
 

 

 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о 

порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001...144/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07...47/2018)  и члана 28. 

Статута општине Ћуприја, („Сл. гласник општине Ћуприја“, 
бр.  30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 30. 11. 2021. године, доноси:  

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

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

пореза на имовину за 2022. годину на територији општине 

Ћуприја. 

Члан 2. 

 На територији општине Ћуприја одређене су 3 зоне 

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

повезаности са централним деловима општине Ћуприја, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 
I, II и ван зоне II и I, с тим да је I зона утврђена као 

најопремљенија зона. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији 

општине Ћуприја износе: 

 

Групе 

непокретности 

Назив зоне 

I II ван зоне II и I  

1. Грађевинско 

земљиште 
4.100,00 3.100,00 

 

823,74 
 

2. 
Пољопривредно 

земљиште 

- - 59,28 

3. Шумско 
земљиште 

- - 
29,20 

 

4. Друго 

земљиште 
-           - 35,56 

5. Станови 
63.912,83 

 

52.960,33 

 

42.108,17 

 

6. Куће за 
становање 

 

 
42.762,85 

 

 

 
33.932,97 

 

24.715,96 

7. Пословне 

зграде и други 

(надземни и 
подземни) 

грађевински 

објекти који 
служе  

за обављање 

делатности 

92.673,23 35.286,99 30.000,00 

8. Гараже и 

гаражна места 
27.143,03 21.521,52 15.900,00 

 

 Неизграђено грађевинско земљиште на територији 
општине Ћуприја, које се користи искључиво за гајење биљака, 

односно садног материјала, односно шума, за сврху 

утврђивања основице пореза на имовину разврстава се у 
пољопривредно, односно шумско земљиште. 

 

Члан 3. 

 

 У периоду од 01.10.2020.-30.09.2021. године није 

било промета на територији општине Ћуприја  за следеће 
непокретности:        

грађевинско земљиште у  I и II  зони 

друго земљиште у I, II и ван зоне II и I 

куће за становање у I зони 

пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе за обављање    делатности у 

I, II и ван зоне II и I 

гараже и гаражна места у I, II и ван зоне II и I 

            

 Код обвезника који воде пословне књиге, у складу са чланом 
7а   став 2. Закона о порезима на имовину,   ако ни у зонама 

кao ни у граничним зонама   није било промета одговарајуће 

непокретности у периоду од 01. октобра претходне до 30. 
септембра текуће године, основица пореза на имовину за те 

непокретности је просечна цена на основу које је за текућу 

годину утврђена  основица пореза на имовину за 
непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у 

зони која је утврђена као најопремљенија зона и множи се 

коефицијентом који је утврдила Скупштина општине Ћуприја 
за сваку зону на својој територији.  

 

 
 

 



30.11.2021.            број 41 
 

 

2 
 

 

Члан 4. 

           Просечне цене одговарајућих непокретности на основу 
којих је за текућу годину утврђена основица поеза на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у 

најопремљенијој зони, за одговарајуће непокретности, за које 
у члану 2. ове Одлуке нису утврђене просечне цене по метру 

квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину 

на територији општине Ћуприја износе:  
                                                                            Назив зоне 

Групе непокретности                                               I зона                                              

Грађевинско земљиште 4.100,00 
 

Куће за становање  

42.762,85 

 

Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који служе 

за обављање    делатности 

 

92.673,23 

Гараже и гаражна места 27.143,00 

 

 

Просечна цена другог земљишта утврђена у складу са чланом 
6. ст.8.до 9.  Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001...144/2020). 

 

Члан 5. 

            Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја ("Сл. 

гласник општине Ћуприја" бр. 45/2020). 
 

Члан 6. 

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

примењује се од 01. јануара 2022. године.  

 
Одлуку објавити и на званичној интернет страни 

општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-216-2 /2021-02 ОД 30. 11. 2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.екон. наука 

          На основу члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту („Сл. гл. РС“, бр. 62/06, 65-08 – др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18– др. закон) и члана 40. Статута општине 
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.30/2019), а по 

претходно прибављеној сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-
7701/2021-14 од 25.08.2021. године, Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 30. 11. 2021.  године, 

донoси 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

         ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине Ћуприја за 2021. годину. 

 

Члан 2. 
        Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Ћуприја за 2021. годину који се налази у 
електронском облику и биће објављен на званичној интернет 

страни општине Ћуприја www.cuprija.rs. 

 
 

 

Члан 3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-216-3/2021-02 ОД 30. 11. 2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр екон. Наука 

 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине 

Ћуприја за 2021. годину. 

 

ПРИЛОГ бр. 1 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја, бр.30/2019) и 

члана 12. Закона о туризму, Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 30. 11. 2021. године доноси :  
 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

2021 – 2025 

  

ПРИЛОГ бр. 2 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-216-4/2021-02  од 30. 11. 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр екон.наука 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије 

''  бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 17. став 2. Закона о библиотечко - 
информационој делатности („Службени гласник Републике 

Србије ''  бр. 52/2011 и 78/2021), члана 40. став 1. тачка 11. 

