
На основу члана 32, 58. и 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 71. Статута
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08,
22/08 и 13/11), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 18.04.2013.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о организацији

општинске управе број 06-120/2012-02 од 24.12.2012.године
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.25/12), тако што се у члану
11. став 1. иза текста: „У општинској управи постављају се
помоћници председника општине за следеће области и то: за
економски развој, за урбанизам“, бришу се речи „и здравство“, а
остатак текста до краја става остаје непромењен.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8.дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-2/2013-02 од 18.04.2013.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 чл. 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја , чл.  5 до 9,чл. 15 до 20, чл.24 до
32 и чл.34 до 38.Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011) Скупштина општине Ћуприја на
редовној седници одржаној дана 18.04.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се обављање и спровођење

комуналне делатности, услови и начин организовања послова у
вршењу комуналне делатности и услови за коришћење
комуналних производа, односно комуналних услуга на
територији општине Ћуприја.

Члан 2.
Комуналне делатности које се уређују овом Одлуком

су:
- одржавање чистоће у граду и насељеним местима,
- чишћење и одржавање јавних површина,
- изношење смећа са јавних површина,
- уређење дворишта и спољне фасаде зграда,
- одржавање комуналне хигијене у сеоским насељима,
- одржавање комуналне хигијене у домаћинствима која држе
животиње у граду.
- делатност зоохигијене.

           Одржавање јавних површина у граду и насељеним
местима:
- заузимање јавних површина,
- истицање, постављање реклама, паноа и билбордова,
- раскопавање улица и јавних површина,
- уређење и одржавање јавних простора за паркирање-
управљање јавним паркиралиштима.

    Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих
површина:
- уређење и одржавање паркова,
- уређење и одржавање других зелених површина,
- одржавање тргова,
- уређење и одржавање рекреационих површина (терена,
игралишта и пратећих објеката који служе за рекреацију).

        Одржавање објеката за водоснабдевање и одвођење вода:
- одржавање објекта за водоснабдевање,
- одржавање водоводне мреже,
- одржавање канализационе мреже.

        Одржавање јавне расвете, ТТ мреже, инсталација и уређаја
за испоруку:
- одржавање јавне расвете,
- одржавање ТТ мреже,
- чишћење растиња испод и изнад водовода,
- одржавање инсталација и уређаја за испоруку гаса и друго.

        Одржавање улица и саобраћајних површина:
- одржавање саобраћајних површина,
- одржавање улица у граду и насељеним местима,
- одржавање сигнализације,
- уређење и одржавање депонија,
- уређење и одржавање пијаца,
- уређење и одржавање гробља,
- одржавање атмосферске канализације,
- пружање комуналних услуга за време штрајка и за време и
после елементарних непогода.

Члан 3.
Јавне површине у смислу ове Одлуке су:

- површине јавног саобраћаја,
- улице путеви,тротоари, стазе ,тргови, мостови,

канали, јаркови и друго,
- зелене површине,
- паркови,тргови,
- спортски, забавни и рекреациони терени,
- пијаце: сточне, зелене и шарене,
- површине које су урбанистичким плановима и

одлукама проглашене за јавне површине,
- аутобуска стајалишта,
- градско гробље и сеоско гробље, корита река, обала,

друге површине које подлежу обавези спровођења
комуналне делатности у вези спровођења комуналне
хигијене су дворишта предузећа, установе, физичка
лица.

-
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Члан 4.
Комунални објекти у смислу ове Одлуке су:

- јавне површине,
- стамбене, пословне, помоћне зграде и гараже,
- инфраструктура – водоводна, канализациона, електро,

ТТ мрежа, гасне инсталације ( шахте, мерни
инструменти и друго),

- објекти који служе за производњу комуналних
производа (воде, бунари, резервоари и друго),

- објекти који служе за производњу комуналних услуга
(колектор, депоније и друго),

- пијаце са пратећим објектима (зелена, сточна, шарена
пијаца и друго),

-  градско гробље са пратећим објектима,
- рекреациони терени – забавни спортови са пратећим

објектима,
- добра у општој употреби.

Члан 5.

2. НАДЛЕЖНОСТ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Скупштина општине Ћуприја у складу са Законом

обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за
изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката.

Скупштина општине Ћуприја уређује  у складу са
Законом услове обављања комуналних делатности, права и
обавезе корисника комуналних услуга, квалитет комуналних
услуга нарочито здравствену и хигијенску исправност према
прописаним стандардима, тачност у погледу рокова испоруке
заштиту корисника у добијању услуга, трајност у пружању
услуга, ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова
обављања комуналне делатности, конкуренцију у обављању
делатности.

Обављање и спровођење комуналне делатности,
одржавање комуналних објеката и инфраструктуре и субјекти за
спровођење  комуналних делатности у општини Ћуприја су:

- органи општине Ћуприја,
- јавна комунална предузећа
- јавна предузећа,
- предузећа, правна лица и предузетници,
- месна заједница,
- физичка лица и грађани.

У оквиру делатности одржавање гробља и објеката у
склопу гробља-капела сахрањивања могу обављати искључиво
јавна предузећа или привредна друштва у којима је већински
власник од најмање 51% Република Србија или општина
Ћуприја.

Начин поверавања обављања комуналних
делатности

Члан 6.

