
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
18.04.2012. године, на основу чл. 64. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009, 24/11) и члан
38. став 1, тачка 6, Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08,), донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

НАСЕЉЕ КРУШАР У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације за

насеље Крушар у општини Ћуприја (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је стварање планског

основа за уређење и изградњу простора у планском обухвату, са
утврђивањем правила уређења и грађења за карактеристичне
целине и зоне.

Члан 3.
Предлог границе планског обухвата је граница

грађевинског подручја утврђена Шемом уређења насеља
Крушар у Просторном плану општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 13/11). Укупна површина планског
обухвата је око 173,0 ха.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине

Ћуприја – Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, а
обрађивач ће бити одређен у посебном поступку.

Члан 5.
Рок за израду Плана генералне регулације за насеље

Крушар износи 10 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Стручни послови на припремању и изради Плана

поверавају се ''Дирекцији за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' – Ћуприја.

Члан 7.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени

утицаја на животну средину (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
135/04) а на основу мишљења надлежног органа потребно је
урадити Стратешку процену утицаја Плана на животну средину.

Члан 8.
Излагање Нацрта плана на јавни увид врши се после

извршене стручне контроле.
Излагање Нацрта плана и Стратешке процене утицаја

Плана на животну средину на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Излагање
Нацрта плана и Стратешке процене утицаја Плана на животну
средину на јавни увид обавиће се у просторијама Општине
Ћуприја радним даном у току радног времена Општине Ћуприја.

Члан 9.

Стручне послове на припремању, изради и допуни
Плана генералне регулације за насеље Крушар финансираће
Општина Ћуприја из буџета.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8-мог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
18.04.2012. године, на основу чл. 64. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009, 24/11) и члан
38. став 1, тачка 6, Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08,), донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕ МИЈАТОВАЦ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације за

насеље Мијатовац у општини Ћуприја (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је стварање планског

основа за уређење и изградњу простора у планском обухвату, са
утврђивањем правила уређења и грађења за карактеристичне
целине и зоне.

Члан 3.
Предлог границе планског обухвата је граница

грађевинског подручја утврђена Шемом уређења насеља
Мијатовац у Просторном плану општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 13/11). Укупна површина планског
обухвата је око 160,0 ха.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине

Ћуприја – Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, а
обрађивач ће бити одређен у посебном поступку.

Члан 5.
Рок за израду Плана генералне регулације за насеље

Мијатовац износи 10 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
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Члан 6.
Стручни послови на припремању и изради Плана

поверавају се ''Дирекцији за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' – Ћуприја.

Члан 7.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени

утицаја на животну средину (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
135/04) а на основу мишљења надлежног органа потребно је
урадити Стратешку процену утицаја Плана на животну средину.

Члан 8.
Излагање Нацрта плана на јавни увид врши се после

извршене стручне контроле.
Излагање Нацрта плана и Стратешке процене утицаја

Плана на животну средину на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Излагање
Нацрта плана и Стратешке процене утицаја Плана на животну
средину на јавни увид обавиће се у просторијама Општине
Ћуприја радним даном у току радног времена Општине Ћуприја.

Члан 9.

Стручне послове на припремању, изради и допуни
Плана генералне регулације за насеље Мијатовац финансираће
Општина Ћуприја из буџета.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8-мог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
18.04.2012. године, на основу чл. 64. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009, 24/11) и члан
38. став 1, тачка 6, Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08,), донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

НАСЕЉЕ СУПСКА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације за

насеље Супска у општини Ћуприја (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је стварање планског

основа за уређење и изградњу простора у планском обухвату, са
утврђивањем правила уређења и грађења за карактеристичне
целине и зоне.

Члан 3.
Предлог границе планског обухвата је граница

грађевинског подручја утврђена Шемом уређења насеља Супска
у Просторном плану општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр. 13/11). Укупна површина планског обухвата је око
230,0 ха.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине

Ћуприја – Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, а
обрађивач ће бити одређен у посебном поступку.

Члан 5.
Рок за израду Плана генералне регулације за насеље

Супска износи 10 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Стручни послови на припремању и изради Плана

поверавају се ''Дирекцији за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' – Ћуприја.

Члан 7.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени

утицаја на животну средину (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
135/04) а на основу мишљења надлежног органа потребно је
урадити Стратешку процену утицаја Плана на животну средину.

Члан 8.
Излагање Нацрта плана на јавни увид врши се после

извршене стручне контроле.
Излагање Нацрта плана и Стратешке процене утицаја

Плана на животну средину на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Излагање
Нацрта плана и Стратешке процене утицаја Плана на животну
средину на јавни увид обавиће се у просторијама Општине
Ћуприја радним даном у току радног вемена Општине Ћуприја.

Члан 9.

Стручне послове на припремању, изради и допуни
Плана генералне регулације за насеље Супска финансираће
Општина Ћуприја из буџета.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8-мог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

На основу члана 20. став 1, тачка 1, 5, 10, 11, 16, 18.  и
25. Закона о локалној самоуправи( “Сл. гласник РС”, бр. 129/07),
члана 2, став 1.  и став 3,тачка 8, и члана 4, став 3. Закона о
комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/11) и члана
15. Статута општине Ћуприја ( “Сл. лист општине Ћуприја”, бр.
14/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној  дана
18. 04. 2012. године, донела је :

ОДЛУКУ
О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЈАВНОГ  И УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
Ради унапређења јавног осветљења, а у циљу

побољшања енергетске ефикасности, система заштите животне
средине и визуелног комфора, приликом адаптације, санације
или реконструкције постојећег, као и приликом изградње новог
јавног осветљења, на територији Општине Ћуприја уграђивати
светиљке које испуњавају захтеве стандарда IEC 60598-
1.Њихова  отпорност на удар треба да износи најмање IK 08, док
степен механичке заштите оптичког блока треба да буде
најмање IP 65, а предспојних уређаја најмање IP 43.За путеве и
улице за моторни, односно претежно моторни саобраћај,
уграђивати сијалице са  натријумом високог притиска или лед
изворе светлости, а за улице са фреквентним пешачким
саобраћајем, као и за пешачке зоне, односно просторе на којима
се окупљају људи (тргови, шеталишта, паркови и комерцијалне
градске зоне, а у складу са планским документом општине)
метал-халогене сијалице са керамичким гориоником или лед
изворе светлости.

Снагу и остале параметре извора светлости, као и
карактеристике светиљки, одредити главним пројектом, за који
је извршена техничка контрола и потврђена исправност и који
садржи светлотехнички прорачун за конкретну врсту
саобраћајнице, усклађен са прописима и препорукама које
уређују дату област.
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Члан 2.
Ради унапређења унутрашњег осветљења, а у циљу

побољшања енергетске ефикасности и система заштите животне
средине, на територији Општине Ћуприја приликом адаптације,
санације или реконструкције постојећег, као и приликом
изградње новог унутрашњег осветљења објеката јавне намене,
чији су трошкови за електричну енергију и текуће и
инвестиционо одржавање у целини у надлежности општине по
основу изворних или поверених овлашћења, уграђивати
светиљке са флуо цевима( ако је могуће са флуо цевима
последње генерације), компакт флуо, метал-халогеним  или лед
изворима светлости . За осветљавање простора у којима
репродукција боја није од значаја, могу се примењивати и
светиљке са натријумовим изворима високог притиска.

Снагу и остале параметре извора светлости, као и
карактеристике светиљки, одредити главним пројектом
унутрашњег осветљења, за који је извршена техничка контрола
и потврђена исправност и који садржи светлотехнички прорачун
усклађен са прописима и препорукама које уређују дату област.

Члан 3.
Ради унапређења унутрашњег осветљења, а у циљу

побољшања енергетске ефикасности и система заштите животне
средине, на територији Општине Ћуприја, у оквиру текућег и
инвестиционог одржавања свих објеката јавне намене, чији су
трошкови за електричну енергију и текуће одржавање у целини
у надлежности општине по основу изворних или поверених
овлашћења, инкадесцентне сијалице замењивати одговарајућим
компакт флуо сијалицама, односно сијалицама са лед изворима
светлости  или њихове светиљке замењивати светиљкама са
флуо цевима (ако је могуће са флуо цевима последње
генерације). Инкадесцентне сијалице не треба мењати компакт
флуо изворима ако се налазе у влажним просторијама или у
комплетно затвореним светиљкама.

Замену извора светлости вршити поступно, током
редовног текућег одржавања објеката јавне намене,  са обавезом
да се истовремено изврши замена свих сијалица у просторији.

Снага компакт флуо извора треба да је око 4 пута
мања од снаге инкадесцентне сијалице коју замењује.

Ако се инсталирају светиљке са флуо цевима, снага и
остали параметри извора светлости, као и карактеристике
светиљки бирају се тако да се задовоље потребе за
осветљеношћу просторија у складу са прописима који уређују
дату област.

