путника, 

- придржавања реда вожње; 

2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава 

ако се превоз обавља, односно средства 

употребљавају супротно прописима; 

3. изда прекршајни налог за прекршаје установљене 

овом Одлуком или прописима донетим на основу 

ове Одлуке; 

4. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 

за прекршаје установљене овом Одлуком или 

прописима донетим на основу ове Одлуке. 

 

Члан 32. 

У вршењу инспекцијског надзора Комунални  
инспектор дужан је и овлашћен да: 

1. искључи аутобус којим се превоз путника обавља 

противно одредбама Закона о превозу путника у 

друмском саобраћаја и одредбама ове Одлуке, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању до 10 дана, а у случају 

поновног искључивања аутобуса истог превозника, у 

трајању до 30 дана; 

2. нареди превознику да у одређеном року отклони уочене 

недостакте и неправилности у раду, ако превозник 

обавља превоз путника супротно одредбама Закона и 

ове Одлуке; 

Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој 

мери из става 1. тачка 1. овог члана  обавести Министарство 

унутрашњих послова.  

Члан 33. 

Против решења надлежног Одељења Општинске 

управе општине Ћуприја може се изјавити жалба Општинском 
већу општине Ћуприја , у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања, а преко надлежног Одељења. 

Жалба изјављена против решења не одлаже 
извршење решења. 

 
Члан 34. 

Предузеће, друго правно лице, предузетник или 

физичко лице, чији објекти, средства или особље, односно рад 
подлежу инспекцијском надзору, дужно је да Комуналном 

инспектору омогући неометано вршење инспекцијског 

надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану 
документацију и податке, као и несметан приступ објектима, 

средствима или особљу који су у вези са обављањем 

делатности линијског и превоза. 
Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше 

наложене инспекцијске мере. 

 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00  

динара казниће се за прекршај Превозник ако: 

1. не обавља градски и приградски превоз на повереним 

линијама према регистрованом и овереном реду вожње 

и не примењује важећи ценовник (члан 15. ове Одлуке); 

2. не изда путнику возну карту (члан 16. став 1. ове 

Одлуке); 

3. не омогући путницима да у случају прекида саобраћаја 

или квара возила започету вожњу наставе другим 

возилом (члан 16. став 3. ове Одлуке); 

4. у возилу којим се врши превоз нема важећи ред вожње 

(члан 21. став 1. тачка 1. ове Одлуке); 

3. у возилу којим се врши превоз нема важећи оверен 

ценовник (члан 19. став 1. тачка 2. Ове Одлуке); 

4. у возилу којим се врши превоз нема истакнут назив 

линије на прописан начин (члан 19. став 1. тачка 3 ове 

Одлуке); 

5. уколико о одступањима и разлозима одступања од 

регистрованог и овереног реда вожње не обавести 

Одељење за инспекцијски надзор (члан 26. став 4. ове 

Одлуке); 

6. не предузме мере сходно одредбама члана 27. ове 

Одлуке и 

7. у случају прекида линијског превоза услед штрајка не 

поступи у складу са чланом 28. ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице новчаном казном  у фиксном износу од 

5.000,00  динара. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара казниће се издавањем прекршајног налога Превозник 

за прекршај ако контролори не носе службена одела и немају 
службене легитимације (члан 18. став 3. ове Одлуке). 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се 

издавањем прекршајног налога и одговорно лице новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара казниће се издавањем прекршајног налога Превозник 

за прекршај ако возило којим се врши превоз није уредно 

обојено, чисто и проветрено, а у зимском периоду уколико у 
току обављања превоза није загрејано (члан 20. ове Одлуке). 

За прекршај из става 5. овог члана казниће се 

издавањем прекршајног налога одговорно лице новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 36. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара казниће се управљач општинских путева и улица у 
насељеним местима за прекршај ако поступи супротно 

одредбама члана 13. ове Одлуке. 



30.11.2017.            број 25 

28 

Члан 37. 

