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На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС“, број 62/06, 47/2011 и
93/2012) 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), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА, на седници одржаној 19.11.2012. године, донела је:

Ђ) ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: тертне приколице,
полуприколице и специјалне тертне приколице за превоз
одређених врста терета:
1. до 1 тоне носивости
2. од 1 до 5 тона носивости
3. од 5 до10 тона носивости
4. од 10 до 12 тона носивости
5. преко 12 тона носивости

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА
ОПШТИНУ ЋУПРИЈА

Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче)

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за
општину Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 3/11: у
даљем тексту Одлука) Тарифни бројеви: 3, 6, 7, 10, 11 и 13 се
укидају.

Чија је снага мотора до 66 киловата
Чија је снага мотора од 66-96 киловата
Чија је снага мотора од 96-132 киловата
Чија је снага мотора од 132-177 киловата
Чија је снага мотора преко 177 киловата

Члан 2.
Тарифни број 8. се мења и гласи: Правна лица која су
сврстана у средња и мала у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници који остварују пословни приход
више од 50.000.000 динара плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору у износу од 20.366
динара за период од 01.10.2012.године до 31.12.2012.године.
Правна лица која су сврстана у мала у смислу закона којим се
уређује рачуноводство и предузетници који остварују приход
мање од 50.000.000 динара не плаћају локалну комуналну таксу
за истицање фирме на пословном простору од 01.10.2012.
године.

Ћуприја“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић, дипл.прав.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број
62/06, 47/11 и 93/12) и члана 38. став 1. тачка 14. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја'',
број:14/08, 22/08, 28/08 и 13/2011 ) Скупштина општине Ћуприја,
на седници одржаној 19.11.2012.године, доноси
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ
ОПШТИНСКИ ОРГАНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне административне
таксе и накнаде за услуге које врше општински органи (у даљем
тексту: такса односно накнада).

1.500 дин
2.000 дин
3.500 дин
5.000 дин

Члан 2.
За списе и радње у управним стварима, као и за друге
радње које Општинска управа Oпштине Ћуприја обавља у
оквиру послова из изворне надлежности Општине (у даљем
тексту: Општинска управа), плаћају се таксе и накнаде по
одредбама ове одлуке у износима прописаним Тарифом која је
саставни део ове Одлуке.

Б) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
500рсд
В) ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
До 1.150 cm³.
1.150 до 1.300 cm³.
1.300 до 1.600 cm³.
1.600 до 2.000 cm³.
2.000 до 3.000 cm³.
Преко 3.000 cm³.

Члан 3.
Такса или накнада не могу се наплатити ако Тарифом
нису прописане, нити се могу наплатити у већем или мањем
износу од прописаног.

500 дин
1.000 дин
1.500 дин
2.000 дин
3.000 дин
5.000 дин

II ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Члан 4.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-102/2012-02

Члан 4.
Тарифни број 12 мења се и гласи: ДРЖАЊЕ
МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА .

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

1.500 дин
2.000 дин
2.500 дин
3.000 дин
4.000 дин

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА
ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.000 дин .

Члан 3.
Тарифни број 4 и Тарифни број 9 се припајају и
настаје нови Тарифни број који гласи: Коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.).
Локална комунална такса за коришћење рекламних
паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.), правна лица разврстана у мала правна
лица и предузетници који остварују пословни приход до
50.000.000 динара не плаћају таксу од 01.10.2012. године.

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

400 дин
700 дин
950 дин
1.300 дин
2.000 дин

Обвезник таксе или накнаде (у даљем тексту:
обвезник) је подносилац захтева, односно поднеска којим се
покреће, односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из
става 1. овог члана, за који се плаћа такса, обвезник је давалац
изјаве на записник.