Члан 4.
Унапређење заштите животне средине на територији

Општине Ћуприја, а у вези са одлагањем прегорелих сијалица
вршити у складу са прописима који уређују ову област.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Сл. листу општине Ћуприја ”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бр. 06-44/2012-02 од 18. 4. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 100.ст.4 и 5 Закона о заштити
животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/04,36/09 72/09-
др.закон), чл.38 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“ бр.14/08,22/08и 28/08),чл.51.Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“
бр.12/08) уз сагласност Министарства животне средине ,
рударства и просторног планирања Бр:401-00-289/2012-01 од
01.03.2012.године,Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 18.04.2012.године донела је

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2012.ГОДИНУ

1 Санација постојеће градске депоније за комунални
отпад
(Наставак од прошле  године )

2
Израда планова и програма квалитета ваздуха и
мониторинг

3
Израда планова и програма акустичног зонирања и
мониторинг стања нивоа комуналне буке

4
Комунална зоохигијена
Дератизација , дезинсекција (сузбијање комараца и
крпеља )

5
Побољшање водоснабдевања и квалитета воде заменом
азбест-цементног цевовода Ø  400 одговарајућим

6
Санација дивљих депонија

7
Израда подстицајних , превентивних и санационих
програма и пројеката  из области Заштите животне
средине   за чијом се реализацијом укаже потреба

8 Успостављање локалног катастра загађивача

9 Информисање о стању животне средине

10 Програмске активности за сузбијање амброзије

11
Едукација пољопривредних произвођача и значај
правилне употребе пестицида са аспекта заштите
животне средине

12 Очување и унапређење зеленила у функцији заштите
животне средине

13

Спотови,WEB
Израда пропагандних спотова,постављање WEB
презентације и осталог пропагандног материјала
има за циљ информисање јавности о активностима
Одељења за заштиту животне средине и подизању
еколошке свести.

14

ЕДУКАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА
Организовање едукативних скупова

Ове активности биће наставак активности на
организовање семинара и радионица усмерених на
едукацију посебних циљних група(наставно
особље,локална управа,јавно предузеће и едукација
деце).

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРИХОДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА 2012.год.

- Процена прихода  од накнаде за заштиту и унапређење
животне средине  за 2012.год. је  2.000.000,00 динара.
- Процена прихода  накнаде за загађење животне средине за
2012.год. је
3.000.000,00 динара.

Реализација плана и програма коришћења средстава
буџетског фонда зависиће од  остварених планираних прихода .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-44/2012-02 ОД 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.
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На основу члана 36. став 4. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95;
66/01;61/05;91/05;62/06 и 31/11), члана 30. Одлуке о ауто-такси
превозу путника на територији општине Ћуприја као  и члана
15. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 14/08;22/08 и 28/08 ),Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.2012. године донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ  НАЈНИЖЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ У

ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
                       Овом одлуком утврђује се економски најнижа
цена ауто-такси превоза у оквиру такси тарифе по којој се
ауто-такси превоз мора обављати на територији општине
Ћуприја.

Члан 2.
Цене за услуге које се обављају такси превозом

изражене су у РСД.
Укупна цена превоза садржи следеће елементе: старт,

вожњу по километру, евентуално чекање и  доплата за пртљаг.
 У цену се урачунава и превоз личног пртљага

путника до 20 кгр., а преко тога се плаћа доплата са којом
путник треба да се сагласи пре отпочињања вожње.

Ценовник мора да буде универзални за све
таксисте и да садржи све елементе који одређују укупну цену
такси вожње.

Овера ценовника врши се једном годишње у
Служби за привреду која издаје одобрења за рад.

Члан 3.
                        Табеларни приказ ценовника са приказаним

елементима је:

Ред
бр

Назив
услуге

Дневна
вожња у

граду
06,00 до

22,00
часова
ТАР. 1

Ноћна вожња
недеља, празници,

22,00 до 06,00
часова ТАР.2.

Вожња
ван града
без обзира
на време
или дане
ТАР. 3

1. СТАРТ 20 20 20

2 ВОЖЊА
ПО  КМ. 40 50 60

3. ЧЕКАЊЕ
ПО САТУ 300 300 300

4.
ДОПЛАТА

ЗА
ПРТЉАГ

20 20 20

Члан 4.
           Тарифа број 1. примењује се сваког радног дана у
времену од 06,00 до 22,00 часова на територији града Ћуприја.
           Тарифа  број 2. примењује се за  превоз ноћу у времену
од 22,00 до 06,00 часова на територији града Ћуприја.
           Тарифа број 3. примењује се за превоз путника ван
територије града Ћуприја , али на територији општине Ћуприја
и важи без обзира на  време или радне , односно празничне дане.

Члан .5.
           Усклађивање економски најниже цене за такси превоз на
територији локалне самоуправе, вршиће Општинско веће по
предлогу стручне службе Општинске управе надлежне за
праћење кретања у привреди а по захтеву Удружења таксиста са
територије општине Ћуприја.

Члан 6.
           Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од објављивања
у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:06-41/2012-02 од 18.04. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о висини, начину
наплате за коришћење јавних паркиралишта и локације у којима
се врши наплата на територији општине Ћуприја, коју је донео
Управни одбор ЈКП ''Паркинг Ћуприја'' -Ћуприја дана
05.03.2012.године под бројем 7, с тим што се у чл. 9 Одлуке
уместо: „Општинског већа“ треба да стоји „Скупштина
општине“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.

На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.
гласник РС, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и
123/2007), члана 24. Закона о комуналним делатностима(Сл.
Гласник РС, бр. 88/2011), члана 6. Одлуке о оснивању јавног
предузећа за управљање јавним паркиралиштима у Ћуприји(Сл.
Гласник општине Ћуприја, бр. 5/2011 и 8/2011), члана 8. став 2.,
14, 15, 17. став 2. и 19. Став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима
(Сл. Гласник општине Ћуприја, бр. 14/2011) и члана 31 и 32.
Статута Јавног комуналног предузећа „ПАРКИНГ-
ЋУПРИЈА“(од 06.05.2011 године, Управни одбор ЈКП
„ПАРКИНГ-ЋУПРИЈА“ на седници одржаној дана 05.03.2012.
године, доноси

ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ НАПЛАТЕ ТАКСЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И ЛОКАЦИЈЕ

У КОЈИМА СЕ ВРШИ НАПЛАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
Овом Одлуком се одређује висина и начин наплате

накнаде за коришћење јавних паркиралишта на територији
општине Ћуприја.

Члан 2.
Возач моторног возила који на јавном паркиралишту

започне паркирање дужан је да купи паркинг карту, у њу
правилно унесе потребне податке и истакне је са унутрашње
леве стране предњег ветробранског стакла или плати паркирање
електронским путем (СМС-порука) на прописан начин.

Члан 3.
Јавна паркиралишта на којима се врши наплата

паркирања деле се на зоне и то:
- „I зона-зона центра“, обухвата следеће улице и слободне

површине јавне намене у непосредној близни истих:

1.
ул.  Карађорђева

Лева страна, од ул.  Данила
Димитријевића до ул.  Цара

Лазара

2.
ул.  Карађорђева

Десна страна, од ул. Раде
Симоновић до ул.  Иво Лоле

Рибара

3.
ул.  Карађорђева

Лева страна, тротоар, од ул.
Раде Симоновић до ул. Иво

Лоле Рибара

4.

ул.  Милице
Ценић

Лева страна од ул.
Карађорђеве до ул.

Миодрага Новаковића
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5.

ул.  Јована
Курсуле

Лева и десна страна тротоара
од ул. Карађорђева до моста

на Раваници

6.
ул.  Бранка
Радичевића

Лева страна тротоара од ул.
13. октобар

Време наплате паркирања је од 07:00 до 20:00 часова радним
даном, суботом од 07:00 до 14:00 часова.

- „II зона-зона пијаце“, обухвата следеће улице и
слободне површине јавне намене у непосредној близини
истих:

1. ул. Анђе Ранковић
Десна страна од ул. Цара Лазара

до ул. Танаска Рајића

2.
ул. Доситеја
Обрадовића

Десна страна од ул. Иво Лоле
Рибара до ул. Анђе Ранковић

3.
ул. Иво Лоле

Рибара

Десна страна, гледано од ул.
Карађорђеве, слободна површна

непосредно уз парк

4.
ул. Иво Лоле

Рибара
Лева страна од ул. Танаска

Рајића до ул. Чегарска

Време наплате паркирања је од 07:00 до 14:00 часова радним
даном и  суботом.

- „III зона-зона ширег центра“, обухвата следеће улице и
слободне површине јавне намене у непосредној близни
истих:

1.
Ул. Цара Лазара Лева страна од ул. Миодрага

Новаковића до ул. Иванковачке

2.
Ул. Кнеза Милоша Лева страна од моста на

Раваници до ул. Рељине

3.
Ул. Кнеза Милоша Десна страна од ул. Раваничке до

ул. Николе Тесле

Време наплате паркирања је од 07:00 до 20:00 часова радним
даном, суботом од 07:00 до 14:00 часова.

Члан 4.

Висина таксе за коришћење јавног паркиралишта
зависи од времена проведеног на паркиралишту коју корисник
плаћа и износи:

- „I зона-зона центра“:

Опис Тип
возила

Временско
ограничењ

е

Временски
период

наплате
паркирања

Осн
ови
ца

ПД
В
18
%

Цена
са

порезо
м

Сваки
започет

и сат

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивост
и

Дозвољен
о време

паркирањ
а је 120
минута
(2 сата)

Радним
даном од
07:00h до

20:00h
Суботом од

07:00h
до 14:00h

21,1
9 3,81

25
дин/са

т

Дневно
паркира

ње

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивост
и

Један дан

Радним
даном од
07:00h до

20:00h
Суботом од

07:00h
до 14:00h

84,7
5

15,2
5

100
дин/да

н

- „II зона-зона пијаце“:

Опис Тип
возила

Временс
ко

огранич
ење

Временск
и период
наплате

паркирањ
а

Осно
вица

ПДВ
18 %

Цена
са

поре
зом

Сваки
започети

сат

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивости

Дозвоље
но време
паркира
ња је 120
минута
(2 сата)

Радним
даном и
Суботом
од 07:00h
до 14:00h

21,1 3,81
25

дин/
сат

Дневно
паркира

ње

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивости

Један дан

Радним
даном и
Суботом
од 07:00h
до 14:00h

84,75 15,25
100
дин/
дан

- „III зона-зона ширег центра“:

Опис Тип
возила

Времен
ско

ограни
чење

Временск
и период
наплате

паркирањ
а

Осно
вица

ПДВ
18 %

Цена са
порезо

м

Сваки
започет

и сат

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивости

Без
временс

ког
огранич

ења

Радним
даном од
07:00h до

20:00h
Суботом
од 07:00h
до 14:00h

16,94 3,06 20
дин/сат

Дневно
паркир

ање

Путничко
возило и

комби
теретно

возило до
1 тоне

носивости

Један
дан

Радним
даном од
07:00h до

20:00h
Суботом
од 07:00h
до 14:00h

67,76 12,24 80
дин/дан

Члан 5.
Власници моторних возила могу извршити куповину

месечних претплатних карти и у зависности од зоне јавног
паркиралишта цена претплатне карте износи:

Зона
паркирања Основица ПДВ 18% Цена са

порезом

„I зона-зона
центра“

„II зона-зона
пијаце“

847,45 дин. 152,55
дин.