Новчаном казном у фиксном износу од 2.000,00 
динара казниће се издавањем прекршајног налога контролор 

за прекршај ако поступи супротно одредбама члана 18. ове 

Одлуке. 

Члан 38. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара казниће се издавањем прекршајног налога возач за 
прекршај ако поступи супротно одредбама члана 22. ове 

Одлуке. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

 До окончања поступка поверавања обављања 
комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на основу Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, јавни линијски превоз ће се обављати на основу 
регистрованих редова вожње. 

 Регистрацију редова вожње врши надлежно 

Одељење. 
 Редови вожње се региструју до окончања поступка из 

става 1. овог члана, а на период не дужи од годину дана. 

Превозник може отпочети обављање линијског 
превоза из става 1. овог члана ако има регистрован и оверен 

ред вожње и доказ о исправности возила. 

Уз захтев за оверу реда вожње доставља се и: 

- Решење Агенције за привредне регистре о упису у 

регистар привредних субјеката, 

- Решење о испуњености услова за обављање 

линијског превоза путника или лиценца за превоз 

издата од стране надлежног Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  

- Предлог реда вожње у шест примерака. 

Надлежно Одељење води Регистар оверених редова 

вожње који садржи нарочито: редни број, назив превозника, 

назив линије, број полазака на линији, рок важења реда 
вожње.  

Превозник који обавља превоз на основу одредби 

овог члана  дужан је да се придржава правила која се односе 
на услове и начин обављања превоза предвиђених овом 

Одлуком. 

Члан 40. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији 

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 8/2001 
и 18/2017) 

Члан 41. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-8/2017-02 ОД 30.11.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самуоправи 

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

101/2016 - други закон.), члана 38. Статута општине Ћуприја 
(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13) и члана 4. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и  располагању стварима у својини 
Општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 

8/14, 14/16,18/16 и 18/17), Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној  дана 30.11.2017. године доноси  

 

ОДЛУКУ  

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да 

пренесе право јавне својине са Републике Србије на Општину 
Ћуприја без накнаде и то на: 

- идеалном делу од 16/25 на кп.бр. 3072/1 у КО 

Ћуприја град, земљиште под делом зграде у површини од 

64,87 ари, а који је тренутно у корисништву Опште 

болнице Ћуприја; 

- идеалном делу од 16/25 на кп.бр. 3072/2 у КО 

Ћуприја град, земљиште под зградом и другим објектом у 

површини од 54,35 ари, који је тренутно у корисништву 

Опште болнице Ћуприја;  

- идеалном делу од 16/25 објекта број 1 који се налази 

на кп.бр. 3072/2, површине у основи 2295 м², стамбено – 

пословна зграда, који је тренутно у корисништву Опште 

болнице Ћуприја. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-9/2017-02 од 30.11.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић,дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 77. став 2. Закона о приватизацији 

("Сл. глaсник РС", бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - 
aутeнтичнo тумaчeњe), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други 

закон и 101/2016 - други закон), члана 38. Статута општине 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08,  22/08, 

28/08, 13/2011 и 23/13) и Закључка Владе Републике Србије 

број 023-3362/2016 од 25.03.2016. године, Скупштина 
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.11.2017. 

године, доноси 

ОДЛУКУ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања 

Општине Ћуприја према ГП „Мостоградња“ АД, Београд за 
период 01.09.2015. – 31.12.2015. године, у износу од 8.601,6о 

РСД отпишу   а да се потраживања са стањем на дан 

31.08.2015. године, у износу од 324.461,88 РСД конвертују у 
удео Општине Ћуприја у капиталу ГП „Мостоградња“ АД, 

Београд. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-10/2017-02 од 30.11.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р. 

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

изградњи („Сл. глaсник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - oдлукa УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 

50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 2. став 3. тачка 6)  Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 

32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“ 129/07, 83/2014,-др. закон и 101/16-др. закон), 
члана 38. Статута општине Ћуприја (,,Сл. гласник општине 

Ћупријa” бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 98. 