400 дин
600 дин
1.000 дин
1.200 дин
1.500 дин

Д) ЗА АУТОБУСЕ И КОМБИ БУСЕВЕ
50 дин по регистрованом седишту
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III НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ
I.
Члан 5.
Ако Тарифом није друкчије прописано, плаћање таксе или
накнаде настаје:
- за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на
записник – када се записник састави,
- за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења
захтева за њихово издавање и
- за управне радње – у тренутку подношења захтева за
извршење тих радњи.

V .ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ОДНОСНО
НАКНАДЕ
Члан 12.
Ослобађају се плаћања таксе односно накнаде:
1. органи и организације Републике, аутономне покрајине,
локалне самоуправе и организације обавезног социјалног
осигурања;
2. установе основане од стране Републике, аутономне
покрајине и локалне самоуправе;
3. Црвени крст Србије;
4. корисници материјалног обезбеђења породице и
5. избегла и прогнана лица.

Члан 6.
Такса или накнада се плаћа у корист буџета општине
Ћуприја, у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком
није другачије прописано.

Члан 13.

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Не плаћа се такса и накнада за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној
дужности;
2. списе и радњеу поступку за повраћај више или погрешно
плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у
решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
4. списе и радње у поступку остваривања права из социјалне
заштите, финансијске подршке породице са децом и
предшколског васпитања и образовања;
5. поднеске упућене органу за представке и притужбе;
6. списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих
у вези са елементарним непогодама или другим ванредним
догађајима;
7. списе, поднеске и радње прописане чланом 19. Закона о
републичким административним таксама („Службени
гласник РС“, број: 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05 ,101/05,
42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11 , 70/11 ; 55/12 и
93/12;
8. списе, поднеске и радње за које је Законом прописано да не
подлежу плаћању такси и накнада.

Члан 7.
Такса или накнада се плаћа у новцу у прописаном
износу, на уплатни рачун локалних прихода.Обвезник је дужан
да приложи одговарајући доказ да је таксу или накнаду платио.
У решењу или другој исправи за коју је такса или
накнада наплаћена, означава се да је такса, односно накнада
плаћена у ком износу и по ком тарином броју.
Накнада за услуге које врши општинска управа
уплаћују се на рачун 840-742351843-94 позив на број 96-033
приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
општине.
Члан 8.
При обрачунавању таксе прописане Тарифом у
проценту врши се заокруживање тако што се износ до пет динара
не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет
динара.
Члан 9.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву,
односно у поступку издаје решење, исправа, документ или
писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак
плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за
први примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева или
поднесака обвезника састављају, односно издају за потребе
органа, такса се не плаћа.

Члан 14.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се
издаје без плаћања таксе или накнаде , мора се означити сврха
издавања и основ ослобађања од плаћања.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника,
од којих су неки ослобођени плаћања таксе, односно накнаде,
таксу или накнаду у том поступку плаћа обвезник који није
ослобођен плаћања .

Члан 10.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу или
накнаду, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно
таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева
или поднеска затражиће од обвезника да плати прописану таксу,
односно накнаду у року од 10 дана од дана подношења захтева
или поднеска и упозорити га на последице неплаћања, о чему се
на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава службена
белешка.
У случају да нетаксиран или недовољно таксиран
захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом,
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева, позваће
обвезника писменом опоменом да у року од 10 дана од пријема
опомене плати прописану таксу или накнаду и таксу за опомену
и упозорити га на последице неплаћања .
Ако обвезник уплати таксу или накнаду у року из
става 1. и 2. овог члана сматра се да је захтев, односно подесак
од почетка уредно таксиран.
У случају да обвезник не уплати таксу или накнаду у
одређеном наведеном року, наплата таксе или накнаде , односно
опомене врши се пре уручивања затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња
извршена .Ако таксе не буду уплаћене по истеку десет дана од
обавештења , надлежни орган обавештава орган пореске
администрације и прилаже потребне доказе ради покретања
поступка принудне наплате.