Скупштина општине Ћуприја је дужна да се у
поступку поверавања обављања комуналне делатности руководи
начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите
животне средине.

Скупштина општине Ћуприја и вршилац комуналне
делатности, дужни су да доставе Министарству извештај  и
обавештења у вези са обављањем комуналне делатности и у
року од 15 дана од дана пријема захтева министарства.

Поверавање обављања комуналне делатности врши се
на основу Одлуке Скупштине општине Ћуприја о начину
обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим
када се оснива Јавно предузеће.

Уколико је Одлуком о начину обављања комуналне
делатности предвиђено да ће комуналну делатност обављати
Јавно предузеће, вршилац комуналне делатности може се
одредити у одлуци о начину обављања  комуналне делатности.

На поступак поверавања обављања комуналних
делатности чије се финансирање врши из буџета општине
Ћуприја примењују се одредбе Закона о јавним набавкама.

Уколико Одлуком Скупштине општине Ћуприја о
обављању комуналне делатности није предвиђено закључење
појединачних уговора између вршиоца и корисника комуналних
услуга, сматра се да је уговорни однос настао започињањем
коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге у складу са прописима.

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају
планираних и непланираних прекида испоруке

Члан 7.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у

средствима јавног информисања обавести кориснике о
планираним прекидима испоруке који могу настати у пружању
комуналних услуга најкасније 24 сата пре очекиваног прекида
испоруке.

Члан 8.
У случају непланираних прекида испоруке

комуналних услуга вршилац комуналне делатности дужан је да
о томе одмах обавести Скупштину општине Ћуприја и одмах
предузме мере за отклањање  узрока поремећаја.

Члан 9.
Скупштина општине Ћуприја дужна је по пријему

обавештења о прекиду у пружању комуналних услуга да:
- одреди ред у пружању ових услуга оним корисницима

код којих би услед прекида настала опасност по
живот правних и физичких лица,

- предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине,

- утврди разлоге и одговорност за прекид у испоруци и
учињеној штети.

Обавезе корисника комуналних услуга и обустава
комуналних услуга

Члан 10.
Корисник комуналних услуга дужан је да користи

комуналне услуге на начин којим се не ометају други корисници
и не угрожава животна средина.

Вршилац комуналне делатности може ускратити
комуналну услугу кориснику када корисник:

- изврши прикључење на комуналну мрежу без
претходно прибављеног одобрења,

- користи услугу противно прописима
- омета друге кориснике услуга
- не плати комуналну услугу у утврђеном року
- ненаменски користи комуналну услугу у време

редукције о чему је благовремено обавештен

Вршилац комуналне делатности дужан је да
најкасније у року од 2 дана од измирења дуга за извршену
комуналну услугу и плаћене накнаде за поновно прикључење
настави пружање комуналне услуге кориснику.

Поступање са принудно уклоњеним стварима

Члан 11.
Власници принудно уклоњених возила, ствари и

других предмета дужни су да их преузму у року који својом
одлуком утврђује Скупштина општине Ћуприја а који не може
бити краћи од 120 дана нити дужи од 180 дана. Скупштина
општине Ћуприја својом одлуком прописује и услове и начин на
које вршилац комуналне делатности може остварити право да се
возило и други предмети ако се не преузму у предвиђеном року
продају да би се намирили трошкови поступка, лежарине и
други трошкови.

Члан 12.
Власник или корисник непокретности дужан је да

омогући вршиоцу комуналних делатности интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз
обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету
насталу услед интервенције.

    Вршилац комуналних услуга је дужан да отклони
последице извршене интервенције најкасније у року од 7 дана од
дана завршетка интервенције.

Члан 13.
    Вршилац комуналне делатности у обављању

послова сарађује са полицијом и комуналном инспекцијом у
складу са законом. Сарадња обухвата: међусобно обавештавање,
размену података и предузимање заједничких мера за обављање
комуналних делатности.
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Члан 14.
     Комунална хигијена у смислу ове одлуке обухвата:
- чишћење улица, тротоара, тргова и других јавних

површина,
- чишћење и одржавање обала и корита река,

водотокова и путних канала,
- чишћење и одржавање паркова и других зелених

површина,
- чишћење и одржавање канализације, септичких јама,

дворишта и друго,
- уређење и одржавање фасада стамбених и пословних

зграда, споменика, спомен-обележја и друго,
- обезбеђивање и постављање судова за смеће, корпи

за отпатке и других посуда и њихово уредно и редовно
пражњење,

- уклањање снега и леда са јавних површина,
- чишћење и одржавање спортских објеката, терена,

базена и друго .

Чишћење и одржавање јавних површина
Члан 15.

Чишћење јавних површина врши предузеће, месна
заједница и грађани. Предузеће врши чишћење јавних површина
на основу програма који доноси, а на који даје сагласност
Скупштина општине Ћуприја и уговора са ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Ћуприја'' начин одржавања,
рокове и цену. Програм  реализације комуналних делатности
доноси се једном годишње до краја календарске године за
наредну годину.

Члан 16.
Чишћење јавних површина (улица, путева, тротоара,

паркова) обавља Јавно комунално предузеће, односно предузеће
или предузетник коме се повере ови послови.

Друге јавне површине, дворишта предузећа, правних
лица, пословних зграда одржавају власници односно корисници
истих. Тротоаре и зелене површине испред стамбених зграда,
пословних простора  одржавају власници односно корисници
истих.

