
 

 Прописи по којима поступа комунални инспектор: 

 

1. Закон о комуналним делатностима  
( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018 ), 

2. Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018 ), 

3. Закон о општем управном поступку 
 ("Сл. гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018), 

4. Закон о трговини  
("Сл. гласник РС", бр. 52/2019) 

5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају  
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), 

6. Закон о прекршајима  
("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС, 91/2019). 

7. Закон о становању и одржавању зграда  
( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016 и 9/2020) 

8. Закон о заштити становништа од заразних болести  
("Сл. гласник РС", бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 

2020.) 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
 

1. Одлука о комуналним делатностима  
( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2018-пречишћен текст, 40/2019 и 24/2021), 

2. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на територији општине Ћуприја  
( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.4/2018) 

3. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине Ћуприја      
( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011), 

4. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја      
( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2018), 

5. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја                                         

( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.15/2017), 

6. Одлука о градском и приградском превозу путника на територији општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.25/2017 и 6/2018), 

7. Одлука о радном времену   
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013), 

8. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја        
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 21/2019), 

9. Одлука о оглашавању на територији општине Ћуприја  
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.17/2021), 

10. Одлука о пијацама  
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014), 

11. Одлука о управљању гробљима и сахрањивању и погребној делатности  
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 21/2019 и 17/2021), 

12. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја  

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2018, 45/2019, 46/2020 и 46/2021) 

13. Одлука о држању и чувању животиња  
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и 8/2011)  



14. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене и другим површинама  

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015, 24/2015 и 8/2017) ,  

15. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја 

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.7/2019 и 46/2021), 

16. Одлука о јавним паркиралиштима  

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.6/2018, 9/2018 и 46/2021), 

17. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и 

начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја  

(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2015). 

18. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији општине 

Ћуприја  
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011), 

19. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по 

фасадама пословних простора привредних субјеката 

 („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.7/2005), 

 

 
 