Статута општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 
Ћуприја ''  бр. 30/2019) и  члана 143. став 2. Пословника 

Скупштине општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине 

Ћуприја '' бр. 45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 30. 11. 2021. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ  „ ДУШАН МАТИЋ ''  У ЋУПРИЈИ 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Ђорђевић, дипломирани 

економиста из Ћуприје, за  директора Народне библиотеке „ 
Душан Матић '' у Ћуприји, на период од 4 (четири) године. 

2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 112-82 /2021 - 02  од  30.  11.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

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

локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије'' 
бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 30/2019) 
и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине Ћуприја 

( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 45/2019), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.  
11.  2021. године, доноси: 

 

http://www.cuprija.rs/
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДУШАН МАТИЋ'' У ЋУПРИЈИ 

 

1. Љиљани Ђорђевић, дипломираном економисти из 
Ћуприје, именованој за  директора Народне библиотеке „ 

Душан Матић '' у Ћуприји, Решењем Скупштине општине 

Ћуприја, број: 06-207-12-3/2017-02 од 01. 11. 2017. године, 
престаје мандат директора Народне библиотеке „ Душан 

Матић '' у Ћуприји, због именовања директора по спроведеном 

јавном конкурсу. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-216-5-1/2021-02  од   30. 11.  2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 

116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије ''  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута 

општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  

бр. 30/2019) и и члана 143. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на  седници одржаној 

дана 30. 11. 2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ „ 13. 

октобар '' у Ћуприји Данијела Дачић - представник 

запослених, због престанка основа по којем је именована. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-216-5-2 /2021-02 од 30. 11. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 129/2007, 83/2014 
и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања ( „ Службени гласник Републике Србије ''  бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине 

Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја ''  бр. 

30/2019) и члана 143. став 2. Пословника Скупштине општине 
Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја '' бр. 

45/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној 

дана 30. 11. 2021. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ „ 13. 

октобар ''  у Ћуприји: 

- Марија Јевремовић,  представник запослених. 
2. Ово  Решење  објавити  у „ Службеном  гласнику 

општине Ћуприја '' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02- 139/2021-02 од 30. 11. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19)  и чланова 120., 

121. и 122. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. гласник 
општине Ћуприја“ број 14/18), Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План зимског 
одржавања јавних путева на територији општине Ћуприја за 

2021/22, бр. 5946 од 29.11.2021. године.   

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-215-3/2021-01-1 од 30.11.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 121. 
Одлуке о комуналним делатностима („Сл. гласник општине 

Ћуприја“, бр.14/18-пречишћен текст), Општинско веће 

општине Ћуприја, на седници одржаној дана 30.11.2021. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 

2021/2022 

 

I ФОРМИРА СЕ Штаб зимске службе за реализацију 
Плана зимског одржавања јавних путева на територији 

општине Ћуприја за 2021/2022, бр. 5946 од 29.11.2021. године, 

на градским саобраћајницама и локалним путевима у следећем 
саставу: 

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

2. Мирослав Антонијевић, начелник Одељења за 
инспекцијски надзор 

3. Бобан Богићевић, заступник PWW Огранак Ћуприја 

 

II ЗАДАТАК ШТАБА је да: 

- координира и руководи реализацијом Плана зимског 

одржавања јавних путева на територији општине Ћуприја за 
2021/2022, бр. 5946 од 29.11.2021. године, на градским 

саобраћајницама и локалним путевима; 

- у случају настанка ванредне ситуације о томе без одлагања 
обавести Председника општине; 

- у случају потребе када настану веће непогоде пружи помоћ 

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

организација и 
- у случају настанка врло неповољних метеролошких прилика 

када расположиви капацитети нису довољни да савладају 

временске непогоде и одрже проходност путева према Плану 
зимске службе, прогласи ванредне услове на путевима и уведе 

IV степен приправности. 

 
III Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-215-3-1/2020-01-1 од 30.11.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
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Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 
финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско 

веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.11.2021. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана 
Туристичке организације Ћуприја за 2021. годину број 

636/2021 од 24.11.2021. године, коју је донео Управни одбор 

Туристичке организације Ћуприја Одлуком број 638/2021 на 
седници одржаној дана 24.11.2021. године.  

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-212-6/2021-01-1 ОД 29.11.2021. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
  

Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2022. годину на територији 

општине Ћуприја; 

1 

Одлуку о о доношењу Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Ћуприја за 2021. годину; 

2 

Годишњи програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине 
Ћуприја за 2021. годину; 

2 

Програм развоја туризма општине Ћуприја 2021-

2025; 
2 

Решење о именовању директора Народне 
библиотеке „ Душан Матић '' у Ћуприји; 

2 

Решење о престанку мандата директора Народне 

библиотеке „Душан Матић '' у Ћуприји; 
2 

Решење о разрешењу члана Школског одбор ОШ „ 
13. ОКТОБАР„ 

3 

Решење о именовању члана Школског одбор ОШ „ 

13. ОКТОБАР„ 
3 

Решење о давању сагласности на План зимске 
службе; 

3 

Решење – Штаб зимске службе; 3 

Решење о давању сагласности на измену 

финансијског плана Туристичке организације 
4 

ПРИЛОГ бр 1 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине 
Ћуприја за 2021. годину. 

 

ПРИЛОГ бр 2 

Програм развоја туризма општине Ћуприја 2021 - 

2025 

 

 