Одлуке о комуналним делатностима (,,Сл. гласник општине 
Ћуприја“ бр. 3/15, 26/16, 28/16, 7/17 и 23/17)  и члана 25. 

Одлуке о поступку, условима и начину отуђења и давања у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Сл. гласник 
општине Ћуприја“ број 25/15 и 24/17), Скупштина општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I  ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП непосредном погодбом, без 
накнаде, грађевинско земљиште означено као кп.бр. 3558/5, 

потес ,,Орнице“ у површини од 0.1000 ha, кп. бр. 3558/1, потес 

„Ордиште“ у површини од 0.2469 ha, кп. бр. 3559/2, потес 
„Ордиште“ у површине 0.2495 ha, све у КО Ћуприја  ван 

градa, ЛН бр. 5438, јавна својина општине Ћуприја, ЈКП 

„РАВНО 2014“ Ћуприја ПИБ 108569318, ради обављања 

комуналне делатности упрaвљaњe грoбљимa и сaхрaњивaњe, 

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

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

II Обавезује се ЈКП „РАВНО 2014“ Ћуприја, да у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, са 

председником општине Ћуприја закључи уговор о закупу кп. 

бр. 3558/5, кп. бр. 3558/1, кп. бр. 3559/2, све у К.О.Ћуприја ван 
града.   

III Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-11/2017-02 ОД  30.11.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  

(„Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други закон и 
101/2016 - други закон), члана 35а. Одлуке о правима у 

социјалној заштити општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 23/13 и 36/2014) и члана 38. Статута општине 
Ћуприја (,,Службени гласник општине Ћуприја,, број 

14/08,22/08, 28/08, 13/2011 и 23/13), Скупштина Општине 

Ћуприја, на седници одржаној дана  30.11.2017.године  донела 
је 

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ МАТЕРИЈАЛНИХ 

ТРОШКОВА ЦЕНТРА ЗА   СОЦИЈАЛНИ РАД  

,,ЋУПРИЈА“  У  ЋУПРИЈИ 

 

Члан  1. 
Овим Правилником  се дефинишу припадајући 

материјални трошкови  Центра за социјални рад „Ћуприја“ 

који ће се финансирати из буџета општине Ћуприја, а  у 
оквиру зграде коју користи Центар и који ће се регулисати 

уговором или споразумом између Центра за социјални рад 

„Ћуприја“ и осталих корисника зграде. 

 

Члан 2. 

Под припадајући материјалним трошковима, 
подразумевају се следећи трошкови: 

- трошкови електричне енергије, 

- трошкови утрошка гаса, 
- трошкови утрошка воде и канализације, 

 - трошкови одвоза и депоновања смећа,  

- текуће поправке и одржавање система за грејање 
- текуће поправке водоводне и канализационе мреже 

- одржавање дворишта 

 
Члан  3. 

 Центар за социјални рад „Ћуприја“ је у обавези да са 
другим корисницима зграде, закључује Уговоре/споразуме о 

проценту учешћа након утврђивања критеријума за расподелу 

заједничких материјалних трошкова. 
 

Члан 4. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи 
Правилник  о накнади материјалних трошкова Центра за 

социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 3/15). 
Члан 5. 

Средства за рад Центра за социјални рад „Ћуприја“ у 

Ћуприји обезбеђују се на основу Програма рада на коју 
претходну сагласност даје Скупштина општине Ћуприја. 

 

Члан 6. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 7. 
Овај Правилник објавити у ,,Службеном  гласнику  

општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-12/2017-02 од 30.11.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 
члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

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

Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 30.11.2017. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 
Ценовника бр. 5275 од 15.09.2016. године Јавног комуналног 

предузећа ''Равно 2014'' Ћуприја, број: 6144 од 30.10.2017. 
године коју је донео Надзорни одбор ЈКП ''Равно 2014'' 

Ћуприја. 