Уређење, чишћење и одржавање дела јавне површине
испред дворишта физичких лица врше власници односно
корисници истих. Јаркове и канале дуж пута и испред поседа
физичких лица вршиће КЈП ''Услуга'' Ћуприја.

Члан 17.
Неизграђене површине и тротоаре где не постоје

пословни и стамбени објекти одржава овлашћени привредни
субјекат.

Члан 18.
Одржавање градилишта и простора око градилишта

спроводи инвеститор ако радове изводи у својој режији или
извођач радова који гради објекат.

Инвеститор или извођач може закључити уговор са
трећим лицем ради одржавања површине.

Члан 19.
Овлашћени привредни субјекат коме су поверени

послови комуналне хигијене на територији општине Ћуприја у
обавези је да на јавним површинама одржава корпе за отпатке
или судове за смеће који треба да буду постављени тако да не
ремете безбедност саобраћаја у смислу смањења прегледности.

Члан 20.
Одобрење за постављање судова даје надлежно ЈП

''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја''.
Изглед боја и величина корпи за отпатке морају се

уклапати у амбијент и архитектуру објекта где се постављају.

Члан 21.
Јавне површине морају се чистити, поливати и прати.

Улице и тргови се перу од 01. априла до 31. октобра од 22 до
5,00 сати, а од 01. новембра до 31. марта од 6,30 до 14,30, тако
да се на њима увек одржава чистоћа према усвојеном програму.

У хитним, оправданим и непредвидивим случајевима
надлежни орган комуналне инспекције може наредити чишћење,
прање и поливање јавних површина у складу са разлозима
(епидемиолошки разлози, празници, елементарне непогоде).

Члан 22.
Смеће са јавних површина, улица, тротоара, тргова,

паркова сакупља се у одређене судове за смеће-контејнере.
Контејнери за улично смеће морају се празнити

најмање два пута недељно. На јавним површинама где се
избацује већа количина смећа поставља се већи број контејнера
и изношење се мора вршити свакодневно.

Члан 23.
Уколико се укаже потреба за изменом локација на

којима су постављени контејнери – сагласност за промену
локације даје ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' које сачињава распоред. Приликом сачињавања
распореда мора се водити рачуна да се не угрози безбедност
обављања саобраћаја и кретање пешака.

Члан 24.
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине

Ћуприја'' издаје одобрење за уређивање јавних површина у
складу са планом уређивања истих.

Члан 25.
План уређивања јавних површина око стамбених

зграда доноси и реализује предузеће коме је поверено
одржавање јавних површина а по добијеној сагласности од ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја''

Члан 26.
О одржавању комуналне хигијене на железничким ,

аутобуским станицама и бензинским пумпама старају се
предузећа која њима газдују.

Члан 27.
Забрањено је на споменицима културе и скулптурама

лепити прогласе, обавештења и вршити било какву радњу чијим
би се извршењем променио облик споменика.

Уколико су споменици и скулптуре на јавним
површинама простор око истих одржава предузеће за комуналне
делатности.

Уколико су споменици и скулптуре у двориштима
предузећа или физичког лица простор око истих одржава,
власник, односно корисник земљишта на коме се налазе.

Члан 28.
Забрањено је палити смеће у судовима за смеће,

убацивати отпадни грађевински материјл и шут у контејнере.
Забрањено је превртати и померати судове за смеће-

контејнере са места која су одређена по плану.

Члан 29.
Забрањује се прање и поливање улица, поливање

башти, прскање паркова и трављака, пуњење базена, употреба
водоскока, прање возила и друго трошење воде из градске
мреже у индустријске и техничке сврхе у општини Ћуприја у
периоду од 01. јуна до 30. септембра.

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 30.

Кућним смећем у смислу ове Одлуке сматрају се
отпаци из стамбеног и пословног простора и дворишта.

Апарати за домаћинство, отпаци из индустријске
занатске и пољопривредне делатности, шљака из котларница,
грађевински шут, камен и стари намештај не сматра се кућним
смећем.

Члан 31.
Изношење и депоновање кућног смећа са јавних

површина врши овлашћени привредни субјекат.Корисник или
власник стамбеног и пословног објекта не сме спаљивати,
уништавати или закопавати кућно смеће нити га депоновати ван
места одређеног за депоније.

Члан 32.
Уклањање материјала опасних по живот и здравље

људи, секундарних сировина у здравственој установи врши се
преко овлашћеног предузећа. За те послове у складу са
посебним прописима и ови отпаци не смеју се бацати у судове за
смеће и лагеровати на градској депонији.

Уклањање и уништавање отпада, секундарних
сировина из кланица и месара мора се обављати на посебан
начин и у договору са предузећем за изношење и депоновање
смећа.
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Члан 33.
Овлашћени привредни субјекат коме је општина

поверила послове одржавања комуналне хигијене дужан је да
сакупља чврсти комунални отпад у одговарајућим посудама и
контејнерима.За селекцију отпада за индивидуална домаћинства
овлашћени привредни субјекат обезбеђује посуде за смеће
запремине 120 л. или 1100 л. а за домаћинства у стамбеним
зградама запремине 1100 л.
            Правна лица и предузетници у складу са уговором о
изношењу смећа су у обавези да обезбеде прописане посуде за
изношење смећа о свом трошку према врсти делатности коју
обављају и у договору са вршиоцем услуга изношења смећа.

