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Планови детаљне регулације
сеоских гробаља у Исакову, Јовцу, Остриковцу, Вирину и
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Београд, 2021. година

САДРЖАЈ:
- Одлуке о изради Планова;
- Пројектни задатак за израду Планова;
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- Потврда Инжењерске коморе Србије;
- Изјаве одговорног урбанисте;
- Захтев за издавање катастарских подлога;
- Катастарско-топографски планови;
- Катастар водова;
- Обавештење о спровођењу раног јавног увида у План;
- Извештај о обављеном раном јавном увиду у План (бр. 350-208/2020-05-1, од 29.06.2020.);
- Записник са Седнице Комисије за планове општине Ћуприја (бр. 06-88-3/2020-02, од
29.07.2020.);
- Примедбе на достављене нацрте планова детаљне регулације сеоских гробаља
- Услови и сагласаност надлежних институција:
- Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд (бр. 4452, од
13.03.2020.);
- Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд (бр. 130-00-УТД-003398/2020-002 од 17.03.2020.)
- Министарство унутрашњих послова (б. 01-5018/20 од 20.07.2020.)
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Нацрт плана се излаже на јавни увид после
извршене стручне контроле, у просторијама Општине
Ћуприја, радним даном у току радног времена Општине
Ћуприја, у трајању од 15 дана.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 510-10/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси:

Члан 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-538/2018-02 од 28. 11. 2018. године

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СУПСКА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси:

Члан 1.
Приступа се изради Измене и допуне Плана
генералне регулације за насеље Супска у општини Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 36/14), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-7/2018-02 од 28. 11. 2018. године.
Члан 2.
Границе планског подручја се мењају. Обухватом
Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље
Супска придодају се и катастарске парцеле број 870/1 и 870/3
обе у К.О. Супска (у даљем тексту: План).
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ИСАКОВУ

Члан 3.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Исакову (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-2/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

Члан 4.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу делови
катастарских парцела број 1214 и 1215 обе у К.О. Исаково.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 5.
План се састоји од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 3.
Коначан обухват плана дефинисаће се нацртом
планског документа.
Члан 4.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 6.
План се састоји од:
3. Текстуалног дела ПДР
4. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
Поступак израде и допуне планског документа
спроводи се по скраћеном поступку у складу са чл.51б Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 ,
81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14 и 83/18).
Предмет измена и допуна планског документа у
скраћеном поступку је само део планског документа који се
мења, а не плански документ у целини.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.
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Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

Члан 9.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 10.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Општинска управа организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид
обавља се у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у
току радног времена Општине Ћуприја.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од
30 дана, после извршене стручне контроле, у просторијама
Општине Ћуприја, радним даном у току радног времена
Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Општинска управа организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид
обавља се у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у
току радног времена Општине Ћуприја.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од
30 дана, после извршене стручне контроле, у просторијама
Општине Ћуприја, радним даном у току радног времена
Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

Члан 11.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 12.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

Члан 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-539/2018-02 од 28. 11. 2018. године

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси:

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-537/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ОСТРИКОВЦУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Остриковцу (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-4/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВИРИНУ

Члан 2.
Обухват Плана је катастарска парцела број 983 К.О.
Остриковац.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Вирину (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр.
06-203-5/2018-02 од 21. 11. 2018. године.

Члан 3.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске
парцеле број 2082/4 и део 2082/1 обе у К.О. Вирине.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 3.
Коначан обухват плана дефинисаће се нацртом
планског документа.

Члан 4.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 5.
План се састоји од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 4.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.
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Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 6.
План састоји се од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 3.
Коначан обухват плана дефинисаће се нацртом
планског документа.
Члан 4.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

Члан 5.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 6.
План састоји се од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.