1 000 динара/
возило

„III зона-
зона ширег

центра“
593,20 дин. 106,78 дин. 700 динара/

возило

Власници моторних возила који у зонама наплате
паркирања паркирају возила из разлога извршавања радних
обавеза могу паркирати возило на јавном паркиралишту по
цени:
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Временски
период

Основица ПДВ 18% Цена са
порезом

1 месец 423,73 дин. 76,27 дин. 500 динара/
возило

Власници стамбених јединица који се налазе унутар
зоне наплате паркирања, могу јавна паркиралишта користити
као повлашћени корисници у складу са следећим ценовником:

Временски
период Основица ПДВ

18%
Цена са
порезом

1 месец 423,73 дин. 76,27
дин.

500 динара/
возило

3 месеца 1186,44 дин. 213,56
дин.

1400
динара/возило

6 месеци 2966,10 дин. 533,89
дин.

3500
динара/возило

1 година 5508,5 дин. 991,53
дин.

6500
динара/возило

Члан 6.
Власници моторних возила могу резервисати паркинг

места на јавним паркиралиштима у складу са следећим
ценовником:

Временски
период Основица ПДВ

18% Цена са порезом

1 месец 4 237,30 дин. 762,70
дин.

5 000
динара/паркинг

место

3 месеца 11 017 дин. 1 983,06
дин.

13 000 динара/
паркинг место

6 месеци 21 186,5 дин. 3 813,50
дин.

25 000 динара/
паркинг место

1 година 38 135,60
дин.

6 864,40
дин.

45 000 динара/
паркинг место

Под резервацијом паркинг места подразумева се
коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног
паркинг места на јавним паркиралиштима.

Члан 7.
У колико на возилу не постоји истакнута важећа

паркинг карта, паркирање не буде плаћено електронским путем
(СМС-порука) или дође до прекорачења дозвољеног времена
паркирања, овлашћено лице-контролор ЈКП „ПАРКИНГ-
ЋУПРИЈА“, уручиће возачу или причврстити на возило
обавештење о обавези плаћања посебне (доплатне) карте.

Износ посебне (доплатне) карте је:

Опис Основица ПДВ 18% Цена са
порезом

Посебна
(доплатна)

карта
847,45 дин. 152,55

дин.

1 000
динара/
возило

Члан 8.
Приликом издавања месечних претплатних  и

повлашћених паркинг карти, односно приликом резервације
паркинг места на јавним паркиралиштима из члана 3. ове
Одлуке, предузеће мора водити рачуна да укупан збир
претходно наведених(претплатних, повлашћених и
резервисаних) не прелази 30% од броја паркинг места у
посматраној зони(делу улице), из разлога увећаног обрта возила
на паркиралишту и задовољавања већег броја корисника јавних
паркиралишта.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од објављивања

у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ а објавиће се по
добијању сагласности од стране Скупштине општине Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП „ПАРКИНГ-ЋУПРИЈА“

Дипл. правник Данијела Лукић

На основу члана 36. став 2. и 3. Закона о превозу у
друмском саобраћају ( Сл.  Гласник РС, бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 5. Одлуке о ауто-
такси превозу путника на територији општине Ћуприја и
чланова 15 и 38. Статута општине Ћуприја (Сл. Гласник
општине Ћуприја, бр. 14/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници од 18.04.2012. године,  доноси

Програм о оптималном организовању Ауто-такси
превоза на територији општине Ћуприја за

петогодишњи период

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Програмом одређују се локације такси

стајалишта, број места на такси стајалиштима и број такси
возила у складу са  потребама  за такси превозом путника на
територији општине Ћуприја за петогодишњи период.

Члан 2.
Такси стајалиште је површина јавне намене намењена

за смештај такси возила у току рада такси возача.
Такси стајалиште се обележава саобраћајним знаком и

ознаком на коловозу.
Такси стајалиште може да буде и друга површина

обележена као такси стајалиште.

Члан 3.
На основу саобраћајно-техничких услова, броја

возила, броја становника општине Ћуприја и атрактивности
самих локација на основу којих се одређују површине за
смештај такси возила, као оптималан број одређује се следеће:

- десет ТАКСИ стајалишта;
- седамдесет ТАКСИ места,
- седамдесет такси возила.

Члан 4.
ТАКСИ стајалишта из члана 3. овог Програма,

одређују се на следећим локацијама:

1. Такси стајалиште ,, ЦЕНТАР “, паркинг простор у
улици Јована Курсуле, код фонда ПИО, десет места;
2. Такси стајалиште ,, ХАЛА СПОРТОВА “, на платоу
испред Хале спортова ,,Ада“, десет места;
3. Такси стајалиште ,, МОРАВСКИ ПАРК “, паркинг
простор у оквиру Моравског парка , улица Живке
Дамњановић, десет места;
4. Такси стајалиште ,, ЦАРА ЛАЗАРА “, десна страна
улице гледано од раскрснице ул. Цара Лазара и
Иванковачка, пет места;
5. Такси стајалиште ,, ПИЈАЦА “, улица Анђе
Ранковић, део код Зелене пијаце, пет места;
6. Такси стајалиште ,, БОЛНИЦА “, улица Миодрага
Новаковића, поред улаза у општу Болницу, лева страна,
пет места;
7. Такси стајалиште ,,АУТОБУСКА СТАНИЦА“ улица
Цара Лазара, преко пута аутобуске станице,  десет места;
8. Такси стајалиште ,, ДОМ ЗДРАВЉА “ улица Кнеза
Милоша, десна страна испред раскрснице  са улицом
Николе Тесле, пет места;
9. Такси стајалиште ,, СЛАВИЈА “ поред Мале пијаце,
улица Браће Нешића, пет места;
10. Такси стајалиште ,, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА “,
улица Браће Нешић, пет места.

Члан 5.

На основу члана 4. овог  Програма израђује се
саобраћајни пројекат уређења и обележавања такси стајалишта,
на који сагласност даје надлежан општински орган задужен за
послове саобраћаја.
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Пројектом из става 1. овог члана уређује се локација
такси стајалишта,  смештајни простор такси возила, начин
хоризонталног обележавања стајалишта и постављање
вертикалне сигнализације. Приликом израде пројектне
документације морају се задовољити прописи регулисани
Законом о безбедности саобраћаја у погледу дозвољених
локација за заустављање и паркирање возила, као и начин
обележавања и означавања такси стајалишта.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.

Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.

Члан 7.
Рок важности овог Програма је пет година од дана

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.

Члан 8.
Даном ступања на снагу овог Програма престаје да

важи Правилник о Јавним такси стајалиштима (Службени
гласник општине Ћуприја бр. 5/2006).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-41/2012-02 од 18.04.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.

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 18.04.2012.године,  доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРШИНА

 НАМЕЊЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

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.

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:

Редни

број
Улица (ближа локација) Врста

паркиралишта

1 2 3

1. Карађорђева Улично/тротоар

2. Кнеза Милоша (од Микићевог моста до
Браће Нешића) Улично

3. Цара Лазара (до улице Сретена
Здравковића) Улично

4. Живке Дамњановић (код Моравског
парка) Ван улично

5. Миодрага Новаковића Ван улично

6. Милице Ценић (од Карађорђеве до М.
Новаковића) Улично

7. Бранка Радичевића (простор код зграде
СО Ћуприја) Ван улично

8. Јована Курсуле (код  фонда ПИО) Ван улично

9. Анђе Ранковић Улично

10. Доситеја Обрадовића Улично

11. Иво Лоле Рибара (до Ђуре Јакшића) Улично

12. Танаска Рајића( од Иво Лоле Рибара до
Синђелићеве) Улично

13. Синђелићева (до Чегарске) Улично

14. Рељина Улично

15. 11. октобар (до Пастерове) Тротоар

Члан 5.

ПОСЕБНА  ПАРКИРАЛИШТА:

Редни

број
Улица (ближа локација) Врста

паркиралишта

1 2 3

1. Простор на углу улица Карађорђева и
Милице Ценић Посебно

2. Простор у улици Доситеја Обрадовића Посебно

3. Паркинг гаража предвиђена на углу
улица Анђе Ранковић и Танаска Рајића Посебно

4.
Паркинг простор предвиђен у
новопредвиђеној улици која повезује
ул. Кнеза Милоша и Кнеза Михајла

Посебно

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана

објављивања  у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Број 06-41/2012-02 од 18.04.2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ксенија Милошевић, дипл. инг. пољ.
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На основу члана 6а ; 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају («Службени .гласник РС», бр.46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06 и 31/011 ), и члана 15. Статута општине
Ћуприја («Службени гласник општине Ћуприја», број14/08;
22/08 и 28/08 ), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана  18.04.2012. године , донела је

О Д Л У К У
О  АУТО -ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

             Овом Одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси
превоза путника на територији општине Ћуприја.
             Одлуком се одређују  услови које треба да испуни
превозник, карактеристике и обележја такси- возила и начин
обављања ауто-такси превоза путника на територији општине.,
односно обављање ауто- такси превоза који није дефинисан
Законом о превозу у друмском саобраћају а који  даје могућност
локалним самоуправама  да саме уреде ову делатност својим
прописима (у даљем тексту «такси-превоз»).