            Решење и Одлуку из става 1. овог решења објавити у 
''Службеном гласнику општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-13/2017-02 ОД 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

         На основу члана 22. тачка 11. члана 69. став 1. тачка 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) и члана 50. став 1.тачка 12. Статута Јавног 

комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја, на својој 
дванаестој седници одржаној дана 30.10.2017.године, доноси 

се  

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА бр.5275 

од15.09.2016.год. ЈКП “РАВНО 2014” ЋУПРИЈА 

 
I. Мења се и допуњује – ЦЕНОВНИК бр.5275 од 

15.09.2016. године, ЈКП“Равно 2014“Ћуприја, тако што се 

додаје  тачка 3. Саобраћајни знаци и иста гласи: 
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      II.  У осталом делу Ценовник ЈКП“ Равно 2014“ Ћуприја 

остаје непромењен. 
 

      III. Одлуку предузећа, доставити оснивачу на сагласност. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Чланом 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 50. став 1. 

тачка 12. Статута Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ 

Ћуприја, прописано је да Надзорни одбор предузећа доноси  
Ценовник и измену Ценовника предузећа, те је у складу са 

изнетим донета одлука као под I.  
        Чланом 69.став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима(Сл.гласник РС,бр.15/2016) прописано је да ради 

обезбеђења заштите општег интереса у јавном предузећу, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност 

на тарифу (одлуку о ценама,тарифни систем и др.),те је у 

складу са изнетим донета одлука као под III. 
       На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву. 

 

Председник  Надзорног одбора 
ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА 

Душан Катић, дипл.правник, с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

општине Ћуприја'', бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина 

општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 30.11.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Равно 

2014'' Ћуприја за 2017.годину број: 6417 од 10.11.2017.године, 
коју је донео Надзорни одбор Одлуком број: 6417/1 од  

10.11.2017.године.   
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-14/2017-02 ОД 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

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

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

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

30.11.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку о изменама и 
допунама Статута Установе за спорт СЦ  ''АДА'' Ћуприја, коју 

је донео Управни  одбор дана 27.11.2017.године под бројем: 

471/17. 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-15/2017-02 ОД 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја 

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

30.11.2017. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о другој измени 

и допуни финансијског плана за 2017.годину Установе за 

спорт СЦ ''АДА'' Ћуприја, број: 468/17 од 27.11.2017.године, 

коју је донео Управни одбор Установе за спорт СЦ ''АДА'' 

Ћуприја. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-16/2017-02 ОД 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

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

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

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

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

Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 
30.11.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијскoг 

плана Туристичке организације општине Ћуприја за 2017. 
годину коју је донео  Управни одбор Туристичке организације 

општине Ћуприја Одлуком број: 389 од 27.11.2017. године . 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-17/2017-02 ОД 30.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

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

23/13), и члана 51. Пословника Скупштине Општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број 13/2016 и 16/2016), 
Скупштина општине Ћуприја  на седници одржаној дана 

30.11.2017.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА 

ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

            ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду и праћење 

спровођења програма контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији општине Ћуприја, у 
саставу: 

1. Бранимир Тазић, председник Скупштине општине, 

председник Комисије 
2. Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за инспекцијски 

надзор, члан 

3. Марио Мијатовић, представник ПС Ћуприја, члан 
4. Сузана Јовановић, представник Ветеринарске станице 

Јагодина,  пословница Ћуприја, члан 

5. Драган Марковић, републички ветеринарски инспектор, 
члан 

6. Горан Петровић, представник ЈП ''Зоохигијена Ћуприја'', 
члан 

7. Слободан Милановић, представник Опште болнице 

Ћуприја, члан 
8. Лидија Наков, представник Дома здравља Ћуприја, члан 

9. Ивица Јоцић, представник ЗЗЈЗ ''Поморавље'' Ћуприја, члан 

10. Предраг Миленковић, представник ВУ ''Напредак'' 
Ћуприја, члан 

11. Југослав Демо, грађанин, члан 

      Овим решењем престаје да важи  Одлука којом се  
формира Комисија за израду стратегије решавања проблема 

напуштених животиња, лешева животиња и отпада анималног 

порекла (''Сл. гласник општине Ћуприја број 20/2013, 12/2015 
и 16/2016). 
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      Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-18-2/2017-02 од 30.11.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

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

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

101/2016-др.закон), чл. 38.Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 

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

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

30.11.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

 

          РАЗРЕШАВА СЕ Невена Гајић, са места члана 

Управног одбора Туристичке организације општине  Ћуприја, 
због поднете оставке. 

           Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-234-18-3/2017-02  ОД 30.11.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 60. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' 
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 48. Пословника 

Општинског већа општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 

Ћуприја'', бр. 24/2008), Општинско веће општине Ћуприја на 
седници одржаној дана 13.11.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ на План зимске 

службе одржавања путева у зимском периоду  2017/2018. 
годину, бр.6145 од 30.10.2017.године ЈКП „Равно 2014“  

 

II Решење објавити у“ Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-219/2017-01-1 од 13.11.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р. 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07) , члана 60. Статута општине 
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08,28/08 

13/11 и 23/13) и члана 121. Одлуке о комуналним делатностима 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/15, 26/16, 28/167/17 и 
23/17), Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 24.11.2017. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 

2017/2018 

 

 I ФОРМИРА СЕ Штаб зимске службе за 

реализацију Плана зимске службе одржавања путева у зимском 
периоду 2017/2018 годину, бр.6145 од 30.10.2017.године, на 

градским саобраћајницама и локалним путевима у следећем 

саставу: 
 1. Дејан Ристић,  директор ЈКП ''Равно 2014'' 

 2. Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за 

инспекцијски надзор 
 3. Момчило Савић, заступник PWW Огранак Ћуприја 

         

II ЗАДАТАК ШТАБА је да: 
- координира и руководи реализацијом Плана зимске службе за 

2017/2018. годину, бр.6145 од 30.10.2017.године, на градским 

саобраћајницама и локалним путевима; 
- у случају настанка ванредне ситуације о томе без одлагања 

обавести Председника општине; 

- у случају потребе када настану веће непогоде пружи помоћ 

надзорној служби на рашчишћивању путева у виду обезбеђења 
људства и додатне механизације других радних организација и 

- у случају настанка врло неповољних метеролошких прилика 

када расположиви капацитети нису довољни да савладају 

временске непогоде и одрже проходност путева према Плану 

зимске службе, прогласи ванредне услове на путевима и уведе 

IV степен приправности.  
 III Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о формирању штаба зимске службе, бр.06-177/2016-01-

1 од 23.12.2016.године. 
 IV Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-228/2017-01-1 од  24.11.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, с.р. 

САДРЖАЈ 
 

Oдлука о измени и допуни Пословника Скупштине 

општине Ћуприја 
1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Ћуприја за 2017.годину 
1 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2018.годину на територији 

оштине Ћуприја 

23 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини општине Ћуприја 

23 

Одлука о покретању поступка поверавања 

комуналне делатности 
24 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
комуналним делатностима 

24 

Одлука о градском и приградском превозу путника 

на територији општине Ћуприја 
24 

Одлука (предлог Влади РС да пренесе право јавне 
својине) 

28 

Одлука (сагласност потраживања ГП Мостоградња) 28 

Одлука (Закуп Орнице, Ордиште, ЈКП) 28 

Правилник о накнади материјалних трошкова 
Центра за социјални рад „Ћуприја“ у Ћуприји 

29 

Решење (Ценовник ЈКП Равно – саобраћајни знаци) 29 

Решење (Сагласност програм пословања ЈКП 

Равно) 
31 

Решење (Сагласност статут СЦ Ада) 31 

Решење (Сагласност допуна фин.плана СЦ Ада) 31 

Решење (Сагласност статут фин.план ТО) 31 

Решење о именовању комисије за израду и праћење 

спровођења програма контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији 

општине Ћуприја 

31 

Решење о разрешењу члана управног одбора 
Туристичке организације општине Ћуприја 

32 

Решење (сагласност на план зимске службе) 32 

Решење о формирању штаба зимске службе за 

2017/2018 
32 
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