Члан 9.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 10.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Општинска управа организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид
обавља се у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у
току радног времена Општине Ћуприја.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од
30 дана, после извршене стручне контроле, у просторијама
Општине Ћуприја, радним даном у току радног времена
Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

Члан 7.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Општинска управа.
Члан 9.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 10.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Општинска управа организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид
обавља се у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у
току радног времена Општине Ћуприја.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од
30 дана, после извршене стручне контроле, у просторијама
Општине Ћуприја, радним даном у току радног времена
Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

Члан 11.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 12.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Члан 11.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 12.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-541/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-542/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 28.
11. 2018. године, а на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 , 81/09 исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/15) и члана 38. став 1. тачка 6
Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВЛАШКОЈ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Влашкој (у даљем тексту: План), по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.06-203-6/2018-02 од 21. 11. 2018.године.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ЈОВЦУ

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске
парцеле број 1392/4 и део 1393/1 обе у К.О. Влашка.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
сеоског гробља у Јовцу (у даљем тексту: План), по претходно
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прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 06-2033/2018-02 од 21. 11. 2018. године.
Члан 2.
Обухват Плана јесу катастарске парцеле број 2881 и
2882 обе у К.О. Јовац.
Обухват Плана дат је и на графичком приказу у
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија
зона на територији општине Ћуприја, за утврђивање пореза на
имовину.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја одређују се 3 зоне
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.
Зоне одређене овом одлуком су:
I,
II,
Ван зоне II и I,
I зона је најопремљенија зона у општини Ћуприја
према критеријумима из става 1. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који
је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на
територији општине Ћуприја ("Сл. гласник општине Ћуприја"
бр. 32/2016) .
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“,а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
Одлуку објавити и на званичној интернет страни
општине Ћуприја.

Члан 3.
Смернице и услови за израду Плана представља
Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, бр.13/11).
План се ради на катастарско-топографском плану
као и ажурним катастарским и ортофото подлогама.
Члан 4.
Циљ за доношење Плана јесте проширење постојећег
сеоског гробља.
Члан 5.
План састоји се од:
1. Текстуалног дела ПДР
2. Графичког дела ПДР.
План садржи текстуални и графички део у дигиталном и
аналогном облику, у по два примерка. План се објављује.
Члан 6.
За План се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 436-188/2018-02 ОД 28. 11. 2018. године

Члан 8.
Стручни послови и израда Плана реализује се путем
јавних набавки.
Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Општинска управа организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања. Излагање материјала на рани јавни увид
обавља се у просторијама Општине Ћуприја, радним даном у
току радног времена Општине Ћуприја.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од
30 дана, после извршене стручне контроле, у просторијама
Општине Ћуприја, радним даном у току радног времена
Општине Ћуприја.
По завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и
исти доставља обрађивачу Плана.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр
СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
I зона обухвата следеће улице:
1. 1. Маја
2. Анђе Ранковић
3. Бранка Радичевића
4. Брегалничка
5. Доситеја Обрадовића
6. Змај Јовина
7. Иве Лоле Рибара
8. Карађорђева
9. Кнеза Милоша (од броја 1 до броја 57 и од броја 2 до броја
46)
10. Миодрага Новаковића (од броја 1 до броја 15 и од броја 2
до броја 20)
11. Ловћенска
12. Раде Кончара
13. Раде Симоновић
14. Танаска Рајића
15. Филипа Кљајића
16. Цара Лазара

Члан 10.
Рок за израду Плана је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Стручне послове на припремању и изради Плана
финансираће општина Ћуприја из буџета.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

II зона обухвата следеће улице и делове улица:
1. 7. Јул
2. 13. Октобар
3. Балканска
4. Боривоја Велимановића
5. Бошка Ђуричића
6. Бранка Ћопића
7. Булевар Војске Србије (од броја 1 до броја 83/1 и од броја 2
до броја 110)
8. Васе Чарапића
9. Видовданска
10. Војислава Илића
11. Вука Караџића
12. Грачаничка
13. Данила Димитријевића
14. Делиградска
15. Др Семашка
16. Др Воје Суботића
17. Душана Матића
18. Ђуре Јакшића

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 350-540/2018-02 од 28. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.
На основу члана 6. ст. 3. и 4. и члана 7а. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...68/2014),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07...47/2018) и члана 38. Статута општине
Ћуприја, („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 28. 11. 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка услуге израде урбанистичких планова за
уређење гробаља, и то:
1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову
 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 13/2011)
утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана гробља,
осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број постојећих
сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову
је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
132/14, 145/ и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,
бр. 64/15), Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у
Исакову („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл. 130(s3) Закона о
планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Оквирне границе обухвата Плана јесу делови катастарских парцела број 1214 и
1215 обе у К.О. Исаково Коначан обухват Плана и третман постојећег гробља
дефинисаће се нацртом планског документа.
III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Према Просторном плану општине Ћуприја и Шеми уређења насеља Исаково
гробље је евидентирано на к.п.бр. 1976, 1213 и делу к.п.бр. 1207/2 К.О.
Исаково. Фактичко стање на терену је такво да је ширење захватило и парцеле
које планским документом нису предвиђене за ту намену. На основу напред
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
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наведеног донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског
гробља у Исакову („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.

