
На основу члана 14., члана 20., члана 32., 90., 91. и 92. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник Републике  Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-други закон, 

47/2018 и 11/2021-други закон), члана 7., 8. и 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник 

општине Ћуприја“ бр. 30/2019) Скупштина општине Ћуприја, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗГЛЕДУ И УПОТРЕБИ ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се уређује изглед и употребе грба и заставе као симбола Општине 

Ћуприја. 

Члан 2. 

 

Грбом и заставом представља се општина Ћуприја (у даљем тексту: општина).  

Грб и застава општине могу се употребљавати само у облику и садржини утврђеној 

Статутом општине Ћуприја и овом одлуком.  

 

Члан 3. 

 

Грб и застава Општине не могу се  употребљавати као  робни или услужни жиг, 

узорак или модел, нити као било који други знак за обележавање робе или услуга. 

На симболима Општине  не може се ништа исписивати, додавати нити мењати. 

Грб и засатава Општине не смеју се употребљавати непримерено, недолично или на 

начин  који вређа јавни морал и достјанство  грађана Општине Ћуприја, нити се могу 

употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом  неподобни за упоребу. 

 

Члан 4. 

 

Грб и застава  Општине  могу се употрбљавати у уметничком стваралаштву, 

наставном и образовном раду, под условом да се  то не противи  друштвеним и моралним 

нормама, хералдичкој пракси, традицији и овој Одлуци. 

 

II. ГРБ  ОПШТИНЕ 

 

Члан 5. 

 

Грб Општине Ћуприја (у дањем тексту: грб Општине) је ознака и симбол Општине. 

Грб општине Ћуприја користи се као Велики грб, Средњи грб и Мали грб.  

 

 



Изглед Великог грба општине Ћуприја се састоји од: 

Стилизоване сребрне круне која подсећа на кулу града, штита, ленте и чувара грба. 

Круна  грба је сребрна и назубљена са три зупца, мерлона, у складу са бројем становника 

Ћуприје и налази се изнад штита. Стилизована је паралелним уздужним и попречним 

линијама тако да асоцира на кулу града. 

Штит је заобљеног дна, који је у основи црвене боје. Црвена боја штита симболише 

вековну милитаристичку прошлост Ћуприје од њеног оснивања до данас али и сећање на 

традицију предака, обзиром да је у српској хералдици боја штита традиционално црвене 

боје. Поље у подножију штита је плаво и симболише плодност река у чијем ушћу се 

налази град. Два таласа сребрне  (беле) боје на плавом пољу представљају две реке Велику 

Мораву и Раваницу а златни број 1215. означава први помен Ћуприје (Равна) од стране 

српског владара као саставни део његове територије (краљ Стефан Првовенчани).  

Изнад стилизованих таласа налази се зидани златни мост, као симбол данашњег 

имена, али и симбол града 2000 година уназад.  На мосту се налази зупчаста ограда моста 

сребрне (беле боје) која уједно симболише тврђаву града, насеља, које овде егзистира 

више од 2 миленијума.  

На огради стоје стилизоване представе грифона, окренутих један ка другом, 

стилизовани према рељефу са северне припрате манастира Раванице. Они су златне боје, 

крунисани златном круном кнеза Лазара, чије мошти почивају у манастиру Раваница и 

данас. Грифони својим крилима носе стилизован златни (жути) клас жита као симбол 

плодности овог града као и сећање на древни назив за Ћуприју Horreum Margi (Житница 

Мораве).  

Штит је  у подножију овенчан сребрним класовима жита, симболом плодности овог 

краја али и симболом претежне пољопривредне делатности кроз историју Ћуприје.  

Лента је сребрна, подељена у два драпера. Централни драпер је доминантан и по 

величини и по положају и на њему је плавим словима исписан назив Ћуприја. 

Чувари грба су стилизовани сребрни грифони, решени у барконом стилу. Они 

придржавају штит грба и једним својим делом се ослањају на ленту. Такође у својим 

рукама носе заставе. Леви чувар носи представу заставе републике Србије са пољима 

црвено, плаво бело, док десни носи заставу општине Ћуприја.  

 

Изглед Средњег грба општине Ћуприја се састоји од: Стилизоване сребрне круне, 

штита и ленте. 

 

Изглед Малог грба општине Ћуприја се састоји од: Штита и ленте. 

 

Члан 6. 

ВЕЛИКИ ГРБ се истиче:  

- на згради општине Ћуприја,  

- у службеним просторијама: председника и заменика председника општине Ћуприја, 

председника и заменика председника Скупштине општине, секретара Скупштине и 

других општинских функционера (помоћници председника општине и чланови већа на 

сталном раду) и у салама за одржавање седница Скупштине општине и Општинског 

већа;  



-   за промотивне потребе у ексклузивним публикацијама, меморандумима, повељама.  

 

СРЕДЊИ ГРБ се истиче:  

- у службеним просторијама Општинске управе;  

- у службеним просторијама јавних предузећа и установа и јавних служби;  

- у штампаним материјалима, папирној галантерији, презентацијама као и за све 

видове штампе (златотиск, једна боја....).  