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Висина таксе утврђене таксеном тарифом може се
мењати једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета
Општине за наредну годину. Изузетно, висина таксе утврђена
таксеном тарифом из ове одлуке може се изменити и у случају
доношења, односно измене закона или другог прописа којим се
уређују изворни приходи јединица локалне самоуправе.
VII НАДЗОР
Члан 16.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Начелник
Општинске управе.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном од 5.000- динара до 50.000-динара
казниће се за прекршај одговорно лице у органу ако:
- у решењу или другој исправи, за коју је такса или
накнада плаћена, не означи да је плаћена, износ који је
плаћен и тарифни број по ком је плаћена;
- не обавести обвезника да је за поднети захтев, односно
поднесак, дужан да плати таксу, односно накнаду
прописану Тарифом за списе и радње у одређеној
управној радњи, односно управним стварима, или таксу,
односно накнаду, не наплати, односно не обавести
надлежни орган ради отпочињања поступка принудне
наплате;
- у решењу, исправи или писмену, који се издају без
плаћања таксе, или накнаде не означи сврху издавања и
на основу ког члана ове Одлуке, односно тарифног броја
је ослобађање од плаћања таксе или накнаде остварено.

Члан 11.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком,
сходно се примењују прописи којима се уређује порески
поступак и пореска администрација.
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IX ПPЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

23.

Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о локалним административним таксама за 2010. годину
(„Службени гласник општине Ћуприја“, број 4/2010 ) и Одлука о
измени и допуни Одлуке о административним таксама за 2010.
годину („Службени гласник општине Ћуприја“, број 7/2010 ).

24.
25.
26.
27.

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од објављивања
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

28.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-102/2012-02 од 19.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.прав.

29.
30.

ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА
ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКИ ОРГАНИ:

31.

I Услуге Општинске управе , акти и управне радње у
области грађанских стања и друго:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

За захтеве, молбе, предлоге, пријаве,
опомене и сл ....................................................
За уверења која издаје Општинска управа
по основу евиденције (по члану 161. ЗУП-а)
За уверења по спроведеном управном
поступку (по члану 162. ЗУП-а) ....................
За решења која доноси Општинска управа
За дупликат исправе о завршеној школи,
квалификацијама или друго ..........................
За дупликат и оверу списа увидом у архиву
За жалбу против решења која доноси
Општинска управа
- за физичка лица ............................................
- за правна лица ..............................................
За доношење решења о промени презимена
због промене породичног статуса (развод
брака, утврђивање очинства, усвојење и
слично) .............................................................
За упис у матична књиге и накнадни упис
у књигу држављања и издавање уверења о
томе...................................................................
За извод из књиге рођених, венчаних и
умрлих .............................................................
За интернационалне изводе из матичне
књиге ................................................................
За закључивање брака радним данима у
службеним
просторијама
Општинске
управе и седиштима матичних подручја у
радно време .....................................................
За закључивање брака радним данима ван
службених просторија ....................................
За закључивање брака викендом и на дан
празника у службеним просторијама ...........
За закључивање брака ван службених
просторија, по жељи странака викендом и
празником ........................................................
Овера потписа и рукописа ............................
Овера потписа и рукописа ван седишта
општине ...........................................................
Овера пуномоћја .............................................
Увид у пројектну документацију која је
архивирана ......................................................
Издавање преписа из архива, по сваком
листу ................................................................
За опомену којом се обвезник позива да
плати таксу ......................................................
За оверу фотокопије по сваком полутабаку
(полутабак се сматра лист хартије А4
формата. Ако је рукопис, односно препис
на страном језику, плаћа се два пута већа
такса). ...............................................................
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За остваривање права на приступ
информацијама
од
јавног
значаја
бесплатно али са копирањем докуманта ......
За
издавање
уверења
о
бављењу
пољопривредом ...............................................
За објављивање аката других органа и
организација на огласној табли Општинске
управе по св.страни А4 ..................................
Попис ствари умрлих лица ............................
За објављивање аката ЈП, установа и др.
Организација у листу “Службени гласник
општине Ћуприја“ по страници објављеног
текста................................................................
За објављивање аката ЈП, установа и др.
организација у „Службеном гласнику
општине
Ћуприја“
ако
се
текст
објављује на једној страници .........................
Цена појединачног листа „Сл. гласник
општине Ћуприја“............................ ..............
Годишња претплата листа „Сл. гл. општине
Ћуприја“........ ..................................................
За опомену .......................................................

