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На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС“, број 62/06, 47/2011, 93/2012
и 99/2013) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07) и члана 38. став 1. тачка 14. Статута
општине Ћуприја (''Службени гласник општине Ћуприја'' бр.
14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011, 23/13), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној 29.08. 2014 године, доноси:

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 Oпштинске управе општине Ћуприја поднесе
захтев у писаном облику за престанак таксене обавезе и уз захтев
приложи одговарајуће доказе о престанку обављања делатности.
Члан 8.
Обвезник комуналне таксе исту плаћа према решењу у
предвиђеним и наведеним терминима, на одговарајући рачун
буџета општине у складу са прописима из ове области.
Уколико прописану комуналну таксу обвезник не плати
благовремено или одбија да исту плати, примењују се законски
прописи о принудној наплати.

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 (у даљем тексту: комуналне таксе)
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 9.
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.
Локалне комуналне таксе су приход буџета Општине
Ћуприја. У складу са новим законским прописима у области
пореског система, њихову наплату врши:
- Одељење локалне пореске администрације Општинске
управе Ћуприја.
Наплату такси такође врше из домена своје надлежности:
- ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“,
- ЈКП „Равно 2014“,
- ОУП Јагодина- Полицијска станица у Ћуприји.

Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права,
предметa или услугa за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе (правно лице, предузетник и физичко
лице ).
Члан 3.
Таксена обавеза из члана 2. ове Одлуке настаје даном
почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
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 простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на уређеним и обележеним местима;
7. коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог коришћења;
8. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова.

Члан 11.
Висина локалних комуналних такси утврђује се
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.
Члан 12.
Надзор и контролу над спровођењем ове Одлуке врши
Комунална инспекција Општинске управе Општине Ћуприја.
Члан 13.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00
динара, казниће се таксени обвезник-физичко лице, које у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и
не плати прописану таксу из Таксене тарифе.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00
динара, казниће се таксени обвезник - предузетник, који у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и
не плати прописану таксу из Таксене тарифе.
Правно лице-таксени обвезник казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара
ако не пријави постојање основа за плаћање таксе и у прописаном
року не плати таксу предвиђену Таксеном тарифом на рачун
буџета општине Ћуприја.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно
лице новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 14.
Саставни део ове Одлуке представља Таксена тарифа
утврђена за поједина права, предмете и услуге, као и образац
пријаве за локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 15.
Поступци који су започети до дана ступања на снагу ове
Одлуке окончаће се по Одлуци о локалним комуналним таксама
за општину Ћуприја за 2014 годину број 06-220-4/2013-02 од
26.12.2013.год. односно по прописима који важе до почетка
примене ове Одлуке.

Члан 5.
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.
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.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан пре
коришћења права, предмета или услуга, за чије је коришћење
предвиђено плаћање комуналне таксе, да прибави решење
надлежног органа.
Члан 7.
За локалне комуналне таксе које се наплаћују на
годишњем нивоу, осим таксе из члана 4. 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

Члан 16.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја за
2014 годину бр. 06-220-4/2013-02 од 26.12.2013. год.(„Сл. гласник
општине Ћуприја“ број 23/13)
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Члан 17.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

области културе, образовања, физичке културе, здравства, дечје и
социјалне заштите и друге организације које се баве искључиво
пружањем хуманитарне помоћи, традиционалне верске и
организације које раде са инвалидним и хендикепираним лицима,
удружења грађана и спортске организације.
Уколико се у поступку контроле утврди да обвезник
локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору користи права, предмете и услуге за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе, а да није платио локалну
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, иста
ће му бити наплаћена у складу са Законом о пореском поступку и
пореској администрацији.
Такса на истицање фирме на пословном простору плаћа
се квартално у 4 (четири) једнака дела.
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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-114-3/2014-02 од 29.08.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драган Николић, дипл. прав.
ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1
ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ
1.
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 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:

ТАРИФНИ БРОЈ 2
КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА УКЉУЧУЈУЋИ И
ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВАВЕ
(КОЛОВОЗИ,ТРОТОАРИ,ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И
СЛ.)
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
локалној самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) правна лица разврстана у мала 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 и мала и
предузетници који се не баве делатностима из Табеле 1.
Тарифног броја 1. и остварују пословни приход преко 50.000.000
дин. плаћају таксу у износу од 20% од две просечне зараде по
свакој истакнутој фирми.
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
локалној самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) правна лица разврстана у велика правна лица а не
баве се делатностима из Табеле 1. Тарифног броја 1. плаћају
таксу у износу од 20% од три просечне зараде по свакој
истакнутој фирми.
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
локалној самоуправи (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) правна лица и предузетници који се баве
делатностима из Табеле 1. Тарифног броја 1. плаћају 20% од
износа утврђеног у Табели 1. Тарифног броја 1. по свакој
истакнутој фирми.
Корекција износа на годишњем нивоу вршиће се у
складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.
НАПОМЕНА: Постављање рекламних паноа вршиће се на основу
размештаја монтажних објеката који доноси Општинско веће
општине Ћуприја на предлог надлежних органа Општинске
управе и ЈП „Дирекције за изградњу и уређење општине
Ћуприја“.
Обвезник таксе је привредни субјект или физичко лице
који има одобрење за постављање рекламног паноа. Такса из овог
тарифног броја утврђује се и плаћа приликом подношења захтева
ЈП „Дирекцији за изградњу и уређење општине Ћуприја“.
Дирекција је дужна да о сваком одобрењу за постављање
рекламног паноа обавести Општинску управу- Одељење локалне
пореске администрације. 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.

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

Износ
динара
471.020
471.020
471.020
471.020
471.020
471.020
471.020
471.020

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 и мала у смислу
закона којим се уређује рачуноводство и предузетници а не баве
се делатностима из Табеле 1. и остварују пословни приход више
од 50.000.000 дин плаћају локалну комуналну таксу за истицање
фирме 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 у смислу закона
којим се уређује рачуноводство и предузетници а не баве се
делатностима из Табеле 1. и остварују пословни приход мање од
50.000.000 дин не плаћају локалну комуналну таксу за истицање
фирме.
НАПОМЕНА:
Фирма у смислу ове Таксене тарифе јесте сваки
истакнути назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само на једну
фирму.
Уколико се у једном објекту налази више правних лица
наведена под тачком 1., 2., и 3.. која обављају одређену делатност
и имају истакнуту фирму такса се плаћа за сваку истакнуту
фирму.
Такса на фирму плаћа се за седиште правног лица или
предузетника, представништва, пословне јединице правног лица
и предузетника који обављају делатност на територији општине
Ћуприја.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају државни
органи, органи локалне самоуправе, установе и организације из
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Контролу наплате и контролу постављања паноа врши
Комунална инспекција Општинске управе општине Ћуприја.
Рекламни панои постављени пре ступања на снагу ове Одлуке
морају бити уклоњени у року од 30 дана од дана ступање на снагу
ове Одлуке.
Жиро рачун ''Комунална такса за истицање фирме ван
пословног простора (на објектима и просторима који припадају
општини)''
Број жиро рачуна: 840-716112843-42.
Позив на број 97.
Сврха дознаке: комунална такса

Жиро рачун ''Комунална такса за држање моторних,
друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина''
Број жиро рачуна: 840-714513843-04.
Позив на број 97.
Сврха дознаке – комунална такса.
ТАРИФНИ БРОЈ 4
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ
ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ ,
ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ
ПУБЛИКАЦИЈА

ТАРИФНИ БРОЈ 3
ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ
И ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА
A) ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:
1. До 2 тоне носивости
2. Од 2 до 5 тона
3. Од 5 до 12 тона
4. Преко 12 тона

Коришћење простора на јавним површинама наплаћује се дневно
у динарима по m² заузете површине , по једном апарату, по
једностраном заузећу билборда и по једностраном заузећу
огласног простора на аутобуском стајалишту.

1.570 дин
2.100 дин
3.670 дин
5.240 дин

а) Отворене и покривене површине - тезге и столови, коришћење
осталог простора на јавним површинама и сеоском подручју и
испред пословних просторија (по m².), као и
продаја сладоледа, кремова и напитака (по апарату) и др.
Заузеће јавних површина наплаћиваће се зависно од
зоне, заузете површине и броја дана.
Зона Ia / I дневно 40 дин/m²
Зона II дневно 30 дин/ m²
Остало 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

Б) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
520 дин
В) ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
1. До 1.150 cm³.
2. 1.150 до 1.300 cm³.
3. 1.300 до 1.600 cm³.
4. 1.600 до 2.000 cm³.
5. 2.000 до 3.000 cm³.
6. Преко 3.000 cm³.