 

МАЛИ  ГРБ се истиче:  

- у службеним просторијама Месних заједница;  

- за промотивне потребе;  

- за потребе осталих корисника који добију одобрење надлежног органа.  

 

Члан 7. 

 

 Грб општине се обавезно утискује односно штампа на повељама и другим јавним 

признањима које додељују органи општине. 

Грб општине се утискује односно штампа и на предметима  који се дају у 

репрезентативне сврхе, као и на званичним општинским документима, меморандумима, 

ковертама, званичним позивницама, честиткама, визиткартама, као и у коресподенцији 

органа општине, изабраних, именованих и постављених лица. 

Грб општине се може користити као ознака на службеној легитимацији и 

идентификационој картици запослених у  Општинској управи општине Ћуприја, као и на 

службеним  возилима  општине Ћуприја. 

 

Члан 8.  

 

Грб Општине може се употребљавати приликом организовања међународних 

сусрета, такмичења и других скупова (научних, културно-уметничких, спортских и 

др.), јубиларних прослава, свечаности и других јавних манифестација од значаја за 

Општину и   на публикацијама које издају правна лица чији је оснивач Општина.  

Грб општине се истиче на туристичким и другим картама и мапама, инфо и другим 

таблама, као и осталим облицима истицања и презентације општине Ћуприја и њених 

јавних предузећа и установа.  

 

Члан 9. 

 

Грб општине могу користити званични представници  и делегације општине када 

учествују на манифестацијама које се одржавају у другим местима у земљи и 

иностранству. 

Грб општине се истиче на граници административног подручја општине, поред 

назива општине. 

 

 

 



Члан 10. 

 

Скупштина општине може, изузетно, дати сагласност за употребу Грба општине као 

украса и као дела незаштићеног знака. 

Захтев за давање сагласности садржи намену употребе Грба, технички опис и друге 

чињенице битне за одлучивање. 

Решењем којим се даје  сагласност на употребу Грба општине  одређује се намена за 

коришћење, технички опис, рок за који се даје сагласност и евентуални посебни услов 

употребе Грба. 

Субјектима којима је дата  сагласност на употребу Грба дужни су да обезбеде 

доличан изглед украса, односно незаштићеног знака. 

Решење којим се даје  сагласност на употребу Грба укида се ако корисник 

употребљава  Грб супротно утврђеној намени  и условима  или се не стара о доличном 

изгледу украса или незаштићеног знака. 

Решење којим се одбија захтев за давање сагласности, односно укида дата сагласност 

је коначно. 

Члан 11. 

 

Општинска управа води евиденцију издатих сагласности.  

Евиденција из става 1. овог члана садржи редни број, назив подносиоца захтева, 

број, датум и година издавања сагласности, намена коришћења и временски период 

важења сагласности.  

 

III.  ЗАСТАВА  ОПШТИНЕ  

 

Члан 12. 

 

Застава општине Ћуприја (у даљем тексту: Застава Општине) је правоугаоног облика 

и црвене је боје. У централном  делу заставе налази се стилизација златних грифона, 

окренутих један ка другом, стилизација са северног зида припрате манастира Раванице, 

овенчаниг са два златна класа жита, који чине венац кружног облика испод кога се налази 

исписан број 1215. који представља годину првог помена Ћуприје (Равна) у саставу српске 

државе (Стефан Првовенчани). Изнад стилизације грифона налази се стилизација круне 

кнеза Лазара приказана линеарно у златној боји. Испод грифона налази се стилизација 

зиданог златног моста са два лука,изнад кога се јавља златна зубчаста линија, стилизација 

капије и зидина града или куле града . 

 

Члан 13. 

 

Застава општине истиче се: 

1. стално на управној згради у седишту општине Ћуприја у улици 13. октобра број 7; 

2. приликом прослава, свечаности и других масовних културних, спортских и 

сличних манифестација од значаја за општину; 



3. приликом међуопштинских сусрета, такмичења и других скупова (научних, 

културно уметничких, спортских и др.) на којима општина учествује или је 

репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова. 

4. у другим случајевима ако њена употреба није у супротности са одредбама ове 

одлуке.   

Члан 14. 

 

Застава општине стално је постављена у службеним просторијама председника и 

заменика председника Скупштине општине, председника и заменика председника 

општине као и у сали у којој заседају органи општине и њихова радна тела. 

 

Члан 15. 

 

Када се застава општине  истиче са заставама других општина  поставља се тако да 

се истиче  предност заставе општине  Ћуприја као домаћина и то: 

-у центру круга, тако да се јасно види-ако су друге заставе поређане у круг; 

-у темену полукруга-ако су заставе поређане у полукруг; 

-на челу колоне-ако су заставе поређане у колони; 

-на првом месту у врсти, односно са леве стране, спреда гледано-ако су заставе 

поређане  у врсти; 

Ако се застава  општине истиче  са друге две заставе, застава општине  налази се  у 

средини. 

Ако се застава општине Ћуприја истиче поред  неке друге заставе она се  увек налази 

са леве стране спреда гледано. 