II Акти и управне радње у имовинско-правној
области
(важеће цене остају исте)
За издавање акта
1.
- о додели стана ...............................................
- о замени стана ...............................................
- о проширењу стана .......................................
- о закупу стана ...............................................
- о откупу стана ...............................................
2.
За увођење у посед земљишта
за правна лица .................................................
за физичка лица ...............................................
3.
За утврђивање пречег права ...........................
4.
За издавање тапије ..........................................
5.
За доношење акта о принудном исељењу
бесправно усељених лица и друга
административна извршења ...........................

200 динара
400 динара
500 динара
550 динара
200 динара
300 динара
380 динара
500 динара

300 динара
800 динара
300 динара
400 динара

100 динара
20 дин. по
реду текста
150 динара
1500 динара
220 динара
и стамбеној

600 динара
600 динара
600 динара
600 динара
2.000 динара
2.200 динара
1.500 динара
150динара
700 динара
700 динара

III Акти и управне радње у области урбанизма
1.

700 динара
не плаћа се
такса
200 динара
900 динара

500 динара
5.000 динара
2.

1.500 динара

3.
5.500 динара
300 динара
4.

300 динара
300 динара
500 динара

5.

250 динара
250 динара

6.

7

150 динара
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Захтев за издавање решења за изградњу
објекта:
- за изградњу пословно - стамбеног објекта ....
3.000 динара
- за изградњу посл. - стамб. обј. са више стамб.
- посл. једин. .........................................................
15.000 динара
- за изградњу стамбеног објекта ........................
2.000 динара
- за изградњу стамб. об. са више стам.јединица
10.000 динара
- за изградњу пословног објекта .........................
10.000 динара
- за изградњу економских и пољопривредних
објеката.................................................................
2.000 динара
- за објекте инфраструктуре...............................
5.000 динара
- за објекте за одмор и опоравак .......................
5.000 динара
- за изградњу линијских инфраструктурних
објеката...................................................................
5.000 динара
- за пренамену стамбеног у пословни ...............
5.000 динара
- за пренамену пословног у стамбени ...............
2.000 динара
Захтев за извођење унутрашње гасне
инсталације ...........................................................
2.000 динара
Захтев за реконструкцију објекта
70% од захтева за
издавање решења за
изградњу објекта према
врсти објекта
Захтев за адаптацију објекта
50% од захтева за
издавање решења за
изградњу према врсти
објекта
Захтев за санацију објекта
50%од захтева за
издавање решења за
изградњу према врсти
објекта
Захтев за инвестиционо одржавање
50% од захтева за
објекта
издавање решења за
изградњу према врсти
објекта
Захтев за рестаураторске, конзерваторске и
радове на ревитализацији културних добара .... 2.000 динара

8

9.

10.
11
12
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

27
28

20.11.2012.