Члан 34.
Типизиране судове за смеће-контејнере на јавним

површинама поставља овлашћени привредни субјекат по
распореду који добија од ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја''.

Број судова за смеће за стамбене зграде за становање
одређује се према броју станова и то најмање једна посуда за 10
станова.

Број судова за смеће за кориснике односно власнике
пословног простора чија је површина преко 100м2 морају
поседовати контејнере, а чија је површина до 100 м2
одговарајући број типизираних канти за смеће са поклопцима.

Члан 35.
Грађани, предузетници и правна лица са територије

општине Ћуприја дужни су да овлашћеном привредном субјекту
за одношење, превоз и депоновање смећа плаћају накнаду за
услуге према ценама које утврде а на које сагласност даје
Скупштина општине Ћуприја.

Сви корисници комуналних услуга изношења смећа
обавезни су да за ове услуге плаћају накнаду, јер ће се у
противном применити санкције предвиђене овом одлуком.

Цене за обављање комуналних услуга усклађују се
годишње 31. децембра у складу са важећим прописима
Владе РС.

Наплата комуналног производа и пружања
комуналних услуга врши се грађанима, предузетницима и
предузећима месечно за претходни месец.

Наканада за пружање комуналних услуга и
испоручени комунални производ који се пружају по утврђеном
распореду регулишу се уговором између пружаоца и даваоца
услуга, односно корисника производа.

Уколико физичка и правна лица која користе
комуналне услуге не плаћају накнаду за учињену услуге, смеће
се неће износити.

Надлежно одељење Скупштине општине Ћуприја не
може издати одобрење за употребу зграде уколико нису
обезбеђени судови за смеће у складу са овом Одлуком.

Члан 36.
Предузеће, власници пословног простора и физичка

лица уколико поседују отпадни материјал који се не сме
одлагати на градској депонији закључују уговор са Јавним
предузећем или другим овлашћеним предузећем о изношењу
истог мимо уговореног ценовника под условима који се утврђују
уговором.

Члан 37.
Власници стамбених зграда и пословног простора и

физичка лица су дужни да пре почетка коришћења објекта
пријаве површине истог као и површине дворишта овлашћеном
привредном субјекту, ради пружања услуга и обрачунавања
накнаде за изношење смећа.

Уколико су корисници и власници из претходног
става из одређених разлога престали са коришћењем објекта
дужни су да у року од 5 дана по престанку коришћења објекта
пријаве промене овлашћеном привредном субјекту, ради
брисања из евиденције корисника услуга.

Члан 38.
        Овлашћени привредни субјекат је у обавези да редовно
износи смеће из посуда за смеће код свих корисника по
утврђеном распореду који мора бити презентован јавности и
достављен надлежној комуналној инспекцији.

Кућно смеће се износи четири пута у току месеца.
            Овлашћени привредни субјекат је у обавези да приликом
узимања, сакупљања и одвожења комуналног отпада одржава

хигијену и не ствара нечистоћу на било који начин на јавним
површинама.
            Овлашћени привредни субјекат је дужан да сачини
Регистар корисника услуга физичких и правних лица и да га
уредно ажурира са стањем на терену.
             Овлашћени привредни субјекат је дужан да одржава
хигијену места на јавним површинама где се налазе судови за
смеће, а приликом узимања и одвожења комуналног отпада.

Овлашћени привредни субјекат је дужан да судове за
смеће са јавних површина пере и дезинфикује најмање једном у
шест месеци, а у летњим месецима бар једном у месецу.

Члан 39.
Овлашћени привредни субјекат који обавља поверене

послове комуналне хигијене града и села дужан је да сакупљени
отпад одвезе на регионалну санитарну депонију у Јагодини при
чему добит од продатих рециклираних материјала дели са
општином у једнаким деловима, односно према закљученом
уговору.

Члан 40.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

1. бацати отпатке ван контејнера и корпи за отпатке
или на било који други начин стварати нечистоћу на јавним
површинама,

2. користити јавне површине за складирање робе и
амбалаже,

3. испуштати отпадне воде на јавне површине,
4. прати возила на јавним површинама,
5. сећи дрва на јавним површинама,
6. спаљивати смеће у контејнерима и на јавним

површинама,
7. оправљати и сервисирати возила на јавним

површинама осим у   изузетним случајевима када је дошло
до квара возила,

8. остављати на јавним површинама хаварисана и
неисправна моторна возила или прикључна возила,

9. бацати на јавним површинама, каналима,
водотоцима и рекама угинуле животиње, отпадни материјал,
смеће, шут и друго,

10. паркирати моторна возила на јавним површинама
односно на местима на којима то није дозвољено,

11. просипање отпадних вода, опасних материја на
јавним површинама,

12. забрањено је поливање јавних површина отпадним
водама као и неисправном водом.

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 41.
О одржавању и функционисању градског водовода

стара се ЈП ''Водовод и канализација'' – Ћуприја.

Члан 42.
Предузеће коме  је поверено водоснабдевање дужно је

да поправи квар на водоводној мрежи.
Уколико би радови изазвали прекид у водоснабдевању

дуже од 8 часова пре почетка њиховог извођења морају се
обавестити преко средства информисања, најмање 6 часова
раније, осим када је отклањање квара хитне природе са
напоменом у ком интералу неће бити воде.