Члан 2.
               Такси-превоз путника је јавни –ванлинијски превоз
путника који се обавља путничким аутомобилом који има
највише пет седишта рачунајући и седиште возача са најмање
четворо врата.,  односно који испуњава  одређене услове
прописане одговарајућим законом и овом Одлуком  а који
обављају такси- возачи  који такође треба да  испуњавају
одређене прописане услове у погледу места становања,
здравственог стања и др.
               Код такси-превоза путник утврђује релацију и плаћа
цену превоза коју покаже таксиметар у тренутку завршетка
превоза.

Члан 3.
Такси-превоз могу да обављају предузетници и

правна лица чија је претежна делатност «такси-превоз»
регистрована у Регистру привредних субјеката код АПР у
Београду у складу са Законом о регистрацији привредних
субјеката и који имају одобрење надлежног органа
Општинске управе општине Ћуприја, (Одељење за
друштвене делатности и привреду-Служба за привреду), за
обављање такси-превоза , као и решење надлежне службе
Одељења за инспекцијске послове општине Ћуприја о
испуњењу услова у погледу опремљености возила.
              Такси- превоз под условима из става 1. овог члана може
да се обавља само на територији општине Ћуприја за коју
превозник има издато важеће одобрење.

Изузетно, превозник може обавити такси-превоз ван
граница општине Ћуприја, у другом граду, за који нема
одобрење, ако је такси-превоз започет на територији општине
Ћуприја од које има одобрење за обављање делатности.

 Превозник који обави превоз у смислу става 3. овог
члана обавезан је да одмах по обављеном такси-превозу уклони
кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза ван граница
општине.
              У случају превоза када исти путник има намеру да се
после изласка из тог возила мало задржи и опет врати истим или
да настави пут даље, превозник је дужан да уклони кровну
ознаку  у тренутку када путник напусти путнички простор
возила, чека на путника без заустављања рада таксиметра, а по
повратку тог путника у возило , обавезан је да на прописани
начин поново истакне кровну ауто-такси ознаку.

Члан 4.
Такси возач је лице које управља такси –возилом.
Такси- возилом могу да управљају сви који су

пунолетни и способни за рад, и то:
1. предузетник регистрован за вршење такси -

превоза
2. лице запослено  код предузетника регистрованих

за обављање такси -превоза, које са послодавцем има закључен
уговор о раду и које је  пријављено на обавезно социјално и
пензијско осигурање.

3. члан ужe породице који живи у заједничком
домаћинству који испуњава услове који важе за осниваче радњи
за обављање такси- превоза.

Члан 5.
 Општина Ћуприја у складу са саобраћајно-

техничким условима, доноси Програм којим дефинише
оптимално организовање такси -превоза, којим се одређују
локације такси стајалишта и број места на такси
стајалиштима на територији општине Ћуприја.

Програм  предлаже општини на усвајање
надлежни орган за послове саобраћаја у Одељењу за
урбанизам и имовинско-правне послове у сарадњи са
ЈП“Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“,
који садржи број предвиђених такси-возила, чијим радом се
задовољавају потребе  становништва општине Ћуприја за
оваквом врстом превоза, број  такси стајалишта, њихово
уређење и обележавање и друго.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

А) П р е д у з е т н и к
Члан 6.

За обављање такси-превоза предузетник, поред услова
прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:

1. да има одобрење  надлежног органа општине Ћуприја за
обављање делатности такси-превоза;

2. да има решење о инспекцијском прегледу такси-возила,
што доказује актом о испуњености услова прописаних
законом и чланом 3.   ове одлуке.

3. да je регистрован за обављање такси превоза у регистру
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР);

4. да има средњу стручну спрему и возачку дозволу "Б"
категорије најмање три године;

5. да је регистровао пословно седиште за обављање такси –
превоза на територији општине Ћуприја на адреси
становања са пребивалиштем најмање две године од
регистровања делатности;

6. да је власник најмање једног регистрованог возила које је
регистровано на  територији Републике Србије, односно
територији општине Ћуприја или има уговор о лизингу
прописно оверен код надлежног органа;

7. да је пословно способан, да има лекарско уверење о
способности возача за управљање возилом којим се обавља
такси-превоз, које није старије од годину дана;

8.  да му није изречена мера забране управљања моторним
возилом „Б“ категорије, што се доказује уверењем које није
старије од шест месеци;

9. да му правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање делатности превоза путника у друмском
саобраћају, односно да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена  заштитна мера забране обављања
делатности, док трају правне последице осуде, односно
мере, што се доказује уверењем које није старије од шест
месеци;

10. да поседује на крову возила кровну ознаку- ТАКСИ;
11. да у возилу поседује исправан пломбиран

таксиметар, баждарен за текућу годину;
12. да је такси возач запослен  код предузетника и  да

поседује средњу стручну спрему ( уговор о раду)
13. да поседује полису за осигурање путника од

последица несрећног случаја у јавном превозу, за свако
возило којим обавља делатност.

14. да поседује  идентификационе картоне за возача и
возило.

15. да постоји слободно место за такси-возило у складу
са Програмом општине из члана 5. ове Одлуке.

Члан 7.
Б) Привредно друштво, односно друго правно лице

За обављање такси-превоза, привредно друштво,
односно друго правно лице регистровано за обављање
ове делатности, поред услова прописаних законом, мора
да испуњава и услове из члана 6. ове Одлуке.
     Оснивач привредног друштва, односно правног  лица,
одговоран је за редовни лекарски преглед такси-возача о
чему води евиденцију, а такође мора да склопи  уговор о
обављању делатности  са такси-возачима.
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В) Такси возач
Члан 8.

Да би обављао  такси превоз такси возач мора да
испуњава следеће услове:

1. да има закључен уговор о раду  са предузетником за
обављање ауто-такси превоза и пријаву на обавезно
социјално осигурање (образац М-1);

2. да има  дозволу за управљање моторним возилом
најмање ‘’Б’’ категорије и то најмање 3 године;

3. да има завршени четврти  степен стручне спреме;
4. да поседује лекарско уверење о телесној и душевној

способности за управљање возилима на моторни погон
које није старије од једне године;

5. да има идентификациони картон (ИД. картон) за такси
возача  кога издаје надлежни општински орган на захтев
послодаваца ;

6. да познаје план града и насељена места на територији
општине Ћуприја.

Такси возач може обављати ауто-такси превоз само са
важећим  ИД картоном.

Приликом издавања ИД картона за возача који је члан
породице, прилаже се извод из књиге рођених на основу чега се
доказује сродство.
             Уколико је такси-возач члан породице предузетника не
мора да има уговор о раду, али мора да испуњава све друге
услове из овог члана.

Г) Такси возило
Члан 9.

Такси превоз путника обавља се фабрички
произведеним путничким аутомобилом који има највише пет
седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата.

Решење да такси возило испуњава услове из става 1.
овог члана издаје Општинска управа – Одељење за инспекцијски
надзор.

      Такси- возило  мора да испуњава  следеће услове:
1. да је регистровано на територији Републике Србије, с тим

да се по истеку важеће регистрације, возило обавезно
региструје на територији општине Ћуприја;

2. такси- возило мора да поседује таблице ТХ које се
набављају и замењују по истеку важеће регистрације
возила;

3. да је технички исправно са евиденцијом о извршеном
шестомесечном техничком прегледу,

4. да у унутрашњем делу возила у пределу инструмент табле
мора да има истакнут назив ауто-такси превозника;

5. да има уграђен таксиметар који је технички исправан,
баждарен, пломбиран и постављен тако да износ који
откуцава буде видљив за путнике;

6. да има светлећу кровну ознаку  која садржи обострани
натпис ‘’ТАХI’’, са грбом општине Ћуприја и ИД бројем
возила, синхронизован тако да се гаси  када је укључен
таксиметар и светлећу кровну ознаку , која  остаје
укључена све време док се ауто-такси возилом обавља
делатност такси -превоза;

7. да има ватрогасни апарат са важећом потврдом о контроли
и исправности апарата;

8. да рекламне поруке (ако их има) не буду на стакленим
површинама;

9. да је споља и изнутра чисто и без физичких оштећења.
10. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње

осветљење.
11. да има блок-рачун у коме је сваки лист оверен

печатом фирме;
12. да је важећи ценовник услуга постављен  да буде

видљив путнику;
13. да има на видном месту истакнути идентификациони

картон за возило и идентификациони картон за возача;
14.  да од 01.03.2013. године такси-возило испуњава

услове у погледу границе издувне емисије прописане
најмање нормом „ЕУРО-3“;

15.  да се такси возило једном годишње прегледа у
погледу испуњења услова од стране надлежне општинске
инспекције најкасније до истека важења решења о
испуњености услова за такси-возило из  овог члана, о чему
се води евиденција, уз обавезно подношење доказа о
измирењу локалне комуналне таксе за истицање фирме за
претходну годину.