520 дин
1.050 дин
1.570 дин
2.100 дин
3.150 дин
5.240 дин

Г) ЗА МОТОЦИКЛЕ
1. До 125 cm³
2. Преко 125 до 250 cm³
3. Преко 250 до 500 cm³
4. Преко 500 до 1.200 cm3
5. Преко 1200 cm³
Д) ЗА АУТОБУСЕ И КОМБИ БУСЕВЕ
регистрованом седишту

420 дин
630 дин
1.050 дин
1.260 дин
1.570 дин

За 1 до 7 дана закупа износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 3
За 8 до 14 дана закупа износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 1,5
За 15 до 61 дан закупа износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 1
За 62 до 120 дана закупа износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 0,9
За више од 120 дана закупа износ комуналне таксе множи се
коефицијентом 0,8

50 дин по

Ђ) ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: тертне приколице,
полуприколице и специјалне тертне приколице за превоз
одређених врста терета:
1. до 1 тоне носивости
420 дин
2. од 1 до 5 тона носивости
730 дин
3. од 5 до10 тона носивости
1.000 дин
4. од 10 до 12 тона носивости
1.360 дин
5. преко 12 тона носивости
2.100 дин
Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче)
1. Чија је снага мотора до 66 киловата
2. Чија је снага мотора од 66-96 киловата
3. Чија је снага мотора од 96-132 киловата
4. Чија је снага мотора од 132-177 киловата
5. Чија је снага мотора преко 177 киловата

НАПОМЕНА: Таксу по овом основу наплаћује ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“, по захтеву
странака ради издавања дозволе за заузимање простора на јавним
површинама или испред пословних просторија сразмерно
времену коришћења.

1.570 дин
2.100 дин
2.620 дин
3.150 дин
4.200 дин

б) 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“ .
в) 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.
НАПОМЕНА: Таксу по овом основу наплаћују овлашћени
радници ЈКП“ Равно 2014“

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА
ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.050 дин
НАПОМЕНА
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом
регистрације моторног возила у ОУП-у Ћуприја.
2. На овом тарифном броју ослобађају се од плаћања таксе
возила ВЈ и ОУП-а Србије.
3. 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.

г) 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.
НАПОМЕНА: Таксу по овом основу наплаћују овлашћени
радници ЈКП“ Равно 2014“
Такса по овом тарифном броју из тачке а) плаћа се
приликом тражења одобрења за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија. Орган надлежан
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за издавање дозволе (ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја“), не може издати дозволу за коришћење јавних
површина, док корисник претходно не плати таксу из овог
тарифног броја.
Такса по овом тарифном броју из тачке б) в) и г) плаћа
се пре заузећа површине.
Таксу из тарифног броја 4. не плаћају хуманитарне
организације као што је организација инвалида рада и др.
За заузеће јавног простора контролу наплате врши
Комунална инспекција општине Ћуприја.
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.
Сврха дознаке: комунална такса.

НАПОМЕНА: Контролу наплате по овом основу врши
Комунална инспекција општине Ћуприја.
Жиро рачун ''Комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом''
Број жиро рачуна: 840-741535843-57.
Позив на број 97.
Сврха дознаке: комунална такса.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-114-3/2014-02 од 29.08.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић , дипл.прав.
На основу члана 14. Одлуке о регулисању саобраћаја
на територији општине Ћуприја (Сл. гласник општине Ћуприја
бр. 14/2011) и члана 15 и 38. Статута општине Ћуприја (Сл.
Гласник општине Ћуприја, бр. 14/08) Скупштина општине
Ћуприја на седници од 29.08.2014.године доноси:

ТАРИФНИ БРОЈ 5
ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ („забавне игре“ - рачунари,
симулатори, видео аутомати, флипери, пикадо, билијар). Такса се
плаћа годишње.
-апарати за игру и забаву по апарату
- билијар по столу

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРШИНА
НАМЕЊЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1.000 дин.
15.000 дин.

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се површине јавне намене
намењене за паркирање и друге површине намењене за
паркирање моторних возила. (у даљем тексту: јавна
паркиралишта).
Члан 2.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се
од дана почетка држања средстава за игру.
Таксу на 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.
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,

Члан 3.
Општа паркиралишта су улична паркиралишта
(паркиралишта која су уређена или изграђена дуж ивичњака под
било којим углом паркирања), као и друге (ван уличне)
површине, посебно уређене или изграђене и обележене за
паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су објекти и површине које су
посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са
дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом
комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији
паркирања.
Члан 4.
ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:

ТАРИФНИ БРОЈ 6
Коришћење простора за паркирање моторних возила и
прикљ.возила на уређеним местима
-теретна до 3 тоне
40 дин/сат
-аутобуси и приколице
50 дин/сат
-путничка возила
30 дин/сат
-такси возила
30 дин/дневно по једном возилу
НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћују
овлашћени радници ЈКП“ Равно 2014“.
Такса за паркирање такси возила плаћа се годишње
приликом прегледа возила од стране општинске комуналне
инспекције.
Таксу за паркирање не плаћају инвалидна лица којима
возило служи за личну употребу.
Жиро рачун: Комунална такса за коришћење простора
за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима''
Број жиро рачуна: 840-741532843-84
Позив на број 97.
Сврха дознаке – комунална такса

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТАРИФНИ БРОЈ 7
КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,
ПОСТАВЉАЊЕ
ШАТОРА
ИЛИ
ДРУГЕ
ОБЈЕКТЕ
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
32 динара по m² дневно

7.
8.