На просторима где су бунари забрањено је држање
животиња, лагеровање ђубришта. Ови објекти морају бити
ограђени чврстом оградом у висини од најмање 1 метра.

Пољски бунари морају бити покривени чврстим
поклопцем.

КАНАЛИЗАЦИЈА
Члан 43.

О одржавању и обезбеђивању функционисања Јавне
градске канализације стара се ЈП ''Водовод и канализација
Ћуприја'' из Ћуприја, дужно је да редовно:

1. чисти шахтове фекалне канализације,
2. одржава шахтове,
3. замењује оштећене поклопце на шахтовима,
4. оправља оштећену мрежу
5. у случају запушења  канализације да одмах приступи

чишћењу исте
6. дезинфикује загађене површине
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Предузеће коме се повери одржавање атмосферске
канализације дужно је да:

1. редовно чисти шахтове атмосферске канализације,
2. редовно чисти канализациону мрежу атмосферске

канализације и најкасније у року од 24 часа измести
поклопац шахте који је оштећен,

3. да обезбеди шахт који је остао без поклопца да не
дође до повређивања,

4. грађани, предузећа или предузетници који су
прикључили отпадне воде из својих објеката у
атмосферску канализацију дужни су да исту одмах
искључе а ако то не учине сами, то ће учинити
овлашћени привредни субјекат.

Члан 44.
Надлежна инспекција за заштиту животне средине

донеће решење о отклањању недостатака, уколико перионице не
поседују одговарајуће уређаје, у противном може се забранити
даљи рад перионица.

Перионице моторних возила и др.перионице не смеју
испуштати отпадне воде у канализацију (фекалну и
атмосферску), уколико не поседује прописане уређаје за
пречишћавање отпадних вода.

Перионице моторних возила и друге перионице не
смеју испуштати отпадне воде из својих објеката у путне канале
и друге јавне површине.

Комунални инспектор обавестиће надлежног
инспектора за заштиту животне средине  ради предузимања
мера на отклањању недостатака у раду перионица.

ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, ДРВОРЕДИ, ТРАВЊАЦИ
Члан 45.

Грађани и друга лица дужни су да допринесу заштити
паркова, скверова, дрвореда, травњака и тргова и да их
брижљиву чувају.

О уређивању и одржавању наведених објеката стара
се предузеће које овласти општина Ћуприја.

Члан 46.

Забрањено је у парковима, скверовима, дрворедима и
травњацима:

1. премештање клупа са места на која су постављена,
гажење и стајање и друго оштећивање клупа,
2. газити траву и цвеће,
3. пуштати стоку и живину,
4. кидати, чупати цвеће или гране, лишће и плодове са
дрвета,
5. урезивати знаке на клупама и дрвећу,
6. обављање спортских и других игара,
7. сећи дрвеће, ломити гране и скидати кору са стабла,
8. пењање на дрвеће,
9. паркирање и кретање моторних возила,мотора,
мотоцикала, скутера, бицикала,
10. ложити ватру,
11. убијати птице.

КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Члан 47.

Забрањено је на свим јавним површинама изградња и
постављање без одобрења: киоска, гвоздених и заштитних
стубова, ограда, жардињера, телефонске говорнице, тенде,
надстрешнице, рекламни пано, билборда,клима уређаја  и др.

Члан 48.
Одобрење за постављање објеката из претходног

члана врши се по претходно прибављеном одобрењу који издаје
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја''

Члан 49.
Забрањено је  вршити раскопавање и извођење било

каквих радова којим се оштећује улица и друго које има застор
од асфалта и бетона. Изузетно ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење општине Ћуприја може одобрити раскопавање и
извођење радова уколико то дозвољавају временски услови.

      Забрањено је вршити раскопавање и извођење било
какве радње на јавним површинама без претходног одобрења ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“.

Члан 50.
Забрањено је изношење блата, земље, стајског

ђубрива, песка, шљунка и друге нечистоће из дворишта на
коловоз.

Члан 51.
За потребе извођења радова високе или ниске градње

може се заузети коловоз или тротоар на основу дозволе коју
издаје надлежни орган управе и то ако је услед недостатка
простора на градилишту неопходно заузети овај простор.

Члан 52.
Заузети простори испред градилишта морају бити

ограђени и корисници саобраћаја безбедни у коришћењу истог.
По завршетку радова и престанка потребе за употребу

објеката из претходног члана, општина преко стручне службе
утврдиће да ли је извођач радова испунио обавезу заузетих
објеката у првобитно стање, а ако није ангажује другу
организацију за извршење тих обавеза на терет инвеститора.

Члан 53.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

1. цепати дрва и угаљ на улици односно тротоару или
вршити било коју радњу којом се оштећује та
површина,

2. прелазити пешке или возилом преко свеже обављених
асфалтних или бетонских радова за све време док
стоји постављени знак забране прелаза,

3. складирати грађевински материјал на улици, тротоару и
другим површинама и бацати отпадни материјал  од
порушених зграда и земљу на исте,

4. возити бицикл или колица тротоаром осим дечијих
колица,

5. уклањати или уништавати саобраћајне знаке,
6. просипати нафту, нафтне деривате на асфалтне и

друге засторе коловоза,
7. ломљење или кресање ивичњака коловоза,
8. износити и истезати арматуре на коловозе, тротоаре и

др. јавне површине или их везивати за дрвеће и
саобраћајне знаке,

9. ложење и паљење ватре на јавним површинама,
остављање моторних и запрежних возила на тротоару
и зеленим површинама,

10. возити возила која својом конструкцијом, величином,
тежином или начином вожње наносе штету коловозу,
зеленој површини или ивичњаку улице,

11. употребљавати направе на возилима или вући
предмете којим се оштећује коловоз,

12. кочити и возити возила на начин који штети коловозу
и ивичњаку улице.