III   ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ –ПРЕВОЗА

Члан 10.
             Захтев за издавање одобрења из члана 3. ове

Одлуке, са потребним доказима, правно и физичко лице подноси
надлежном Одељењу за друштвене делатности и привреду-
Служби за привреду.
            Уз захтев за одобрење подноси се Решење надлежне
инспекције о испуњењу услова за обављање делатности
такси-превоза сходно одредбама из члана 5. ове одлуке.
             Захтев за издавање одобрења из члана 3.ове Одлуке за
физичко лице  запослено у правном лицу подноси послодавац.
             Надлежна служба за решавање по захтеву , донеће
решење о одобравању или решење којим се одбија захтев за
обављање делатности такси-превоза.
             На основу решења Регистра привредних субјеката о
упису правног лица или предузетника за обављање делатности
такси-превоза и одобрења из става  3. овог члана , надлежна
служба Општинске управе издаје такси  исправе –(ИД картице
за возаче и такси-возила) о којима води посебан регистар.

IV    УПИС У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБ ЈЕКАТА

Члан 11.
                           Правна лица или предузетници упис у Регистар
привредних субјеката у Београду могу да изврше под
условима да поднесу :
             1.Захтев- образац за регистрациону пријаву оснивања
радње такси-превоза  (два примерка);

           2.Фотокопију личне карте ( 2 примерка);
             3.Решење о одобрењу обављања делатности такси-
превоза од Службе за привреду и
             4.Уплату одговарајуће накнаде за АПР .

V  ТАКСИ ИСПРАВЕ:
Члан 12.

         Идентификациони картон такси возила ( ИД за такси
возила) је исправа  која садржи податке о ауто-такси возилу а
коју издаје Служба за привреду општине Ћуприја.
         Идентификациони картон такси возила је исправа која
мора бити  у пластифицираном омоту  и садржи:

- редни број регистра  који води надлежна служба која
издаје идентификациони   картон и  који мора да буде  исти као
број светлеће кровне ознаке коју возило има на крову;

- назив такси- превозника - назив фирме,
- име и  презиме оснивача, ЈМБГ и ПИБ ,
- адресу седишта радње и пребивалишта предузетника,
-регистарску ознаку, марку и тип такси-возила,
- датум издавања ИД за такси-возило.

         У ИД картон за правна лица поред напред набројаних
података уносе се:

-пун   назив  правног лица и његово седиште ;
-име и презиме одговорног лица, ЈМБГ и адреса

пребивалишта.

Члан 13.
            Идентификациони картон такси- возача (ИД за
возаче) је исправа  која садржи податке о такси –возачу  коју
издаје Служба за привреду Општинске управе општине Ћуприја
на захтев оснивача фирме.

Идентификациони картон  за такси -возача је исправа
која мора бити  у пластифицираном омоту а која служи да
подаци о такси- возачу буду на увиду путнику приликом вожње

ИД - картон за возаче треба да стоји у колима на
средини горњег дела инструмент табле а треба да садржи:

- пословно име предузећа или предузетника;
- редни број;
- име и презиме ауто-такси возача;
- адресу такси-возача;
- статус такси - возача (предузетник, запослени или

члан породице);
- јединствени матични број такси возача;
- фотографију такси – возача .
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Члан 14.
Исправе које ауто-такси возач носи са собом

приликом обављања делатности и које је дужан да покаже на
захтев овлашћеног лица су:

- решење о упису код Агенције за привредне регистре;
- решење инспекције о испуњавању услова за такси-

возило;
- решење Службе за привреду којим се одобрава

обављање делатности такси-превоза;
- саобраћајну дозволу ( са евиденцијом о

шестомесечном техничком прегледу возила);
- картон о исправности противпожарног апарата;
- потврду о исправности таксиметра;
- истакнути идентификациони картон  за такси-  возила;
- истакнути идентификациони картон за такси -возача.
- уверење о обављеном лекарском прегледу возача.

Члан 15.

Предузетник,  односно правно лице,  којима је делатност
такси –превоз путника у обавези су да:

1. сваку измену података из решења о упису код
Агенције за привредне регистре пријаве Агенцији за
привредне регистре, најкасније у року од осам дана од
дана наступања измене;

2. све чињенице и доказе које се односе на престанак,
односно привремени прекид обављања делатности,
дужи од месец дана пријаве Агенцији за привредне
регистре, најкасније у року од осам дана од дана
наступања промене;

3.  да сваку измену података, који се односе на услове
за обављање ауто-такси превоза  а унети су у
идентификационе картоне, пријаве Одељењу за
друштвене делатности и привреду – Служби за
привреду или надлежном инспектору, најкасније у
року од осам дана од  дана настанка  измене ;

4. да обавезно у случају трајног престанка обављања
делатности такси- превоза или привременог
прекида обављања делатности такси -превоза дужег
од месец дана, врати Одељењу за друштвене
делатности и привреду-Служби за привреду ,ИД
картоне које му је ово Одељење издало , а исто је
дужно да изда потврду да су исправе враћене и
задржавају се у служби привремено или трајно.

VI    НАЧИН   РАДА У ТАКСИ ПРЕВОЗУ

Члан 16.

 Такси-возач може такси-превоз да започне са
стајалишта, на радио и телефонски позив из диспечерског
центра или на заустављање путника у складу са законом.
              Путник може да користи такси-возило по свом избору,
осим када је телефонским позивом диспечерском центру
наручио вожњу.

Члан  17.
             Путник може да одбије да уђе у такси – возило наручено
путем диспечерског центра, ако основано посумња да је такси-
возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је неуредан
или ако је унутрашњост возила запрљана.

Члан 18.
             Таксиста је дужан да у слободно такси-возило прими
сваког путника, као и лични пртљаг путника према величини
простора за пртљаг и носивости такси-возила.

Инвалидска колица и друга ортопедска помагала не
сматрају се пртљагом из става 1. овог члана.
             Таксиста није дужан да у такси-возило прими лица
под утицајем алкохола, опојних дрога или оболела од заразних
болести, лица са изузетно  запрљаном одећом, као и лични
пртљаг путника којим би се угрозила безбедност и здравље
људи, испрљало или оштетило возило.
              Возач таксија не сме да прими у возило децу до шест
година старости без пунолетног пратиоца.
              Такси-возилом не могу се без пристанка такси-возача
превозити кућни љубимци.

Члан  19.
            Такси-возач је обавезан да се за време обављања такси
превоза према путницима опходи са пажњом и поштовањем.
            Такси-возач је обавезан да за време такси-превоза буде
уредан, адекватно и прикладно одевен и обувен према
временским условима ,  да не пуши у такси-возилу за време
вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојних дрога.

Члан 20.
             Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања
вожње са путником, укључи таксиметар и да га искључи
одмах након завршене вожње.
             У случају да такси-возач не укључи таксиметар на
почетку вожње, путник није у обавези да плати  цену услуге
превоза.

Члан 21.
              Такси-возач је дужан да путника превезе најкраћим
путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у
складу са важећим режимом саобраћаја.

Члан 22.
              Забрањено је вршити дискриминацију заснованој на
полној, расној, верској, националној припадности и
инвалидности у такси -превозу.

 Дискриминацијом из става 1. овог члана сматра се:
1.одбијање  превоза путника са инвалидитетом, или

путника дискриминисаних по осталим основама из става 1. овог
члана;
              2.одбијање такси -возача да пружи физичку помоћ
путнику са инвалидитетом ако без такве помоћи путник не може
да користи превозничку услугу и ако пружањем помоћи не
угрожава безбедност саобраћаја;
              3.утврђивање неповољнијих услова превоза путника са
инвалидитетом, или путника дискриминисаних по осталим
основама из става 1. овог члана, као и услова плаћања, осим у
мери у којој су ти услови оправдани техничким захтевима или
неопходних повећаним трошковима превоза путника са
инвалидитетом.

 Посебно тежак облик дискриминације због
инвалидности представља узнемиравање, вређање и
омаловажавање путника са инвалидитетом у току путовања од
стране такси -возача, због његове инвалидности, као и других
путника дискриминасаних на основу полне, расне, верске,
националне припадности, сексуалне опредељености и др.

VII    ТАКСИ  СТАЈАЛИШТА
Члан 23.

              Такси  стајалишта ( у даљем тексту : стајалишта) су
површине јавне намене, одређене за стајање такси-возила у
току обављања такси-превоза.
              Стајалишта из става 1. овог члана одређују се
Програмом из члана 5. став 2. ове Одлуке чији је саставни
део саобраћајни пројекат стајалишта који израђује
ЈП“Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ .

Члан 24.
Стајалишта могу да буду стална, привремена и

повремена.
             Стална стајалишта су одређене и уређене површине
јавне намене за организовано обављање такси-превоза, односно
за укрцавање и искрцавање путника и пријем позива из
диспечерског центра.
             Привремена стајалишта су одређене површине јавне
намене које се користе до привођења намени утврђеној
урбанистичким планом.
             Повремена стајалишта  су одређене површине јавне
намене које се користе за време одржавања сајмова, пијаца,
већих спортских и културних манифестација и значајних
скупова.
             На стајалишту се места за стајање такси-возила
обележавају хоризонталном сигнализацијом, а на почетку и на
крају стајалишта истом бојом уписује се ознака „ТАXI“.
             Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним
знаком жуте боје „ забрањено заустављање и паркирање „ и
допунском таблом : „осим за TAXI возила са одобрењем“.
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Члан 25.
             На такси стајалишту возила се паркирају према
редоследу доласка.
             На стајалишту могу да се паркирају само возила која
су обележена у складу са овом Одлуком.
             Такси-возила се паркирају на стајалишту само у
оквиру обележених места и на начин како је дефинисано
хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
              За време стајања возила на такси-стајалишту возач
је дужан да остане поред возила или у возилу.