Назив услуге

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

1. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Плана
детаљне регулације
сеоског гробља у
Исакову
2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу
 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 13/2011)
утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана гробља,
осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број постојећих
сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у
Остриковцу је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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одлука УС, 132/14, 145/ и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС“, бр. 64/15), Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у
Остриковцу („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл. 130(s3)
Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Обухват Плана је катастарска парцела број 983 К.О. Остриковац. Коначан
обухват Плана и третман постојећег гробља дефинисаће се нацртом планског
документа.
III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Према Просторном плану општине Ћуприја и Шеми уређења насеља
Остриковац гробље је евидентирано на к.п.бр. 984 К.О. Остриковац. Фактичко
стање на терену је такво да се гробље проширило делом и на суседну парцелу
бр. 983 К.О. Остриковац, која планским документом није предвиђена за ту
намену. На основу напред наведеног донета је Одлука о изради Плана детаљне
регулације сеоског гробља у Остриковцу („Службени гласник општине Ћуприја“,
бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.
Назив услуге
Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
1

2

3

2. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Плана
детаљне регулације
сеоског гробља у
Остриковцу
3. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 13/2011)
утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана гробља,
осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број постојећих
сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину
је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
132/14, 145/ и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,
бр. 64/15), Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у
Вирину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл. 130(s3) Закона о
планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске парцеле број 2082/4 и део
2082/1 обе у К.О. Вирине,
Коначан обухват Плана и третман постојећег гробља дефинисаће се нацртом
планског документа.
III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Према Просторном плану општине Ћуприја и Шеми уређења насеља Вирине
гробље је евидентирано на к.п.бр. 2080 К.О. Вирине. Фактичко стање на терену
је такво да је ширење захватило и парцеле које планским документом нису
предвиђене за ту намену. На основу напред наведеног донета је Одлука о
изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.
Назив услуге

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

3. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Плана
детаљне регулације
сеоског гробља у
Вирину
4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој
 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 13/2011)
утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана гробља,
осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број постојећих
сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој
је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
132/14, 145/ и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,
бр. 64/15), Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у
Влашкој („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл. 130(s3) Закона
о планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Оквирне границе обухвата Плана јесу катастарске парцеле број 1392/4 и део
1393/1 обе у К.О. Влашка. Коначан обухват Плана и третман постојећег
гробља.дефинисаће се нацртом планског документа.
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Према Просторном плану општине Ћуприја и Шеми уређења насеља Вирине
гробље је евидентирано на к.п.бр. 1362, 1368 и 1361 К.О. Влашка. Фактичко
стање на терену је да се гробље налази на овим парцелама, али да постоји и
потреба за његовим проширењем. На основу напред наведеног донета је
Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се
усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.
Назив услуге

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

4. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Плана
детаљне регулације
сеоског гробља у
Влашкој
5. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу
 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 13/2011)
утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана гробља,
осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број постојећих
сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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Правни основ за израду Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу је
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/
и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),
Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл. 130(s3) Закона о
планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Обухват Плана јесу катастарске парцеле број 2881 и 2882 обе у К.О. Јовац.
Коначан обухват Плана и третман постојећег гробља.дефинисаће се нацртом
планског документа.
III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Према Просторном плану општине Ћуприја и Шеми уређења насеља Јовац
гробље је евидентирано на к.п.бр. 2880/1 К.О. Јовац. Фактичко стање на терену
је такво да се гробље проширило делом и на суседну парцелу, која планским
документом није предвиђена за ту намену. На основу напред наведеног донета
је Одлука о изради Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.
Назив услуге