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.
Сврха дознаке – комунална такса

9.
10.
11.
12.

ТАРИФНИ БРОЈ 8
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ
МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом или друго
извођач радова плаћа дневно
32 дин.

Улица (ближа локација)
Карађорђева
Кнеза Милоша (од Микићевог моста до
ул. Браће Нешића)
Цара Лазара (од ул. Анђе Ранковића до
улице Сретена Здравковића)
Живке Дамњановић (код Моравског
парка)
Милице Ценић (од Карађорђеве до М.
Новаковића)
Бранка Радичевића (простор код зграде
СО Ћуприја)
Јована Курсуле (код фонда ПИО)
Паркинг простор у оквиру ново
пројектоване саобраћајнице, наставак
улице Ловћенска
Анђе Ранковић
Доситеја Обрадовића (од ул. Иво Лоле
Либара до ул. Анђе Ранковића)
Иво Лоле Рибара (од ул. Карађорђева до
Ђуре Јакшића)
11. октобар (до Пастерове)

Врста
паркиралишта
Улично/
тротоар
Улично/
тротоар
Улично/
тротоар

Ван улично
Улично
Ван улично
Ван улично
Ван улично
Улично
Улично
Улично
Тротоар

Члан 5.
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА:
Редни
број

За заузимање јавног простора за извођење грађевинских радова
због којих се врши раскопавање, до довођења у првобитно стање,
такса се утврђује дневно, коју плаћа извођач радова у износу од
53 дин./м²

1.
2.
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Улица (ближа локација)
Простор на углу улица Карађорђева и
Милице Ценић
Простор у улици Доситеја Обрадовића

Врста
паркирал
ишта
Посебно
Посебно

01.09.2014.
3.
4.
5.
6.
7.

Паркинг гаража предвиђена на углу улица
Анђе Ранковић и Танаска Рајића
Паркинг простор предвиђен у
новопредвиђеној улици која повезује ул.
Кнеза Милоша и Кнеза Михајла
Паркинг простор у ул. Миодрага
Новаковића(код Гринета)
Паркинг простор у оквиру СЦ „АДА“
Простор у улици Танаска Рајића(бивша Мала
пијаца)

број 25
11.
билборд на локацији бр.11 ул. Цара Лазара код излаза
на ауто пут – обостран
12.
билборд на локацији бр.12 ул. 11. Октобар код
Болнице – обостран
13.
билборд на локацији бр.13 ул. 11. Октобар код
надвожњака за Супску - обостран

Посебно
Посебно
Посебно
Посебно

Огласни простор налази се:
1. на надстрешници аутобуског стајалишта на локацији код
бивше „Југобанке“ у улици Карађорђевој,
2. на надстрешници аутобуског стајалишта на локацији преко
пута „Idee“ у улици Карађорђевој.

Посебно

Члан 6.
Саобраћајно-техничку документацију за хоризонтално
и вертикално обележавање паркинг простора
наведена у
члановима 4 и 5. ове Одлуке и саобраћајница које их опслужују
израђује ЈП „Дирекција за изгрању и уређење општине Ћуприја“.
ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја извршиће обележавање
паркинг простора и саобраћајница у складу са саобраћјнотехничком документацијом из предходног става.

Члан 3.
Билборди и огласни простор из члана 2. ове Одлуке (у
даљем
тексту
одлуке:
огласна
средства)
користиће
заинтересовани корисници за услуге оглашавања и рекламирања.
За коришћење огласних средстава корисници плаћају:
локалну комуналну таксу за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, услугу
одржавања и услугу постављања и скидања огласних порука са
огласних средстава.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.
Даном ступања на санагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању површина намењених за паркирање
моторних возила на територији општине Ћуприја(Сл. гласник
општине Ћуприја, бр. 9/2012).