Члан 26.
О постављању вертикалне  и хоризонталне

саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању
стајалишта у зимским и летњим условима стара се ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“.

Члан 27.
              Стајалиште могу да користе само превозници који имају
одобрење за обављање такси-превоза, одређен евиденциони број
из регистра и  ИД картон за  возило и возача.

Такси-возач не може да користи аутобуска
стајалишта за линијски превоз путника, не може да користи
паркинге испред : Дома  здравља, Болнице, Супермаркета
„ИДЕА“, Аутобуске станице. Не може да се паркира на
паркиралишту предвиђеном за паркирање моторних возила,
пешачкој или бициклистичкој стази и на местима на којима
се угрожава безбедност грађана и саобраћаја, на другој јавној
саобраћајној површини, на површини јавне намене и тд.

На аутобуским стајалиштима за градски и
приградски превоз путника, забрањено је заустављање и
паркирање такси-возила.

На аутобуском стајалишту забрањено је примање
путника у такси возило.

 У случају да је стајалиште попуњено, превозник који
обавља такси-превоз не може своје такси-возило да постави у
његовој ближој околини,  нити  да паркира возило у непосредној
близини такси стајалишта.

Такси превозник може зауставити и паркирати такси
возило у дворишту пословног простора на адреси регистрације
делатности.

Члан 28.
Такси -возач може да прими путника на превоз ван

такси стајалишта, на местима где није забрањено заустављање и
паркирање, само ако га путник заустави.

Таксиста може да заустави возило на површини јавне
намене ако је  дошао по позиву путника  и чека на његов
долазак.

На аутобуским стајалиштима забрањено је
искрцавање путника осим ако је путник довежен ради
коришћења услуге јавног линијског превоза.

VIII  НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 29
Накнада за обављање такси- превоза утврђује се

ценовником услуга и наплаћује у износу који покаже
таксиметар на месту опредељења путника.

У накнаду за обављање такси- превоза урачунава се и
превоз личног пртљага путника,  до 20. кг. а преко тога се
посебно доплаћује сходно одредбама ценовника.

Такси превозник за извршену услугу наплаћује цену
превоза коју показује таксиметар у тренутку завршетка превоза.

Такси- возач је дужан да путнику изда рачун о
извршеној услузи.

Рачун мора да садржи: пословно име и адресу
предузећа или предузетника, регистарски број возила, датум и
време вожње, релацију, километражу вожње и цену извршене
услуге, потпис такси -возача и печат превозника.

Корисник такси- превоза није дужан да плати услугу
превоза ако такси -возач није укључио таксиметар и ако не изда
рачун у складу са овим чланом..

Такси тарифа за превоз путника и пртљага на
територији две или више општина утврђује се на основу
критеријума из овог члана.

Члан 30.
Ценовник услуга из претходног члана предлаже

предузеће, предузетник, удружење предузетника.
Економски најнижа цена по којој се мора

обављати  такси- превоз на територији општине Ћуприја
утврђује се и усклађује посебним  актом о цени такси –
превоза путника на територији општине Ћуприја .

Такси тарифа је укупна цена такси-превоза коју чини
збир појединачних цена  и то:

- цена за старт
- по једном пређеном километру
- по времену чекања
- по доласку, по одласку, по позиву
- у зависности  од времена вожње и доба дана или ноћи
- у зависности од дана у недељи (радни дан, недеља или
празник)

Члан 31.
Ако више путника истовремено користи такси -

превоз до истог места опредељења, накнаду за обављање такси-
превоза плаћају сви путници у једнаким деловима, према износу
који покаже таксиметар, осим уколико се путници другачије
договоре.

Члан 32.
У току такси -превоза до места опредељења путника,

такси возач може примити друге путнике само уз сагласност
путника који је започео коришћење такси- превоза.

Ако путник који је примљен у току  превоза
наставља коришћење превоза и после места опредељења
путника који је већ започео коришћење такси –прeвoза.,
наставак вожње се сматра започињањем  коришћења новог
такси- превоза.

Члан 33.
У случају када не може да изврши започети такси-

превоз услед квара на возилу или прекида саобраћаја, такси -
возачу припада као накнада  износ који у моменту прекида
такси- превоза покаже таксиметар, умањен за цену старта..

У случају из предходног става, такси- возач је у
обавези да путнику обезбеди друго ауто-такси возило.

Члан 34.
Такси- возач је у обавези  да уклони кровну ознаку

‘’ТАХI’’ и  таксиметар у случајевима када вози кола за
сопствене потребе и исти не смеју бити видљиви.

Кровна ознака не сме да се позајмљује другом
такси-возачу нити да се ставља на друга возила без дозволе.

У случају да се при контроли саобраћаја у путничком
возилу налази таксиметар, а да при том возило није
регистровано за такси -превоз, сматраће се да возач обавља
такси- превоз.

Такси- превозник може обављати превоз преко или
на територији друге општине од које нема издато одобрење за
обављање такси превоза, ако је превоз започет на територији
општине Ћуприја  од које има одобрење за обављање
делатности.

Такси -превозник који обавља превоз у смислу става 1
овог члана обавезан је да одмах по обављању такси -превоза
уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза на
територији општине од које нема одобрење  за обављање
такси делатности.

У смислу превоза из става 1 овог члана ако исти
путник има намеру да након искрцавања, истим возилом
настави превоз, такси -превозник је дужан да уклони кровну
ознаку у тренутку када путник напусти возило, чека на путника
без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у
возило, превозник је обавезан да на прописан начин поново
истакне такси- ознаку.

Превозник не сме примати у возило путника на
територији општине од које нема одобрење за обављање
такси- превоза.

IX ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА

Члан 35.
            Предузетнику или правном лицу који се баве обављањем
делатности превоза такси-возилом, престаје да важи Решење
којим се одобрава обављање такси-превоза у случајевима:

- одјаве и брисања из Регистра АПР ;
- ако престане да испуњава услове утврђене законом

и одредбама ове Одлуке;
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- у другим случајевима предвиђеним законским
прописима који се односе на  трајни или
привремени престанак рада предузетника,
привредног друштва, односно другог правног
лица.

Члан 36.
             У случајевима из члана 35. ове Одлуке Одељење за
друштвене делатности-Служба за привреду, донеће решење о
престанку важења Решења о одобравању обављања
делатности такси-превоза и обавезати предузетника, односно
правно лице , да врати све такси- исправе ,које су му издате,
у одређеном року.

X НАДЗОР
Члан 37.

             Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши
Комунална инспекција Општинске управе општине
Ћуприја.

Члан 38.
Предузетник и правно лице дужни су да Комуналном

инспектору омогуће неометано вршење контроле, ставе на увид
сва потребна документа, да у року који инспектор одреди,
доставе потребне податке и да поступе по налогу инспектора,
односно овлашћеног лица.

Комунални инспектор овлашћен је да у току
инспекцијског надзора:

1.прегледа и фотографише возила којима се
обавља такси-превоз;

2.утврђује идентитет превозника и других одгов
орних лица за обављање превоза контролом личних карата и
других одговрајућих исправа;

3.утврђује идентитет лица која су се затекла у
ауто-такси возилу контролом личних карата и других
одговарајућих исправа, као и изјаве путника.

Члан 39.
Комунални инспектор овлашћен је да ради

контроле такси превоза, заустави и исконтролише такси
возило на путу и другом месту на коме затекне возило које је
заустављено или паркирано.
             Заустављање такси возила из предходног става врши
се истицањем знака «СТОП» којим је обавезно заустављање
моторних  возила.
             Такси возач је дужан да на знак Комуналног
инспектора, односно овлашћеног лица заустави возило и да
му стави на увид тражену документацију.

Члан 40.
             У вршењу инспекцијског надзора Комунални
инспектор  је овлашћен да нареди отклањање недостатака у
погледу:
             1.испуњености  прописаних услова и начина за
обављање такси превоза ;
             2.забрани превоз и употребу саобраћајних средстава
ако се превоз обавља, односно средства употребљавају
противно законским одредбама  и овој Одлуци .
             Сходно одредбама Закона о превозу у друмском
саобраћају, у случају неправилности у вожњи , Комунални
инспектор може да:
             1. искључи  возило којим се обавља такси превоз ;
             2. привремено одузме такси дозволу и регистарске
таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног
искључења истог возила превозника, у трајању од десет
дана.
             Забрањено је  за време трајања искључења ,
користити такси возило које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја.
             Против решења овлашћеног лица Општинске управе
може се изјавити жалба Општинској управи у року од осам
дана од дана достављања.
             Жалба изјављена против решења Комуналног
инспектора овог члана не одлаже извршење решења.

Члан 41.
                Овлашћено лице из члана 37. ове Одлуке дужно је
да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка
против правног лица, одговорног физичког лица у правном
лицу, предузетника, возача такси возила или физичког лица
које обавља такси превоз без одобрења, односно супротно
одредбама ове Одлуке.