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

5. ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Плана
детаљне регулације
сеоског гробља у
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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Јовцу
6. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска
 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
 Просторним планом Општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр.
13/2011) утврђено је да сва насеља на територији општине имају формирана
гробља, осим насеља Дворица, Паљане и Ћуприја-ван града. Највећи број
постојећих сеоских гробаља имају услове за проширење.
За проширење постојећих и изградњу гробља на потпуно новој локацији, у
случају потребе решавања локације утврђивањем јавног интереса обавезна је
израда Плана детаљне регулације. Урбанистичкој разради локације мора да
претходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
 Планом генералне регулације за насеље Супска („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр. 36/2014) постојеће гробље обухвата катастарске парцеле: к.п.бр.
850 и к.п.бр. 868. и истим није планирано проширење на друге катастарске
парцеле.
На терену је утврђено да су наведене катастарске парцеле попуњене и да
постоји потреба за проширењем гробља на суседне катастарске парцеле, које
су у приватном власништву.
I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне плана генералне регулације за
насеље Супска је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 132/14, 145/ и 83/18), Правилник о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС“, бр. 64/15) и Одлука о изради Измене и допуне плана генералне регулације
за насеље Супска („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18) и чл.
130(s3) Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС 31/19).
Плански основ за израду ове Измене и допуне Плана је Просторни план
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Границе планског подручја се мењају. Обухватом Измене и допуне Плана
генералне регулације за насеље Супска придодају се и катастарске парцеле
бр. 870/1 и 870/3 обе у К.О. Супска.
III ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Планом генералне регулације за насеље Супска („Службени гласник општине
Ћуприја“, бр. 36/14) постојеће гробље обухвата катастарске парцеле бр. 850 и
868, и истим није планирано проширење на друге катастарске парцеле.
Фактичко стање на терену је такво да је гробље на напред наведеним
парцелама. С обзиром да план није предвидео проширење постојећег гробља
донета је Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за
насеље Супска („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 22/18).
IV ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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Циљ за израду Плана јесте проширење постојећег сеоског гробља. На тај начин
извршиће се усклађивање планског решења са ситуацијом на терену,
дефинисање јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења и
заштита животне средине.
Израдом Плана oбезбедиће се услови за експропријацију земљишта,
проширења гробља и обављање комуналне делатности у са прописима.
V МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ
План се ради на катастарско-топографским подлогама.
Обрађивач Плана дужан је да поступа по примедбама и мишљењу Комисије за
планове након обављене стручне контроле и да по позиву Општинске управе
општине Ћуприја образложи планско решење пред Комисијом за планове, као
и на јавној седници пред заитересованим лицима.
Назив услуге

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

6.ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
за израду Измене и
допуне плана
генералне регулације
за насеље Супска

Назив услуге
1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна цена без ПДВ-а
1+2+3+4+5+6
2

Укупна цена са ПДВ-ом
1+2+3+4+5+6
3

Укупна цена услуге
израде урбанистичких
планова за уређење
гробаља по пројектним
задацима
Понуђач треба да:
1. у колони 2. упише колико износи цена преметне услуге без ПДВ-а.( збир
по пројектним задацима 1+2+3+4+5+6)
2. у колону 3. упише колико износи цена предметне са ПДВ-ом .( збир по
пројектним задацима 1+2+3+4+5+6)
Место _______________
Понуђач:
Датум_________________
М.П
_____________

Конкурсна документација мале вредности за јавну набавку услуге израде
урбанистичких планова за уређење гробаља ЈН.бр.404-5-15/2019-04
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„УРБОПОЛИС“ д.о.о. привредно друштво за просторно планирање
Дубљанска бр. 10, 11000 Београд, e-mail: urbopolis.office@gmail.com

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
као именовани одговорни урбаниста планског документа:

План детаљне регулације сеоског гробља у Исакову
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, да је нацрт планског документа припремљен на основу званичних и
релевантних података и подлога, као и да је нацрт планског документа усклађен са
условима ималаца јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном
увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 572 04

„УРБОПОЛИС“ д.о.о. привредно друштво за просторно планирање
Дубљанска бр. 10, 11000 Београд, e-mail: urbopolis.office@gmail.com

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
као именовани одговорни урбаниста планског документа:

План детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, да је нацрт планског документа припремљен на основу званичних и
релевантних података и подлога, као и да је нацрт планског документа усклађен са
условима ималаца јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном
увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 572 04