Захтев за издавање информације о локацији
- за стамбене објекте ........................................
- за стамбене објекте са више стамб.
јединица...............................................................
- за пословне објекте ........................................
- за пословно-стамбене објекте .......................
- за пословно-стамбене објекте са више
стамбено- пословних јединица .........................
- за економске и пољопривредне објекте........
- за одмор и рекреацију.....................................
- за помоћне и остале........................................
Захтев за издавање локацијске дозволе:
- за стамбене објекте ........................................
- за стамбене објекте са више стамбених
јединица ..........................................................
- за пословне објекте ........................................
- за пословно-стамбене објекте .......................
- за пословно стамбене објекте са више
пословно- стамбених јединица ....................
- за економске и пољопривредне објекте .......
- за одмор и рекреацију ....................................
Захтев за издавање локацијске дозволе за
линијске инфраструктурне објекте....................
Захтев
о
потврђивању
урбанистичког
пројекта. ..............................................................
Захтев о потврђивању пројекта препарцелације
и парцелације ......................................................
Захтев за доношење решења о одређивању
земљишта за редовну употребу објеката у
посебним случајевима .......................................
Захтев за издавање услова за исправку граница
суседних парцела ................................................
Захтев ранијег сопственика за поништавање
правног решења о изузимању град. грађ.
земљ. из његовог поседа ....................................
Захтев за конверзију права коришћења у
право својине уз накнаду...................................
Захтев за измену решења о локацијској,
односно грађевинској дозволи услед промене
инвеститора ........................................................
Захтев за измену решења о грађевинској
дозволи услед промена у току грађења. ..........
Захтев за измену грађевинске дозволе .............
Захтев за изградњу помоћног објекта (гараже,
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за
воду и слично) ....................................................
Захтев за издавање привремене грађевинске
дозволе ................................................................
Захтев за доградњу ............................................
- за реконструкцију ...........................................
- за адаптацију ....................................................
- за санацију.........................................................
- за инвестиционо одржавање ...........................
Пријава радова ....................................................
Изјава о завршетку радова..................................
Захтев за одређивање комисије за технички
преглед објекта:
- за стамбене ......................................................
- за стамбене објекте са више стамбених
јединица ...........................................................
- за стамбено-пословне објекте .......................
- за стамбено-пословне са више стамбено
пословних јед ..................................................
- за економске и пољопривредне .....................
- за одмор и рекреацију ....................................
Захтев за издавање употребне дозволе
- за стамбене објекте ........................................
- за стамбене објекте са више стамбених
јединица ........................................................
- за стамбено-пословне и пословне .................
- за стамбено- пословне са више стамбенопосл.јед ............................................................
- за економске и пољопривредне.....................
- за одмор и рекреацију.....................................
Захтев за издавање дозволе о уклањању
објекта ..................................................................
Захтев за легализацију- накнадно издавање
грађевинске и употребне дозволе ......................
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IV Процена утицаја на животну средину

3.000 динара

0.

4.000 динара
4.000 динара
5.000 динара

0.
0.

7.000 динара
2.000 динара
4.000 динара
2.000 динара
3.000 динара

4

5.000 динара
5.000 динара
6.000 динара
7.000 динара
4.000 динара
5.000 динара

5

10.000 динара
5.000 динара
5.000 динара

Захтев за одлучивање о ПОТРЕБИ израде
процене утицаја ................................................... 5.000 динара
Захтев за одређивање ОБИМА И САДРЖАЈА
о процени утицаја ................................................ 5.000 динара
Захтев на ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ на студију о процени
утицаја на животну средину, по спроведеном поступкуи
извештају техничке комисије
- до 100 м2 ..................................................... 12.000 динара
- од 100м2 до 1.000 м2 ................................... 20.200 динара
- преко 1.000 м2 .............................................. 35.000 динара
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ на процену утицаја
пројекта ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА на животну средину, осим
пројекта у природном добру посебних вредности
- 100 м2 ........................................................
5.600 динара
- од 100 до 1000 м2 ....................................
11.200 динара
- преко 1000 м2 ...........................................
17.900 динара
ЗА АЖУРИРАЊЕ студије о процени утицаја:
За захтев за одређивање ОБИМА И
САДРЖАЈА студије о процени утицаја ............ 2.800 динара
За захтев за ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ на студију о процени
утицаја
- 100 м2 ............................................................. 2.800 динара
- од 100 до 1000 м2..........................................
5.600 динара
- преко 1000 м2................................................. 11.200 динара
V За увиђај на терену надлежног органа општинске управе