Члан. 4.
Локална комунална такса за коришћење огласних
средстава приход је буџета општине Ћуприја.
Висина таксе за коришћење огласних средстава
утврђује се Одлуком о локалним комуналним таксама.
Кориснику огласних средстава ограничава се
коришћење истих на месец дана, са могућношћу поновног
подношења захтева.
Члан 5.
Послови одржавања и послови пружања услуге
постављања и скидања огласних порука са огласних средстава су:
издавање понуде, склапање уговора са корисником, наплата
таксе, штампање и постављање огласних порука, скидање
огласних порука, одржавање техничке исправности огласних
средстава, одржавање комуналне хигијене огласних средстава.
Послове одржавања и послове пружања услуге
постављања и скидања огласних порука са огласних средстава
обављаће ЈКП“ Равно 2014“.
Члан 6.
Јавном комуналном предузећу „Равно 2014“ припадају
финансијска средства за послове одржавање и пружање услуга из
члана 5. ове Одлуке.
Одлуку о висини финансијских средстава за послове
одржавања и послове пружања услуге из члана 5. ове Одлуке
доноси Надзорни одбор ЈКП „Равно 2014“ уз сагласност
Скупштине општине Ћуприја.
Члан 7.
Локалну комуналну таксу не плаћају органи и
организације општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-114-4/2014-02 од 29.08.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 ), члана 38.
Статута општине Ћуприја („ Службени гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 ) Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној 29.08.2014. године
доноси:
ОДЛУКУ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА БИЛБОРДА И
ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА НА АУТОБУСКИМ
СТАЈАЛИШТИМА
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Ћуприја уређује
коришћење билборда на територији општине Ћуприја, који су у
својини општине Ћуприја и коришћење огласног простора на
аутобуским стајалиштима.
Члан 2.
Билборди се налазе на локацијама одређеним допуном
Програма за постављање привремених објеката на територији
општине Ћуприја за 2013.годину („Сл.гласник општине Ћуприја“
бр.18/13) и то :
1. билборд на локацији бр.1 ул. Карађорђева-Цара Лазара код
споменика-једностран
2. билборд на локацији бр.2 ул. Карађорђева код моста на
Морави-једностран
3. билборд на локацији бр.3 ул. Живке Дамњановић код улаза у
Моравски парк-обостран
4. билборд на локацији бр.4 ул. Карађорђева-Живке
Дамњановић код војних зграда – једностран
5. билборд на локацији бр.5 ул. Данила Димитријевића – код
скретања на сплав „Бела лађа“ – обостран
6. билборд на локацији бр.6 Микићев мост десна страна код
трафо станице - обостран
7. билборд на локацији бр.7 Микићев мост лева страна код
парка – обостран
8. билборд на локацији бр.8 Славија код бензинске пумпе –
обостран
9. билборд на локацији бр.9 Штампарија – обостран
10.
билборд на локацији бр.10 ул. Цара Лазара код
компоненте – обостран

Члан 8.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
Општинска управа преко надлежних одељења.

вршиће

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:06-114-5/2014-02 од 29. 08. 2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
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01.09.2014.

број 25

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 129/07),
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 29.08.2014. године, донела је

За рефундацију трошкова лека корисници ће
остваривати своја права подношењем захтева Центру за
социјални рад.
Корисник је дужан да поред документације наведене у
члану 4. став 3. овог Правилника Центру за социјални рад
достави фотокопију извештаја лекара и оверен рачун издат од
стране Апотеке.
Центар за социјални рад најмање једном месечно
Савету за здравствена и социјална питања доставља захтеве
корисника са комплетном документацијом на одлучивање.
Уколико Савет одлучи да је захтев за рефундацију
основан Центар за социјални рад ће вршити рефундацију
средстава у висини трошкова лека.“

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA
ПРАВИЛНИКА О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА, ИСТАКНУТИХ ЛИЧНОСТИ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, КУЛТУРЕ И СПОРТА
Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне
Правилника о награђивању ученика и студената, истакнутих
личности у области образовања, науке, културе и спорта («Сл.
гласник општине Ћуприја» број 14/2014).
У Правилнику мењају се чланови 3. и 7., док остали
чланови остају исти.
Члан 2.
Члан 3. Правилника мења се и гласи:
«Право на робну или новчану награду могу остварити:
- Ђаци генерације свих основних и средњих школа са
територије општине Ћуприја,
- ученици обавезног основног образовања и ученици
средњих школа са територије општине Ћуприја, који су освојили
прво, друго и треће место на такмичењима у области образовања
и науке, на републичким или међународним такмичењима и
олимпијадама знања која се организују под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и који континуирано постижу одличан успех у школи.»