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ТЕЛЕФОНСКЕ И ГАСНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

Члан 54.
О одржавању у исправном стању јавног осветљења

стара се општина Ћуприја, односно овлашћена предузећа.

Члан 55.
Извођење радова на изради јавног осветљења или

повезивање са овом мрежом врши се само код овлашћених
извођача за извођење тих радова по претходном одобрењу
предузећа ''Елдис'' Ћуприја, телефонских уређаја код надлежног
ПТТ и код предузећа за гас.

Члан 56.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

1. разбијати или на било који начин оштетити електро
инсталациона средства на јавним местима (електровод,
каблове, мреже, трафо станице),

2. разбијати или оштетити изолациона средства,
3. разбијати или скидати сијалице,
4. неовлашћено пењање на стубове електро или ПТТ

мреже, ради неовлашћеног припајања, кречења, фарбања,
постављања рекламних паноа, писање и истицање назива
имена фирми и предузећа, лепљење и истицање
плаката,умрлица и слично а све и циљу да се не ремети
естетски изглед града,

5. засађивање дрвећа и другог растиња испод или изнад
електро, ПТТ и мреже за снабдевање гасом.
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СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
Члан 57.

Предузећа, органи и грађани који су власници или
корисници спортских терена дужни су да се старају о њима.

Члан 58.
Власници, односно корисници спортских терена

дужни су да по завршетку манифестације уклоне отпатке са
површина.

 ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

1. вршити било коју радњу која је у супротности са
наменом истих,
2. прескакати ограду истих,
3. увозити бицикле и друга возила на ове терене,остављати
их уз ограду спортских терена и увозити и друга возила на
ове терене.

Члан 59.

    ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
    ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:
1. прљати, оштећивати односно уништавати јавне корпе за
отпатке, сандуке и корпе за ђубре,
 2. стазе или путеве у парковима користити за прелазе возила,
возити бицикле по стазама, парковима, као и ложити ватру у
овим и сличним објектима,
3. везивати стоку за стубове разних инсталација, разне јавне
засаде и сличне комуналне објекте,
4. лепити, истицати плакате, објаве, рекламе, писати пароле и сл.
ван рекламних стубова или табле за то одређене, као и
премештање табли и знакова са натписима,
5. просипати или изливати отпадне воде у површинску
канализацију,
6. кварити или уништавати предмете и уређаје у јавним ВЦ-има,
7. бацати у јавне ВЦ-е односно у отворе предмета којима би
могла да се спречи њихова употреба,
8. кварити или уништавати предмете или уређаје у јавним
површинама.

УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА И СПОЉНЕ ФАСАДЕ ЗГРАДА
Члан 60.

Дворишта стамбених и пословних зграда морају се
одржавати тако да се уклапају у амбијент простора где се налазе.

Члан 61.
Спољни делови зграда: фасаде, столарија и балкони

морају се одржавати како би били у исправном стању и не би
реметили естетски изглед града. На истим се не смеју
постављати табле, рекламни панои, сијалице, осветљење, саксије
за цвеће и други предмети и ствари који би могли падом или
просипањем да угрозе безбедност пешака или нормално
обављање саобраћаја.О исправности спољних делова зграда
старају се власници, односно корисници стамбених зграда и
станова.

Ако власници, односно корисници стамбених зграда
не поступе по налогу надлежне инспекције у прописаном року
даје се налог Комуналном јавном предузећу да отклони
недостатке и испостави фактуру за изведене радове.

Члан 62.
Предузећа, радње и физичка лица дужни су да

одржавају комуналну хигијену на објектима у свом дворишту  и
на свом неизграђеном грађевинском земљишту и то да:

1. скупљају и депонују смеће у судове за смеће,
2. не пале смеће, лишће и други отпадни материјал,
3. не лагерују смеће на јавну површину,
4. не испуштају отпадне воде по дворишту , суседним

двориштима и на јавним површинама,
5. уредно косе и одржавају траву,зеленило, растиње и

слично.

ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 63.

Истовар и утовар огрева, грађевинског и другог
материјала на јавним површинама може се вршити само када за
то не постоје друге површине, а истовар и утовар мора се
обавити брзо и без одлагања најкасније у року од 24 часа од
истовара.

После истовара и утовара са јавне површине морају се
уклонити сви отпаци и нечистоћа.

Уколико не постоје услови за лагеровање
грађевинског материјала у двориште исти се може лагеровати
привремено на тротоару под условом да се не угрожава
безбедност саобраћаја, инсталације и пролаз пешака, а по
добијеној сагласности од ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја''.

Сагласност за привремено заузеће тротоара и других
јавних површина не може се издати за лагеровање песка,
шљунка и другог расутог материјала тамо где је изграђена
кишна и фекална канализација.