2.000 динара

- излазак на терен органа управе-инспекције и др. по захтеву – пријави
грађана или правних лица, осим када је у питању општи интерес или кад
је у питању угрожавање јавних површина,као и послови у области
урбанизма:
- ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
- у граду ................................................................. 750 динара
- у селу.................................................................... 950 динара
- ЗА ПРАВНА ЛИЦА
- у граду ................................................................. 1.200 динара
- за села ................................................................. 1.900 динара

2.000 динара
2.000 динара
2.000 динара
2.000 динара

VI Накнаде јавног правобранилаштва

2.000 динара
2.000 динара

а.
б

1.000 динара

в
г

1.000 динара
2.000 динара
2.000 динара
2.000 динара
2.000 динара
2.000 динара
500 динара
500 динара

д

ђ
е

Накнада за услуге Службе правне помоћи плаћају се у износу од 50%
тарифе предвиђене за рад адвоката
За захтев или иницијативу за покретање
поступка ОЈП ......................................................
350 динара
За давање мишљења или сагласности ОЈП ....... 550 динара
За увид у документа и фотокопирање
докумената ОЈП ................................................... 350 динара
Обнова граница друштвених, државних и
општинских парцела код пријаве приватних по ценовнику
лица за употребу података ................................
Републичког
геодетског завода
За идентификацију парцела без премера код
приватних лица за сваку парцелу ...................... 1.500 динара
Накнада за увиђај на лицу места ........................ 650 динара

VII За акте и управне радње у области предузетништва,
пољопривреде,
водопривреде,
саобраћаја,
туризма,
комуналних делатнности, грађевинске, комуналне инспеције
и инспекције заштите животне средине, јавних набавки и др.

2.000 динара
3.000 динара
3.000 динара

а.

3.000 динара
1.000 динара
3.000 динара
3.000 динара
5.000 динара
4.000 динара

б.
в.

5.000 динара
1.000 динара
3.000 динара

г.

5.000 динара
1.000 динара
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За поднеске ради уписа свих врста радњи
предузетника у Регистар АПР , за две или
више промена, за брисање радње, за упис
издвојених пословних простора, за извод из
Регистра радњи предузетника, за издавање
свих врста уверења везаних за предузетнике и
слично ..................................................................
За издавање такси дозволе или решења о
одобравању обављања делатности ....................
За издавање идентификационог броја за
возило или идентификационог картона за
возача..................................................................
За решења о утврђивању накнаде ради
ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ обрадивог
пољопривред. земљишта:
- За правна лица ...................................................
- За грађане ..........................................................

550 динара
1.000 динара
400 динара по
возилу

2.900 динара
1.500 динара

д.
ђ.
е.
ж.
з.
и.

20.11.2012.

За решења о издавању ВОДОПРИВРЕДНИХ
услова , сагласности, дозволе и др. аката .......
1.300 динара
За регистрацију
РЕДОВА ВОЖЊЕ у
градском и приградском саобраћају, оверу
ценовника и др. ....................................................
3.490 динара
За решења или сагласности на
ЦЕНЕ
комуналних услуга и слично ..........................
550 динара
За накнаду ради откупа ТЕНДЕРСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА
ЈАВНЕ
1% од вредности
НАБАВКЕ
набавке. (укинуто)
За захтев за заштиту ПРАВА ПОНУЂАЧА за:
1. набавке велике вредности
6.980 динара (само Реп. такса)
2. набавке мале вредности
3.490 динара
Захтев за одобрење угоститељским објектима
ради продужетка радног времена
5.000 динара
VIII За акте и управне радње из делокруга рада
одељења за локалну пореску администрацију

0.
0.
0.
0.
0.

Захтев за издавање пореског уверења
физичком лицу ...............................................
Захтев за издавање пореског уверења
правном лицу ..................................................
Захтев за издавање пореског уверења ради
учествовања на тендеру .................................
Жалба за донето решење о утврђивању
обавезе ............................................................
Жалба на донето решење о пореском
прекршају .........................................................