Члан 2.
У члану 8.став 2. речи „КЈП Услуга“ замењују се
речима „ЈКП Равно 2014“.
Члан 3.
У члану 9.став 2. број 60 замењује се бројем 50.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:06-117/2014-01-1од 28. 08. 2014. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08, 28/08,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.08.2014. године,
донела је

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
«Право на робну или новчану награду остварује се за
сваку школску годину.
Ученици основних и средњих школа са територије
општине Ћуприја, право на награђивање могу да остваре на
основу достављеног предлога школе надлежном Одељењу
Општинске управе општине Ћуприја или предлога председника
општине Ћуприја.
Уколико захтев за остваривање права на награђивање
подноси студент, поред захтева потребно је доставити следећу
документацију:
- сведочанство о завршеним разредима,
- потврду факултета о уписаној години и уверење о просеку
оцена у току студија,
- фотокопију индекса,
- фотокпију личне карте.»
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
листу «Службени гласник општине Ћуприја».

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
СЦ ''АДА'' Ћуприја, о усвајању ценовника услуга Јавног
предузећа СЦ ''Ада'', број: 342/14 од 12.08.2014.године.
Решење и Одлуку Надзорног одбора о усвајању
ценовника услуга Јавног предузећа СЦ ''Ада'' из става 1. овог
решења објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-114-6/2014-02 ОД 29.08.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник
На седници Надзорног одбора одржаног
12.08.2014.године једногласно је донета

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-114-7/2014-02 од 29.08.2014.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник
На основу члана 110. Закона о социјалној заштити
(„Сл.гласник РС“ бр.24/11), члана 11.Одлуке о правима у
социјалној заштити општине Ћуприја („Сл.гласник Општине
Ћуприја“, бр.23/13) и члана 60. Статута општине Ћуприја
(„Сл.гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 28.08.2014.године, доноси

дана

ОДЛУКА
Усваја се ценовник услуга Јавног предузећа СЦ „Ада“
ХАЛА СПОРТОВА
Закуп термина у Хали спортова по једном (1) сату 01.09.30.04.
Закуп термина у Хали спортова по једном (1) сату 01.05.30.08.
Закуп термина викендом до 15 часова
Закуп монтажне бине
Изнајмљивање стола за стони тенис по једном (1) сату
Ванспортске активности по једном (1) сату
Закуп термина за спортске активности закупаца ван подручја
Ћуприје по једном (1) сату
Закуп термина за цео дан од 09-22

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ
ПОМОЋИ
Члан 1.
У правилнику о условима и начину доделе једнократне
помоћи („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.5/2014) члан 5. мења
се и гласи:
„Право на једнократну помоћ у новцу који је намењен
лечењу корисника или члана породице корисника из члана 2. овог
Правилника има корисник који користи услове апотеке чији је
оснивач локална самоуправа (у даљем тексту: Апотека).
Корисник на основу рецепта лекара купује лек у
Апотеци и дужан је да узме оверен рачун.

СОКОЛСКИ ДОМ
Закуп термина на унутрашњем терену 01.09.-31.04.
Закуп термина на унутрашњем терену 01.05.-31.08.
Закуп термина на унутрашњем терену викендом до 15 часова
Закуп термина спољашњег кошаркашког терена по кошу под
рефлекторима по сату
Закуп термина спољашњег терена за фудбал и рукомет под
рефлекторима по сату
Закуп термина спољашњег терена за тенис под рефлекторима
по сату
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2000,00
1500,00
1000,00
20000,00
150,00
3000,00
4000,00
20000,00

1200,00
900,00
600,00
300,00
600,00
300,00

01.09.2014.
Закуп термина спољашњег терена за тенис без рефлектора по
сату
Закуп термина за стони тенис по сату
Закуп термина на унутрашњем терену за цео дан 09-22

број 25
На основу члана 44. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 57. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), на основу члана 38. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Сл.гласник Републике Србије'', бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009,36/2010), Председник општине Ћуприја, доноси

200,00
150,00
12000,00

БАЗЕНИ И ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ
Закуп термина тениског терена по једном (1) сату
Закуп термина тениског терена под рефлекторима по једном
(1) сату
Цена улазне карте за базене
Деца до 10 година

250,00

РЕШЕЊЕ
о одређивању овлашћеног лица за приступање
информацијама од јавног значаја

350,00
200,00
бесплатно

Председник Надзорног одбора
На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Сл.
Гласник РС“ број 119/2012) и члана 38. Статута општине Ћуприја
( „Сл. гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08 , 28/08,13/11и
23/13) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.08. 2014 године доноси