„УРБОПОЛИС“ д.о.о. привредно друштво за просторно планирање
Дубљанска бр. 10, 11000 Београд, e-mail: urbopolis.office@gmail.com

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
као именовани одговорни урбаниста планског документа:

План детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, да је нацрт планског документа припремљен на основу званичних и
релевантних података и подлога, као и да је нацрт планског документа усклађен са
условима ималаца јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном
увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 572 04

„УРБОПОЛИС“ д.о.о. привредно друштво за просторно планирање
Дубљанска бр. 10, 11000 Београд, e-mail: urbopolis.office@gmail.com

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
као именовани одговорни урбаниста планског документа:

План детаљне регулације сеоског гробља у Вирину
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, да је нацрт планског документа припремљен на основу званичних и
релевантних података и подлога, као и да је нацрт планског документа усклађен са
условима ималаца јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном
увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 572 04

„УРБОПОЛИС“ д.о.о. привредно друштво за просторно планирање
Дубљанска бр. 10, 11000 Београд, e-mail: urbopolis.office@gmail.com

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
као именовани одговорни урбаниста планског документа:

План детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, да је нацрт планског документа припремљен на основу званичних и
релевантних података и подлога, као и да је нацрт планског документа усклађен са
условима ималаца јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном
увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 572 04

.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Ћуприја
Број 953-019-1431/2019
датум 20.11.2019.

Катастарска општина
Исаково
Кп.бр.1214,1215

Подаци су верни радном оригиналу дигиталног катастарског плана
У Ћуприји 20.11.2019.

ШЕФ СЛУЖБЕ
Душан Атанасковић,дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Ћуприја
Број 953-019-1431/2019
датум 20.11.2019.

Катастарска општина
Јовац
Кп.бр.2881,2882

Подаци су верни радном оригиналу дигиталног катастарског плана
У Ћуприји 20.11.2019.

ШЕФ СЛУЖБЕ
Душан Атанасковић,дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Ћуприја
Број 953-019-1431/2019
датум 20.11.2019.

Катастарска општина
Остриковац
Кп.бр.983

Подаци су верни радном оригиналу дигиталног катастарског плана
У Ћуприји 20.11.2019.

ШЕФ СЛУЖБЕ
Душан Атанасковић,дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Ћуприја
Број 953-019-1431/2019
Кп.бр. 2082/4,2082/1
датум 20.11.2019.

Катастарска општина
Вирине

ШЕФ СЛУЖБЕ
Векторски садржај је креиран дигитализацијом скенираних радних оригинала планова
У Ћуприји 20.11.2019.
Душан Атанасковић,дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Ћуприја
Број 953-019-1431/2019
Кп.бр. 1393/4,1393/1
датум 20.11.2019.

Катастарска општина
Влашка

ШЕФ СЛУЖБЕ
Векторски садржај је креиран дигитализацијом скенираних радних оригинала планова
У Ћуприји 20.11.2019.
Душан Атанасковић,дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Одељење за катастар водова
КРАГУЈЕВАЦ
Број: 956-01-304-10855/2019
Датум: 19.11.2019. године
34000 Крагујевац
Цара Лазара бр. 6
Телефон: 034/335-446
Е-mail: kg.vodovi@rgz.gov.rs

Републички геодетски завод – Одељење за катастар водова Крагујевац, на захтев
Oпштине Ћуприја, Општинска управа оделење за урбанизам, имовинско-правне
послове и заштиту животне средине на основу чл. 29. Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) и чл. 173. Закона о државном премеру
и катастру (“Службени гласник РС”, број 72/09, 18/10, 65/13 и 96/15), издаје
УВЕРЕЊЕ
којим се потврђује, на основу увида у службену евиденцију – дигитални план
катастра водова на дан 19.11.2019.год. да на катастарским парцелама према
наведеном обухвату у КО Вирину и КО Остриковац, Општина Ћуприја нема
евидентираних водова.
Ово уверење се издаје у сврху израде техничке документације и у друге сврхе се не
може користити.
Увид извршила: Катарина Вељковић
Уверење израдила: Катарина Вељковић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Даница Вукотић Јовановић, дипл.геод.инж.
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