У случају да се застава општине истиче поред заставе  Републике Србије, стране 

државе или међународне организације, застава општине се увек налази са десне стране 

спреда гледано. 

Ако се застава општине истиче на говорници може се поставити на копљу са десне 

стране  говорника или на зиду изнад говорника, тако да је говорник не закљања. 

 

Члан 16. 

 

Застава општине не сме бити постављена  тако да додирује  тло, нити као подлога, 

подметач, завеса или слично. 

Заставом општине се не могу покривати возила или други предмети, нити се могу 

украшавати  конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице. 

 

Члан 17.  

 

Застава за истицање у ентеријеру израђује се од сјајног материјала средње или тешке 

граматуре. 



Ресе за заставу намењену истицању у ентеријеру су од жутог упреденог влакна или 

од танког упреденог златног жичаног ткања. Дужина реса износи најмање 3 % дужине 

ивице заставе, а највише 5 % исте дужине. 

Застава за истицање у екстеријеру израђује се од лаке до средње тешке синтетичке 

тканине која не упија воду. 

 

Члан 18.  

 

У дане жалости Застава Општине истиче се  на пола копља односно јарбола. 

 

IV. НАДЗОР 

 

Члан 19. 

 

О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа општине Ћуприја. 

Надзор над спровођењем  одредаба ове одлуке врши комунална инспекција. 

Комунални инспектор је овлашћен да, када утврди да се грб општине или застава 

општине  користе супротно одредбама ове одлуке, решењем забрани њихову употребу и 

по правилу наложи уклањање са објекта или предмета  на којима су истакнути грб или 

застава  и предузме друге мере ради откљањања уочених недостатака. 

 

V.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 20. 

 

Новчаном казном од 60.000,оо динара казниће се за прекршај правно лице  ако: 

1. употреби грб и заставу општине у облику или садржини који нису утврђени 

Статутом општине Ћуприја (члан 2. ове одлуке); 

2. грб и заставу општине употреби на начин супротан одредбама члана 3. ове 

Одлуке; 

3. грб и заставу употреби супротно одредбама члана 4. ове Одлуке; 

4. употреби грб општине као украс, или као део незаштићеног знака без прибављене 

сагласности у складу са чланом 10. ове Одлуке; 

5. употреби грб општине супротно посебним условима утврђеним решењем из члана 

10. ове Одлуке; 

6. Заставу општине постави  тако да додирује  тло, као подлогу, подметач, завесу или 

слично. 

7. Заставом општине покрије возило или други предмет, украси  конференцијски сто 

или говорницу. 

За прекршај из става 1. овог члана  казниће се  новчаном казном   у износу од 

10.000,оо динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 40.000,оо динара. 



За прекршај из става 1. овог члана  казниће се физичко лице  новчаном казном у 

износу од  8.000,оо динара. 

 

VI.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Предузеће, установа, друга организација, предузетник или физичко лице који су 

употребљавали грб општине до дана ступања на снагу ове одлуке, дужни су да у року од 3 

месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, поднесу захтев за прибављање сагласности у 

складу са чланом 10. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању и 

употреби грба града Ћуприје („Службени гласник општине Ћуприја”, бр. 6/1985) 

 

Члан 23.   

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја„ . 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

БРОЈ__________/2023-01-2 од  _____________ 2023.године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

______________________________________ 

Нинослав Ерић, мр. ек. наука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образложење 

 

 

Одлуком о утврђивању и употреби грба града Ћуприје („Службени гласник 

општине Ћуприја”, бр. 6/1985) прописано је да је Грб правоугаоног облика у горњем 

средишњем делу има испупчење равностраног тругла доњи део има облик ластиног репа, 

састоји се од четири боје и златне, црвене беле и плаве. Црвена боја је основа која са  

звездом петокраком у врху представља народноослободилачки рат и социјалистичку 

револуцију................ 

Чланом 7. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019) 

је прописано да општина има грб и заставу. Грб општине Ћуприја користи се као Велики 

грб, Средњи грб и Мали грб. Велики грб се састоји од средњег грба, чувара грба и застава 

Републике Србије и општине Ћуприја. Средњи грб састоји се од: штита, круне грба и 

ленте. На грбу су назначени симболи који се везују за општину Ћуприја: мост, реке 

Велика Морава и Раваница, бедем и кула, класје жита и грифони. Текст који се исписује 

на грбу садржи име општине и годину 1215. када се Општина први пут помиње у 

званичним списима. Мали грб се састоји од штита и ленте, изгледа и садржине средњег 

грба. Застава општине је правоугаоног облика, црвене боје и са истакнутим елементима 

грба. Изглед и употреба грба и заставе Општине ближе се уређују посебном одлуком 

Скупштине општине. Садржина одлуке из ст. 7 овог члана мора одговарати историјским и 

стварним чињеницама и не сме вређати општи и државни интереси, национална и верска 

осећања и јавни морал. 

Како је велико неслагање са визуелним и нормативним решењем Грба неопходно је 

донети Одлуку која је у сагласности са тренутно важећим Статутом општине Ћуприја  у 

складу са уобичајеном хералдичком и вексиколошком праксом. 

 