Запослена Ивана Шћепановић, на радном месту
''Послови за потребе председника општине и Општинског већа'' у
Одељењу за општу управу,скупштинске и заједничке послове
Општинске управе општине Ћуприја, одређује се за овлашћено
лице за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја упућених начелнику Општинске
управе, председнику општине и Општинском већу.
Као овлашћено лице, овлашћује се да прима захтеве,
обавештава тражиоце о поседовању информација и обезбеђује
увид у документ који садржи тражену информацију, односно
доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев
решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђеним Законом.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА РАД У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈКП „ РАВНО 2014“
Одређује се висина накнаде за рад Председнику и
члановима Надзорног одбора ЈКП „Равно 2014“ у нето износу од
3.000,00 динара на месечном нивоу.
Висина накнаде одређена је до
дана подношења
извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП“
Равно 2014“ за 2014 годину.
Решење објавити у
Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-114-8/2014-02 од 29.08.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 112-47/2014-01 од 21.08.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр ек.наука
На основу члана 44. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и члана 57. тачка 6.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), на основу члана 38. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Сл.гласник Републике Србије'', бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009,36/2010), Председник општине Ћуприја, доноси

Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл. правник
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 57. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11,
23/13) и чл. 8. Одлуке о начину и поступку финансирања потреба
интереса грађана у области спорта у општини Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 2/14 и 14/2014), Председник
општине Ћуприја, дана 22.08.2014..године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одређивању овлашћеног лица за приступање
информацијама од јавног значаја

РЕШЕЊЕ
О формирању Комисије за утврђивање испуњености услова
за спортска такмичења од посебног значаја за општину
Ћуприја по расписаном Јавном позиву, бр. 454-6/2014-01 од
14.08.2014. године

Запослена Милица Цветковић, на радном месту
''Руководилац службе за Општинско веће и председника
општине'' у Одељењу за општу управу,скупштинске и заједничке
послове Општинске управе општине Ћуприја, одређује се за
овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја упућених начелнику Општинске
управе, председнику општине и Општинском већу.
Као овлашћено лице, овлашћује се да прима захтеве,
обавештава тражиоце о поседовању информација и обезбеђује
увид у документ који садржи тражену информацију, односно
доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев
решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђеним Законом, предузима мере за
унапређење праксе по ступања са носачем информација, као и
праксе њиховог чувања и обезбеђење, сачињава извештај и
информатор.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 112-48/2014-01 од 21.08.2014.год.

I ФОРМИРА СЕ Комисија за утврђивање
испуњености услова за спортска такмичења од посебног значаја
за општину Ћуприја по расписаном Јавном позиву, бр. 4546/2014-01 од 14.08.2014. године у следећем саставу:
1.
2.
3.

Владимир Васиљевић,председник комисије
Владан Петровић, члан комисије
Зоран Ђорђевић, члан комисије

II Задатак Комисије је да;
- утврђује испуњеност услова за учешће организација на
јавном позиву;
- утврђује да ли су достављена сва потребна документа у
складу са јавним позивом за финансирање спортских такмичења
од посебног значаја за општину Ћуприја, бр. 454-6/2014-01 од
14.08.2014. године;
- доставља предлог председнику општине Ћуприја који
одлучује која ће спортска такмичења бити од посебног значаја за
општину Ћуприја, као и висину финансијских средстава која ће
бити додељена.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр ек.наука
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

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

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-147/2014-01од 22.08.2014.год.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Николић Сања, дипл. економиста,
запослена на радно место ''порески инспектор канцеларијске
контроле'' у Одсеку за утврђивање и контролу Одељења локалне
пореске администрације,
да решава у управном поступку и
доноси решења из делокруга свог рада, а према важећем

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр ек.наука
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Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени гласник
општине Ћуприја, бр.1/2014).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-143/2014-01-2 од 21.08.2014.год.

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Булат Стошић Гордана, дипл.
правник, запослена на радно место ''послови за регистрацију
привредних субјеката'' у Одсеку за привреду Одељења за
друштвене делатности и привреду,
да решава у управном
поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а према
важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени
гласник општине Ћуприја,бр.1/2014).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Станојловић Робертино, дипл.
правник, запослен на радно место ''послови за нормативну
делатност и правну помоћ'' у Одсеку за скупштинске послове,
информисање, протокол и месне заједнице Одељења за општу
управу, скупштинске и заједничке послове,
да решава у
управном поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја (''Службени гласник општине Ћуприја'', бр.1/2014).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-148/2014-01-2 од 29.08.2014.год.

