
На основу члана 32. 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: 

Одлука о употреби имена и амблема Општине Ћуприја 

Члан 1. 

Име и амблем Општине Ћуприја употребљавају се у складу са овом Одлуком  и на 

начин којим се не нарушава углед Општине Ћуприја. 

Члан 2. 

Амблем Општине Ћуприја употребљава се у облику и садржини који су утврђени 

овом одлуком. 

Изузетно, амблем Општине на појединим публикацијама и штампаним материјалима 

може бити у једној боји. 

Амблем Општине Ћуприја се не сме користити ако je оштећен или je својим 

изгледом неподобан за употребу. 

Члан 3. 

Амблем Општине Ћуприја употребљава се: 

- у службеним натписима органа Општине Ћуприја истакнутим на зградама у којима 

су ови органи смештени, као и у свечаним и другим просторијама које користе органи 

Општине, 

- на званичним исправама одборника Скупштине Општине Ћуприја, 

- на дипломама, повељама, меморандуму, позивницама и сличним штампаним 

материјалима које користе председник Скупштине Општине Ћуприја и функционери 

које бира или именује Скупштина Општине, као и на свим плакетама, медаљама и 

сличним предметима које додељује Општина Ћуприја заслужним појединцима и 

колективима, 

- на "Службеном гласнику Општине Ћуприја" и другим публикацијама које издаје 

Општина, односно њени органи. 

Члан 4. 

Амблем Општине Ћуприја може да се употребљава: 

- приликом обележавања празника Општине Ћуприја и других празника од 

општинског и државног значаја, 

- приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, 

научних, културно-уметничких, спортских и других), сајмова, јубиларних прослава и 

других јавних манифестација и свечаности које организују или на којима учествују 

Општина Ћуприја и њени органи, ако je то у складу са правилима и праксом одржавања 

таквих манифестација и скупова, 



- на публикацијама које издају туристичке организације у туристичко-пропагандне 

сврхе. 

Амблем Општине Ћуприја може да се употребљава и у другим случајевима ако 

његова употреба није у супротности са овом Одлуком. 

Члан 5. 

Приликом остваривања међународне и међуградске сарадње и другим свечаним 

приликама могу да се употребљавају значке израђене у облику и по садржини 

аутентичне амблему Општине Ћуприја. 

Члан 6. 

Јавна предузећа или установе чији je оснивач Општина Ћуприја могу да 

употребљавају амблем Општине Ћуприја. 

Управни одбор јавног предузећа или одговарајући орган установе дужан je да својим 

актом уреди начин употребе амблема Општине Ћуприја по прибављеној сагласности 

Скупштине Општине Ћуприја. 

Члан 7. 

Амблем Општине Ћуприја може да се употребљава као робни и услужни жиг, узорак 

или модел, или као знак за обележавање робе и услуга, по претходно прибављеној 

сагласности Скупштине Општине Ћуприја. 

Члан 8. 

Према изворном амблему Општине Ћуприја обликује се амблем за одговарајуће 

потребе или намене. 

Овлашћена предузећа и остали корисници амблема дужни су да обезбеде употребу 

амблема који je аутентичан, јасан и препознатљив у целини и у свим детаљима са 

изворним амблемом Општине Ћуприја. 

Члан 9. 

Назив Општине Ћуприја могу да употребљавају предузећа, установе и други облици 

организовања по одобрењу Скупштине Општине Ћуприја. Предузећа, установе и други 

облици организовања којима је одобрена употреба имена Општине Ћуприја у свом 

пословању могу да употребљавају и амблем Општине Ћуприја. 

 

Члан 10. 

Уношење имена Општине Ћуприја у фирму, односно назив предузећа, установе и 

другог облика организовања одобриће се уколико је делатност предузећа, установе и 

другог облика организовања од значаја за грађане, привреду и друштвене делатности у 

Општини Ћуприја. 



Уношење имена Општине Ћуприја у фирму, односно назив предузећа, установе и 

другог облика организовања може да се одобри и у случајевима када Скупштина 

Општине процени да би уношење имена Општине у фирму односно назив, допринело 

даљој афирмацији угледа Општине Ћуприја. 

Члан 11. 

Скупштина Општине Ћуприја, решењем о давању одобрења о употреби имена и 

амблема Општине Ћуприја одређује услове и начин употребе имена и амблема 

Општине. 

Члан 12. 

Скупштина Општине Ћуприја може да ускрати предузећу, установи и другом облику 

организовања право на употребу имена и амблема Општине Ћуприја, уколико својим 

пословањем наноси штету и нарушава углед Општине Ћуприја. 

Предлог Скупштини Општине Ћуприја да се предузећу установи и другом облику 

организовања ускрати право на употребу имена и амблема Општине Ћуприја могу да 

поднесу овлашћени предлагачи у складу са Пословником Скупштине. 

Члан 13. 

О употреби имена и амблема Општине Ћуприја у случајевима из члана 3. до 10. ове 

Одлуке, стараће се Општинска управа општине Ћуприја, Одсек за председника 

општине, општинско веће и скупштинске послове. 

Члан 14. 

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

1. употреби амблем и назив Општине Ћуприја у облику или садржини који нису 

утврђени овом Одлуком (члан 2. Одлуке) 

2. употреби амблем Општине Ћуприја који je оштећен или неподобан за употребу 

(члан 2. став 3.). 

3. назив и амблем Општине Ћуприја употребљава без одобрења надлежног органа 

Општине Ћуприја (члан 9 и 11). 

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. 

Члан 21. 

 

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

употребљавали амблем 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. 

 

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  

 

 

  