Члан 64.
На јавним површинама у граду и сеоским насељима

на којима се не омета саобраћај и не оштећује имовина и
инсталација могу се поставити клупе, посуде са биљном
декорацијом и тезге за продају сувенира, робе, забавни паркови
и друго, а на основу одобрења ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење општине Ћуприја''.

Члан 65.
За обављање трговинске, угоститељске и друге

делатности у периоду када временски услови то дозвољавају
власнику радње, односно предузећа може се одобрити
привремено заузеће јавне површине. Власник радње односно
предузећа подноси захтев у коме наводи врсту делатности коју
жели да обавља на јавној површини, време обављања и
одобрење привремено заузеће јавних површина и испред
пословних објеката одобрава ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење општине Ћуприја'' Ћуприја.

У одобрењу се одређује место, површина, време
трајања заузећа, величина објекта који се износе на јавну
површину и износ накнаде за заузеће јавне површине.

Уколико постоје посебни услови у одобрењу се
морају навести, на пример: чишћење заузете јавне површине,
обезбеђивање  посуде за смеће и слично.

Члан 66.
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине

Ћуприја'' може издати одобрење за привремено заузеће јавне
површине уз одговарајућу накнаду ради продаје сезонских
пољопривредних производа на местима изван пијаце.

Члан 67.
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине

Ћуприја'' може повући одобрење које је издала за привремено
заузеће јавне површине уколико је подносилац захтева
самовољно заузео већу површину од дозвољене или се не
понаша домаћински према јавној површини.

Предлог за укидање одобрења за заузеће може
поднети комунални инспектор, комунално предузеће и друго
овлашћено лице.

             Забрањено је  на јавним површинама, изван пословног
простора, пијаца и других места одређених за поједине
делатности износити и продавати робу,пружати угоститељске и
друге услуге противно одредбама ове одлуке без одобрења ЈП
„Дирекције за изградњу и уређење општине Ћуприја“.

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан  68.

О одржавању градског гробља и сеоског гробља и
пружању погребних услуга стара се Јавно комунално предузеће.

Организација и услови коришћења погребних услуга
регулисана је Одлуком о сахрањивању и гробљима.

Под одржавањем гробља сматра се:
1.   одржавање и уређење капеле,
2.   снабдевање текућом водом,
3.   осветљавање прилаза и капеле,
4.   изградња, одржавање пута и стаза кроз гробље,
5.   изграђивање и одржавање гробља,
6. обезбеђивање довољног броја клозетских кабина,
7. опрема гробара и пренос лешева,
8. обезбеђење специјалних кола за превоз и транспорт

посмртних остатака.

Члан 69.
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ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

1. улазити и задржавати се на гробљу непотребно,
2. прљати и писати по огради гробља, гроба и

споменика,
3. кидати, чупати цвеће, газити траву
4. односити цвеће, венце и слике са гробља и гробница,
5. подизати објекте изузев споменика без дозволе

надлежног органа,,
6. рушити и оштећивати ограде гробља, гробница,

споменика и других објеката,
7. нарушавати ред и мир на било који начин,
8. спроводити погребне поворке кроз град.

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ
Члан 70.

Одржавање пијаце пружање услуге на њима и
одржавање комуналне хигијене на пијацама спроводи предузеће
коме је поверено управљање пијацама.

Организација, услови коришћења пијацама регулише
се посебним одлукама о пијацама.

Члан 71.
Простор зелене пијаце мора се свакодневно чистити

од отпадака и прати, а простор сточне и других пијаца мора се
чистити свакодневно, односно после пазарног дана.

На пијацама мора бити постављен довољан број
судова за смеће.

Услове и начин пражњења судова за смеће утврђује
руководилац пијаце са предузећем које износи смеће са јавних
површина.

ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ У СЕОСКИМ
НАСЕЉИМА

Члан 72.
Предузеће и друго правно лице, државни органи и

друге организације и појединци који имају своје пословне и
радне јединице (ресторани, продавнице, магацини, откупна
места, киосци и др.објекти) у селима дужни су да одржавају
чистоћу око својих објеката на путном и другом земљишту које
служи за јавну употребу у селима.

Грађани су дужни да путно и друго земљиште у селу
које служи за јавну употребу и налази се испред дворишта,
прилаза објекту, сами одржавају.

Власници парцела у селима дужни су да испред свог
поседа одржавају комуналну хигијену и по потреби прокопају и
уређују канале за одвод атмосферских  вода.

Члан 73.
Месна заједница ће субјекте из претходног члана

упозорити када се на прописани начин не одржава чистоћа на
јавним површинама, ако ови то не ураде у року који одреди
месна заједница обезбедиће чишћење на рачун обавезног лица.

Члан 74.
Свака породична стамбена зграда мора имати своје

клозете изграђене по грађевинским прописима и хигијенским
условима, односно морају бити укључени у септичке јаме.

Домаћинства која гаје стоку морају имати пригодне
објекте који морају бити изграђени од тврдог материјала и
поседовати септичку јаму удаљену од стамбеног објекта
најмање 8 метара, а од објекта за снабдевање водом и од
регулационе линије 20 метара.

Члан 75.
Избацивање комуналног чврстог отпада из

домаћинстава по селима врши се по истом принципу као у
граду, осим ако се мештани не изјасне другачије и договоре са
општином и овлашћеним привредним субјектом коме су
поверени послови комуналне хигијене.