100 динара
300 динара
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4. ученици и студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско рекреативних активности по програму
министарства надлежног за послове просвете, студенте
који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5. страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе
плаћања таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже
од 30. дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7-15
година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу
ако поднесу доказ о испуњавању услова утврђених у истом
ставу ( чланска карта, потврда школе, односно организатора
радних, истраживачких и еколошких акција, упут лекарске
комисије и друго).
Члан 5.
Висина боравишне таксе износи:

300 динара

1. 80,00 динара у мотелима, одмаралиштима, односно
објектима за смештај на подручју града ;
2. 50,00 динара за смештај у туристичким објектима на
подручју приградских и сеоских насеља и собама домаће
радиности на подручју града.

200 динара
900 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број : 06-102/2012-02 од 19.11. 2012. године

Грађани
који користе услуге сеоског туризма
ослобађају се обавеза плаћања боравишне таксе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
Драгана Јовановић , дипл.прав.
На основу члана 104. Закона о туризму („Службени
гласник РС“, број 36/2009), члана 32. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 6.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 62/2006; 47/2011 и 93/2012 ) и члана 38. Статута
општине Ћуприја(„Службени гласник општине Ћуприја“, број
14/08;22/08;28/08 и 13/11 ), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.11.2012. године , донела је

Члан 6.
Наплату боравишне таксе врше привредни субјекти и
лица која пружају услуге смештаја ( у даљем тексту: давалац
смештаја).
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са
наплатом услуге у корист одговарајућег уплатног рачуна
Општинске управе: 840-742351843-94, модел и позив на број : 97
96-033 са назнаком за боравишну таксу- кориснику Буџету
Општинске управе општине Ћуприја.

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 7.

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се обавеза плаћања, утврђује
висина, рокови, начин плаћања и коришћења боравишне таксе
као изворног јавног прихода општине.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу,
дужан је да о свом трошку уплати износ ненаплаћене боравишне
таксе.
Члан 8.

Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је грађанин ( домаћи и
инострани) који користи услуге смештаја у туристичком објекту
на територији општине Ћуприја, изван свог пребивалишта.
Туристичким објектом у смислу ове Одлуке сматра се:
хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, камп, одмаралиште,
природно лечилиште, собе које грађани издају туристима и
путницима, односно сваки други објекат у коме се туристима и
путницима пружају услуге смештаја.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу
смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да
наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа
боравишне таксе, а у складу са чланом 4. ове Одлуке.
Члан 9.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац
смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку пружања
услуга.
Члан 10.

Члан 3.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у
туристичком објекту за смештај, изван свог пребивалишта до 30
дана.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. лица до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско лечење односно
специјализовану рехабилитацију од стране надлежне
комисије;
3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од
најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе,
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа
лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних
и
неуромишићних
обољења,
параплегије
и
квадриплегије, церебралне склерозе, особе ометене у
развоју, као и пратилац наведених особа;

Средства остварена од боравишне таксе су приход
буџета општине Ћуприја и користе се за обезбеђивање
информативно-пропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање
туристичке сигнализације и за рад туристичко-информативних
центара.
Члан 11.
Надзор над извршавањем одредаба ове Одлуке врши
Општинска управа Ћуприја-Одељење за локалну пореску
администрацију преко инспектора надлежног за контролу
изворних прихода локалне самоуправе.
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице које пружа услуге смештаја ако:

Члан 2.
Остали чланови ове Одлуке остају непромењени.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од
прописане ( члан 5. Одлуке);
2. не плати боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге ( члан 6. Одлуке) ;
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или
не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне
таксе (члан 4. Одлуке);
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у
прописаном року (члан 9. Одлуке);

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-102/2012-02
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић, дипл.правник
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. 14/2012), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донела је

Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара
казниће се као одговорно лице које учини прекршај из става 1.
овог члана .
Члан 13.
Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник који пружа услуге смештаја
ако:
1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем
од прописане ( члан 5. Одлуке );
2. не плати боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге ( члан 6. Одлуке);
3. рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или
не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне таксе (члан
4. Одлуке );
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у
прописаном року (члан 9. Одлуке).