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-152/2014-01-2 од29.08.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи (''Сл.гласник
РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем управном
поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) , начелник
Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Петронијевић Милан, дипл.
правник, запослен на одређено време на радном месту ''порески
инспектор канцеларијске контроле'' у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације, да решава
у управном поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а
према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја (Службени гласник општине Ћуприја, бр.1/2014).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-142/2014-01-2 од 15.08.2014.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Нешовић Марија, дипл. правник,
запослена на
радно место ''послови дечијих додатака и
породиљских права'' у Одсеку за друштвене делатности Одељења
за друштвене делатности и привреду, да решава у управном
поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а према
важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени
гласник општине Ћуприја, бр.1/2014).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-149/2014-01-2 од 29.08.2014.год.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Антонијевић Мирослав, дипл.
економиста, распоређен на радно место „Начелник Одељења за
инспекцијски надзор“ да решава у управном поступку и доноси
решења из
делокруга
рада Одељења, а према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени гласник
општине Ћуприја, бр.1/2014).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-145/2014-01-2 од 26.08.2014.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Миленковић Небојша, дипл.
правник запослен на радно место ''послови из области изградње''
у Служби за имовинско правне послове Одељења за урбанизам и
имовинско правне послове, да решава у управном поступку и
доноси решења из делокруга свог рада, а према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја (''Службени
гласник општине Ћуприја'', бр.1/2014).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Матић Јадранка, распоређена на
радно место „инспектор за заштиту животне средине“ у Одељењу
за инспекцијски надзор, да решава у управном поступку и доноси
решења из делокруга свог рада, а према важећем Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја (Службени гласник
општине Ћуприја, бр.1/2014).

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-150/2014-01-2 од 29.08.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
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Решење објавити у Службеном гласнику општине

На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи (''Сл.гласник
РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем управном
поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) , начелник
Општинске управе општине Ћуприја, доноси

Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-146/2014-01-2 од 26.08.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
Милорадовић Ненад, дипл.
инжењер пољопривреде, запослен на радно место ''послови
процене утицаја пројеката на животну средину и стратешке
процене утицаја планова или програма на животну средину'' у
Одсеку за заштиту животне средине Одељења за стратешки
развој, да решава у управном поступку и доноси решења из
делокруга
свог
рада, а према важећем Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја (''Службени гласник
општине Ћуприја'',бр.1/2014).

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Марић Душан, дипл. економиста,
запослен на радно место ''послови социјалне и здравствене
заштите'' у Одсеку за друштвене делатности Одељења за
друштвене делатности и привреду,
да решава у управном
поступку и доноси решења из делокруга свог рада, а према
важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја (''Службени
гласник општине Ћуприја'',бр.1/2014).

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-155/2014-01-2 од 01.09.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-151/2014-01-2 од 29.08.2014.год.

САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2014.годину
Одлука о комуналним таксама за општину Ћуприја
Одлука о одређивању површина намењених за
паркирање моторних возила на територији општине
Ћуприја
Одлука о начину коришћења билборда и огласног
простора на аутобуским стајалиштима
Правилник о изменама и допунама правилника о
награђивању ученика и студената, истакнутих личности
у области образовања, науке, културе и спорта
Правилник о измени правилника о условима и начину
доделе једнократне помоћи
Решење
Решење о одређивању висине накнаде за рад у
надзорном одбору ЈКП „Равно 2014“
Решење о формирању комисије
Решење о одређивању овлашћеног лица за приступање
информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за приступање
информацијама од јавног значаја
Решења

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Томић Виолета, дипл. економиста,
распоређена на радно место ''порески инспектор теренске
контроле'' у Одсеку за утврђивање и контролу Одељења локалне
пореске администрације,
да решава у управном поступку и
доноси решења из делокруга свог рада, а према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени гласник
општине Ћуприја, бр.1/2014).
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-153/2014-01-2 од 01.09.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем
управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) ,
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и пдгпвпрни уредник: Далибпрка Кпвачевић-Илић, секретар
Скупштине ппштине Ћуприја

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Богосављевић Љиљана, дипл.
биолог, запослена на радно место ''Шеф Одсека за заштиту
животне средине'' у Одсеку за заштиту животне средине
Одељења за стратешки развој, да решава у управном поступку и
доноси решења из делокруга свог рада, а према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Ћуприја (Службени гласник
општине Ћуприја,бр.1/2014).

телефпн: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа ппштине Ћуприја
Тех. припрема: Одељеое за стратешки развпј, Служба за инфпрматичку
ппдршку
Гпдишоа претплата 1500,00 дин, ппјединачни примерак 150,00 дин.
(„Сл.гласник ппштине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жирп рачун 840-742351-843-94 ппзив на брпј: 96-033 прган
управе ппштине Ћуприја

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-154/2014-01-2 од 01.09.2014.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs
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