XI   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице- предузеће које
обавља такси -превоз ако:
 1.  нема одобрење надлежног органа општине Ћуприја за
обављање такси-делатности (чл. 6. и 7.)  ;
 2.  нема решење о испуњењу услова за обављање такси- превоза
(чл. 6. и 7. ) ;
 3.  није регистровано за обављање такси-превоза (чл. 6. и 7.) ;
 4.  не испуњава услове за возача у погледу стручне спреме и
возачке дозволе(чл. 6. и 7.) ;
5.  нема пословно седиште такси радње најмање две године на
територији општине Ћуприја (чл. 6. и 7.);
6.  возило којим обавља такси-превоз не користи  по основу
својине, или уговора о лизингу овереног код надлежног органа
(чл. 6. и 7.);
7.  нема лекарско уверење или је постојеће застарело( чл. 6. и 7.);
8. има изречену меру забране управљања возилом «Б»
категорије , или му је уверење застарело (чл. 6. и 7.);
9. има изречену меру забране обављања  делатности, или му је
уверење старије од шест месеци, а обавља  делатност (чл. 6. и
7.);
10. не поседује на крову возила ознаку «ТАXI» (чл. 6. и 7.);
11. не поседује у возилу којим обавља такси-превоз, пломбиран
и баждарен таксиметар за текућу годину( чл. 6. и 7.);
12. нема уговор о раду са запосленим возачима  (чл. 6. и 7.
Одлуке);
13. не поседује полису осигурања путника ,(чл. 6. и 7.. Одлуке);
14. не поседује ИД картоне за возача и за возило,  или
позајмљује исправе другом возачу (чл.6. и 7. Одлуке);
15 кровну ознаку  не ставља по пропису или је позајмљује
другом превознику, односно ставља на друго возило без
дозволе, (члан 34. Одлуке);
16.држи такси - исправе супротно одредбама члана  12. и 13. и
14. Одлуке;
17.не носи исправе у возилу  и не покаже их инспектору у
контроли , (члан 14. и 38.   Одлуке);
18.не пријави Служби за привреду , односно АПР измене
података које се уносе у ИД картон возила или возача (члан
15.Одлуке );
19.у случају привременог или трајног прекида рада не поступи
по одредбама члана 15. Одлуке;
20.не чува такси исправе на прописани начин (члан 12, 13. и 14.
Одлуке);
21.такси-возач вози под утицајем алкохола, опијата или је
неуредан (члан 17. Одлуке);
22.такси-возило не испуњава неки од услова из члана 9. ове
Одлуке;
23.такси-возач не испуњава неки од услова из члана 8. ове
Одлуке;
24.такси-возач поступи супротно одредбама члана 18. Одлуке;
25.такси-возач поступа према путницима супротно члану 19.
Одлуке;
26.такси-возач пред почетак вожње не укључи таксиметар а
искључи одмах по завршетку вожње супротно члану 20. Одлуке;
27.такси-возач не обавља превоз путника путем који му он
одреди или најкраћим путем ,супротно члану 21. Одлуке;
28. такси-возач врши дискриминацију путника , односно понаша
се супротно члану 22. Одлуке;
29. такси-возач не паркира возило на стајалишту одређеном за
то, односно паркира се преко реда, супротно члану 25.Одлуке;
30. такси-возач није поред возила или у возилу за време стајања
возила што је супротно члану 25. став 4. Одлуке;
31. такси-возач користи аутобуска стајалишта за линијски
превоз или паркиралишта супротно члану 27. Одлуке;
32. такси-возач прима путнике у такси-возило на аутобуском
стајалишту супротно члану 27. став 4. Одлуке;
33. такси-возач искрцава путнике из такси-возила на аутобуском
стајалишту супротно члану 28. став 3. Одлуке;
34. такси-возач наплаћује накнаду супротно одредбама члана 29.
Одлуке и не изда рачун;
35. у случају квара на возилу, такси-возач не поступи по
одредбама члана  33. Одлуке;
36. такси-возач не заустави возило и не омогући контролу
инспектору што је супротно члану 38. и 39.Одлуке;
37. такси-возач користи возило искључено из саобраћаја ,
противно одредбама члана 40. Одлуке;
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38. такси-возач не врати ИД картоне у случају привремене или
трајне одјаве према одредбама члана 15. Одлуке;
39. такси-возач обавља делатност на територији општине за коју
нема одобрење, кршећи одредбе члана 34. Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000,00 динара до 50.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу.

Члан 43.

Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник који обавља такси-
превоз ако:
1.  нема одобрење надлежног органа општине Ћуприја за
обављање такси-делатности  ( чл 6. Одлуке);
 2.  нема решење о испуњењу услова за обављање такси- превоза
( члан  6. ове Одлуке );
 3.  није регистровано за обављање такси-превоза (члан 6.  ове
Одлуке);
 4.  не испуњава услове за возача у погледу стручне спреме и
возачке дозволе ( члан 6. Одлуке);
5.  нема пословно седиште такси радње најмање две године на
територији општине Ћуприја,  (члан 6.  ове Одлуке);
6.  возило којим обавља такси-превоз не користи  по основу
својине, или уговора о лизингу овереног код надлежног органа, (
члан 6.  ове Одлуке);
7.  нема лекарско уверење или је постојеће застарело  , (члан 6.
ове Одлуке);
8. има изречену меру забране управљања возилом «Б»
категорије , или му је уверење застарело,(члан 6. Одлуке);
9. има изречену меру забране обављања  делатности , или му је
уверење старије од шест месеци , а обавља  делатност , (члан 6.
Одлуке );
10. не поседује на крову возила ознаку «ТАXI» ,(члан 6.
Одлуке);
11. не поседује у возилу којим обавља такси-превоз, пломбиран
и баждарен таксиметар за текућу годину, (члан 6. );
12. нема уговор о раду са запосленим возачима  по члану 6.
Одлуке;
13. не поседује полису осигурања путника ,(члан 6.  Одлуке);
14. не поседује ИД картоне за возача и за возило,  или
позајмљује исправе другом возачу (члан 6.  Одлуке);
15 кровну ознаку  не ставља по пропису или је позајмљује
другом превознику, односно ставља на друго возило без дозволе
,(члан 34. Одлуке);
16. држи такси-исправе супротно одредбама члана  12. и 13. и
14.Одлуке;
17. не носи исправе у возилу  и не покаже их инспектору у
контроли  , (члан 14.  и 38. Одлуке);
18. не пријави Служби за привреду , односно АПР измене
података које се уносе у ИД картон возила или возача (члан
15.Одлуке );
19. у случају привременог или трајног прекида рада не поступи
по одредбама члана 15. Одлуке;
20. не чува такси исправе на прописани начин (члан 12, 13. и 14.
Одлуке);
21.такси-возач вози под утицајем алкохола, опијата или је
неуредан (члан 17. Одлуке);
22.такси-возило не испуњава неки од услова из члана 9. ове
Одлуке;
23. такси-возач не испуњава неки од услова из члана 8. ове
Одлуке;
24. такси-возач поступи супротно одредбама члана 18. Одлуке;
25. такси-возач поступа према путницима супротно члану 19.
Одлуке;
26. такси-возач пред почетак вожње не укључи таксиметар а
искључи одмах по завршетку вожње супротно члану 20. Одлуке;
27. такси-возач не обавља превоз путника путем који му он
одреди или најкраћим путем ,супротно члану 21. Одлуке;
28. такси-возач врши дискриминацију путника , односно понаша
се супротно члану 22. Одлуке;
29. такси-возач не паркира возило на стајалишту одређеном за
то, односно паркира се преко реда, супротно члану 25.Одлуке;
30. такси-возач није поред возила или у возилу за време стајања
возила што је супротно члану 25.  Одлуке;
31. такси-возач користи аутобуска стајалишта за линијски
превоз или паркиралишта супротно члану 27. Одлуке;
32. такси-возач прима путнике у такси-возило на аутобуском
стајалишту супротно члану 27.  Одлуке;

33. такси-возач искрцава путнике из такси-возила на аутобуском
стајалишту супротно члану 28.  Одлуке;
34. такси-возач наплаћује накнаду супротно одредбама члана 29.
Одлуке и не изда рачун;
35. у случају квара на возилу , такси-возач не поступи по
одредбама члана  33. Одлуке;
36. такси-возач не заустави возило и не омогући контролу
инспектору што је супротно члану 38.  и 39. Одлуке;
37. такси-возач користи возило искључено из саобраћаја ,
противно одредбама члана 40. Одлуке;
38. такси-возач не врати ИД картоне у случају привремене или
трајне одјаве према одредбама члана 15. Одлуке;
39. такси-возач обавља делатност на територији општине за коју
нема одобрење, кршећи одредбе члана 34. Одлуке.

Члан 44.