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
РАЗРЕШАВА СЕ вд директор Центра за социјални
рад ''Ћуприја'' у Ћуприји Ђукановић Љубисав, дипл.економиста.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 ОД 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' 129/07), чл. 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08,22/08 и 28/08) и чл. 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 19.11.2012. године, донела је

Члан 14.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе,
обрачунавања, застарелости наплате, обрачуна камате и осталог
што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењује Закон о пореском поступку и пореској
администрацији .
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине Ћуприја
за 2010. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, број 7
/2010 од 16.06..2010. године).

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ Љубисав Ђукановић,дипл.економиста
за директора Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји, на
мандатни период од 4 (четири) године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 ОД 19.11.2012.године

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“ , а
њена примена почиње од 01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број:06-102/2012-02 од 19.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.11.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. правник
На oснову члана 33.Закона о ванредним ситуацијама
(''Сл.гласник РС '',бр.111/09), а у складу са чланом 10. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(''Сл.гласник РС '', бр.98/2010 ), као и члана 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07) и
члана 38. став 1. тачка 7. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
Ћуприја'',бр. 14/08), Скупштине општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 19.11.2012.године, донела jе

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине
Ћуприја за период 01.01.-30.09.2012.године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ БРОЈ: 06-80/2012-02
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 од 19.11.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

Члан 1.
У члану 2.став 1. Тачке 3. и 17. мењају се и гласе:
''3.Представник МУП-а – сектор за ванредне ситуације
– начелник Штаба.''
''17.Представник
Завода
за
јавно
здравље
''Поморавље'' Ћуприја- члан''
У истом члану додаје се тачка 19. која гласи:
''19.Начелник општинске Управе- члан''
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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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донела је

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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.11.2012.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈП РТВ ''Ћуприја'' Ћуприја за 2012.годину, које је
донео Управни одбор дана 08.10.2012.године, под бројем 41352.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 од 19.11.2012.год.

Даје се сагласност на Ценовник вршења поверених
послова ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'', који је донео Управни одбор дана 26.09.2012.године
под бројем 1885/01-3.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 ОД 19.11.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.11.2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања за 2012.годину ЈП СЦ ''АДА'' Ћуприја, које је донео
Управни одбор дана 03.10.2012.године под бројем 276/12.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник
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. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за 2012.годину, које је донео Управни одбор дана
26.09.2012.године, под бројем 1885/01 и дана 15.11.2012.године
под бројем 2315/01-1.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 ОД 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник
САДРЖАЈ
Ребаланс буџета општине Ћуприја за 2012.годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним
комуналним таксама за општину Ћуприја
Одлука о локалним административним таксама и
накнадама за услуге које врше општински органи
Тарифа административних такси и накнада за услуге које
врше општински органи
Одлука о боравишној такси
Одлука о измени и допуни одлуке број 06-80/2012-02 о
формирању општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Ћуприја
Решење о разрешењу вд директора центра за социјални
рад „Ћуприја“ у Ћуприји
Решење о именовању директора центра за социјални рад
„Ћуприја“ у Ћуприји
Решење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 ОД 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник
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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја,
на седници одржаној дана 19.11.2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма
пословања Народне библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за
2012.годину,
које
је
донео
Управни
одбор
дана
31.10.2012.године под бројем 153/12.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

Решење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 од 19.11.2012.год.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Плана рада
и финансијског плана за 2012.годину Музеја ''Хореум маргиРавно'' Ћуприја, које је донео Управни одбор дана
31.10.2012.године под бројем 92/12.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-102/2012-02 од 19.11.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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Решење

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 19.11.2012.године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић, секретар
Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 8470-631, 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.
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info@cuprija.rs
www.cuprija.rs