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара
казниће се за прекршај такси-возач ако:
1. управља такси-возилом и има саобраћајну дозволу  супротно
одредбама члана 6. ове Одлуке;
2. у такси-возилу нема исправе за возача и такси-возило
супротно  члану 14. Одлуке;
3. не рукује таксиметром сходно одредбама члана 29. Одлуке;
4.са кровном ознаком „ТАXI“ не поступа сходно члану 34.
Одлуке ;
5. нема пословно седиште на територији општине Ћуприја ,
сходно члану 6. Одлуке;
6. нема лекарско уверење или је постојеће застарело  , (члан 6.
ове Одлуке);
7 има изречену меру забране управљања возилом «Б» категорије
, или му је уверење застарело,(члан 6. Одлуке);
8. не испуњава услове за возача у погледу стручне спреме и
возачке дозволе ( члан 6. ове Одлуке);
 9.има изречену меру забране обављања  делатности , или му је
уверење старије од шест месеци , а обавља  делатност , (члан 6.
Одлуке );
10. не поседује на крову возила ознаку «ТАXI» ,(члан 6.
Одлуке);
11. не поседује у возилу којим обавља такси-превоз, пломбиран
и баждарен таксиметар за текућу годину, (члан 6. );
12. нема уговор о раду са послодавцем што је противно члану 6.
Одлуке;
13. не поседује полису осигурања путника ,(члан 6.  Одлуке);
14. не поседује ИД картоне за возача и за возило,  или
позајмљује исправе другом возачу (члан 6.  Одлуке);
15 кровну ознаку  не ставља по пропису или је позајмљује
другом превознику, односно ставља на друго возило без
дозволе, (члан 34. Одлуке);
16.држи такси-исправе супротно одредбама члана  12. и 13. и 14.
Одлуке;
17.не носи исправе у возилу  и не покаже их инспектору у
контроли  , (члан 14. и 38.   Одлуке);
18.не пријави Служби за привреду , односно АПР , измене
података које се уносе у ИД картон возила или возача (члан
15.Одлуке );
19.у случају привременог или трајног прекида рада не поступи
по одредбама члана 15. Одлуке;
20.не чува такси исправе на прописани начин (члан 12, 13. и 14.
Одлуке);
21.такси-возач вози под утицајем алкохола, опијата или је
неуредан (члан 17. Одлуке);
22.такси-возило не испуњава неки од услова из члана 9. ове
Одлуке;
23.такси-возач не испуњава неки од услова из члана 8. ове
Одлуке;
24.такси-возач поступи супротно одредбама члана 18. Одлуке;
25.такси-возач поступа према путницима супротно члану 19.
Одлуке;
26.такси-возач пред почетак вожње не укључи таксиметар а
искључи одмах по завршетку вожње супротно члану 20. Одлуке;
27.такси-возач не обавља превоз путника путем који му он
одреди или најкраћим путем ,супротно члану 21. Одлуке;
28. такси-возач врши дискриминацију путника , односно понаша
се супротно члану 22. Одлуке;
29. такси-возач не паркира возило на стајалишту одређеном за
то, односно паркира се прекореда, супротно члану 25.Одлуке;
30. такси-возач није поред возила или у возилу за време стајања
возила што је супротно члану 25.  Одлуке;
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31. такси-возач користи аутобуска стајалишта за линијски
превоз или паркиралишта супротно члану 27. Одлуке;
32. такси-возач прима путнике у такси-возило на аутобуском
стајалишту супротно члану 27. став 4. Одлуке;
33. такси-возач искрцава путнике из такси-возила на аутобуском
стајалишту супротно члану 28.  Одлуке;
34. такси-возач наплаћује накнаду супротно одредбама члана 29.
Одлуке и не издаје рачун;
35. у случају квара на возилу , такси-возач не поступи по
одредбама члана  33. Одлуке;
36. такси-возач не заустави возило и не омогући контролу
инспектору што је супротно члану 38. и 39. Одлуке;
37. такси-возач користи возило искључено из саобраћаја ,
противно одредбама члана 40. Одлуке;
38. такси-возач не врати ИД картоне у случају привремене или
трајне одјаве према одредбама члана 15. Одлуке;
39. такси-возач обавља делатност на територији општине за коју
нема одобрење, кршећи одредбе члана 34. Одлуке.

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Правна лица и предузетници који се баве такси -

превозом путника дужни су да своје пословање ускладе са
одредбама ове Одлуке у периоду од три месеца од ступања на
снагу ове Одлуке, што подразумева обавезу да поднесу захтев
за испуњење услова, да изврше пререгистрацију  код
Агенције за привредне регистре, да добију ТХ таблице и
идентификационе картоне за возача и возило, као и да
набаве кровну ознаку «ТАXI“.

Правна лица и предузетници који су пререгистровали
делатност, прибавили ТХ таблице и остало ,могу да наставе  са
радом  после спроведеног поступка из одредаба ове Одлуке.

После означеног рока за усклађивање пословања за
сва правна лица и предузетнике који нису поступили по ставу 1.
овог члана , надлежни орган ће донети решење о престанку
испуњености услова за обављање такси- превоза путника и о
томе обавестити надлежне за брисање из  регистара.

Члан 46.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи

Одлука о ауто такси превозу на територији општине  Ћуприја ,
Правилник о издавању такси дозвола, идентификационог
картона и идентификационог броја возила („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 5/2006 од 09.03.2006. године) и
Правилник о изменама и допунама Правилника о издавању
такси дозвола, идентификационог картона и идентификационог
броја возила („Службени гласник општине Ћуприја“, из  2009 од
07.12.2009. године).

Члан 47.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:  06-41/2012-02 од 18.04.2012.године

Ксенија Милошевић, дипл.инж.
На основу члана 32.   Закона о локалној самоуправи

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2008, 22/08 и 28/08) и чл.
92. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр.54/09),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
18.04.2012.године, доноси

О Д Л У К У

    АНГАЖУЈЕ СЕ Екстерни ревизор за потребе
завршног рачуна буџета општине Ћуприја за 2011.годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу чл. 7 Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ бр.62/2006),чл.
87.став.1.2.и 8. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Р.С.“ бр.135/04 и 36/09), Уредбе о одређивању
активности чије обављање утиче на животну
средину(„Службени гласник Р.С.“ бр.109/09), Уредбе о
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег износа накнаде
(„Службени гласник Р.С.бр.111/09), чл.32 .ст.1. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Р.С“ бр.129/07) и
чл.38. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја „бр.14/08), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 18.04.2012. године доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање

животне средине општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја „бр.7/10), у даљем тексту: Одлука, чл. 4. мења
се и гласи:
„Висина накнаде из чл. 3. износи:
-За обвезнике који су остварили приход до 100.000.000,00
динара, 0,3% оствареног прихода
-За обвезнике који су остварили приход од 100.000.000,00
динара до 1.000.000.000,00 динара, 0,2% оствареног прихода
-За обвезнике који су остварили приход већи од 1.000.000.000,00
динара, 0,1% оствареног прихода.

Приход из става 1. овог члана је приход који је правно
лице, односно предузетник остварило у години која претходи
години за коју се утврђује накнада и то од продаје сировина,
полупроизвода, производа и услуга у земљи и иностранству.
Уколико обвезник обавља више делатности, у пријави за
утврђивање обавезе по основу накнаде наводи само приход од
делатности која подлеже плаћању накнаде за заштиту и
унапређење животне средине.“

Члан 2.
У члану 5. Одлуке став 5. мења се и гласи:

„Образац пријаве за утврђивање обавезе по основу накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине је саставни део ове
Одлуке“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР. 06-41/2012-02 ОД 18.04.2012. год.

Председник Скупштине општине Ћуприја
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу  члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08 и 28/08), члана
26. став 2. Одлуке о месним заједницама (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.27/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 18.04.2012.године,
донела је

О Д Л У К У
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

У Одлуци Скупштине општине Ћуприја о формирању
радног тела које преузима функцију Савета Месне заједнице
''Јовац - Дворица'' до избора новог савета месне заједнице
(Сл.гласник општине Ћуприја бр. 1/05), врши се измена тако
што се уместо:

''Бобан Милојевић
Драган Рајић''

    уписује:
             ''Драган Миленковић
              Синиша Базић''.
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      Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-44/2012-02  ОД  18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

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 и 28/08)
и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине
Ћуприја на  седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања за 2012.годину ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја,
које је донео Управни одбор дана 30.03.2012.године под бројем
840.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-44/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

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 и 28/08) и члана
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност  на  Статут Народне библиотеке
''Душан Матић'' у Ћуприји, који је донео Управни одбор дана
28.03.2012.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-44/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 18.04.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке
''Душан Матић'' Ћуприја за 2011.годину који је донео Управни
одбор дана 28.03.2012.године.
             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-44/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксеније Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 18.04.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне

библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за 2012.годину, који је
донео Управни одбор дана 28.03.2012.године.

             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-44/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу чл. 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/09 и  52/11),
чл.38 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 18.04.2012.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора
предшколске установе „Дечја радост“ у Ћуприји („Сл.гласник
општине Ћуприја“ бр.22/08, 15/09, 9/11 и 2/12), врши измена
тако што се уместо:

„Вујиновић Александар и
Пешић Милош“

именују нови чланови Управног одбора из реда родитеља, и то:
„Крстић Владимир и
 Ковачевић Станковић Силвија“.

Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02  ОД  18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

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 и 28/08)
и члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине
Ћуприја на  седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
Даје се сагласност на Програм пословања за

2012.годину ЈП СЦ ''АДА'' Ћуприја,који је донео Управни одбор
дана 07.03.2012.године под бројем 41/12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања за

2012.годину  ЈКП ''Паркинг Ћуприја'' -Ћуприја  који је донео
Управни одбор дана 15.03.2012.године под бројем 11/2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 18.04.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада и финансијски

план за 2012.годину Музеја ''Хореум марги-Равно'' Ћуприја, који
је донео Управни одбор дана 15.03.2012.године под бројем
26/12.
            Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

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 и 28/08) и члана
51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној  дана 18.04.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
УСВАЈА СЕ извештај о раду и финансијски извештај

за 2011.годину Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 ОД 18.04.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инг.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 18.04.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП РТВ
''Ћуприја'' Ћуприја за 2012.годину, који је донео Управни одбор
дана 06.03.2012.године, под бројем 41228.
            Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/08), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној 18.04.2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ извештај о раду ЈП РТВ ''Ћуприја'' за
2011.годину.

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-41/2012-02 од 18.04.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксеније Милошевић,дипл.инж.пољ.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић, секретар Скупштине општине Ћуприја

телефон:   035/8470-248 , 470-631, факс: 035/476-530

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја

Тех. припрема:  Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку

Годишња претплата 640,00 дин, полугодишња 360,00 а појединачни примерак 25,00 дин.

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган управе општине Ћуприја

Не подлеже порезу на промет.

info@cuprija.rs

www.cuprija.rs