Члан 76.
Уколико у селима дође до стварања ''дивљих

депонија'' одговорност за то пада на саму месну заједницу која је
дужна да од починиоца нереда наплати трошкове како би
овлашћени и привредни субјекат одрадио поверене послове
чишћења.

Члан 77.
Дворишта стамбених зграда и зграда у приватној

својини морају се одржавати чиста и уредна.
Члан 78.

Забрањено је на путно и друго земљиште, потоке,
канале и друге јавне површине:

1. избацивати отпатке и смеће из својих зграда, објекта и
дворишта

2. испуштати отпадне и фекалне воде у путне канале и
на јавну површину,

3. избацивати или остављати лешеве угинулих
животиња и живине на јавним површинама,

4. држати неисправна моторна и запрежна возила,
пољопривредне машине на јавним површинама,

5. држати грађевински и други материјал на јавним
површинама,

6. палити смеће, гуме и друге отпатке на јавним
површинама

7. растурати приликом превоза стајско ђубре, сламу и
сено по јавним површинама,

8. просипати фекалне отпадне воде у водотокове и
канале на јавним и другим површинама

Члан 79.
Забрањено је испуштати фекалије из клозета и

септичких јама у баште суседних дворишта.

Члан 80.
Забрањено је прљати,кречити, фарбати, исписивати

пароле, лепити плакате и слично,оштећивати зидове, ограде,
дрвеће електричне и телефонске стубове, трансформаторске
кућице, киоске, рекламне стубове и сличне објекте.

Члан 81.
Мора се одржавати комунална хигијена сеоског

гробља које се мора чистити од корова и камена, а прилаз
гробљу мора вити уређен и и посипан шљунком.

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
Члан 82.

Сопственици породичних зграда, односно корисници
станова, неизграђених станова и неизграђених површина као и
власници и закупци пословних просторија дужни су да када
падне снег очисте тротоар од снега испред својих објеката, а у
случају да настане последица дужни су да тротоар посипају
сољу или другим материјалом.

Снег се не сме чистити на такав начин или са таквим
оруђем да се оштећује тротоар или улица, а мора се водити
рачуна да се пролазницима и возилима обезбеди несметани
пролаз и да се шахтови за одвод воде не запуше.

Ако ноћу падне снег или настане поледица тротоар се
мора посути сољу и чистити идућег дана, најкасније до 8 часова
ујутру.

Овлашћена организација дужна је да очисти улице у
року од 6 часова од појављивања снежних падавина и ледене
кише, а снег и лед очишћен од тротоара и улица што је могуће
пре изнети ван града.

Овлашћени привредни субјекат је дужан да очисти
јавне површине-тротоаре у складу са програмом одржавања
зимске службе.

Сопственици породичне стамбене зграде, односно
корисници станова и власници пословних просторија дужни су
да снег са крова уклоне на прикладан начин.

Члан 83.
Снег са тротоара не сме се бацати на коловоз већ се

сакупља на гомилу и поред ивице тротоара.
Забрањено је из дворишта износити снег на тротоар и

коловоз.
Члан 84.

Програм одржавања зимске службе усваја Општинско
веће општине Ћуприја или други надлежни орган.

Овај програм садржи: организацију која ће
спроводити програм одржавања зимске службе, јавне површине
које ће се чистити и одржавати у зимском периоду, време
отпочињања и трајања зимске службе.
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ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ У
ДОМАЋИНСТВИМА КОЈА ДРЖЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 85.
Забрањује се у граду Ћуприја држање копитара,

папкара и живине у следећим улицама:
Карађорђева, Живке Дамњановић, Цара Лазара Кнеза

Милоша, Раде Симовић, Раде Кончара, Данила Димитријевића,
Курсулина, Змај Јовина, Ловћенска, Брегалничка, Бранка
Радичевића, Светозара Милетића, 13. октобар, Танаска Рајића,
Лоле Рибара до Танаска Рајића, Анђе Ранковић, Доситејева до
Анђе Ранковић, Миодрага Новаковића до Милице Ценић,
Светосавска до Видовданске, Милице Ценић до Видовданске,
Милице Ценић до Видовданске, Видовданска до Милице Ценић,
Делиградска, Миодрага Новаковића до Коче Капетана, 11.
октобар и Булевар ВЈ до Краља Петра I ослободиоца.

У осталим деловима града и приградским насељима
дозвољава се држање и чување домаћих животиња највише до 5
папкара и 50 комада пернате живине за личну употребу грађана.

Члан 86.
Постојећи објекти или просторије пољопривредних

газдинстава у којима се држе и чувају животиње морају се
одржавати у стању да не угрожавају комуналну хигијену
околине и града.

Члан 87.
О збрињавању напуштених животиња са улица и

отпремању у прихватилиште, стара се Зоохигијенска служба у
оквиру КЈП ''Услуга'' општине Ћуприја.
            Делатност Зоохигијенске службе обухвата: хватање,
збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и
изгубљених животиња ( паса и мачака) у прихватилиште за
животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене
напуштене животиње, смањење популације напуштених паса и
мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних
површина до објеката за сакупљање и уништавање отпада
животињског порекла, смањење популације штетних
организама, глодара и инсеката мерама дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Прихватилиште за напуштене животиње мора
испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу
просторија, опреме у складу са законом о добробити животиња и
мора бити уписано у регистар објеката који води Министарство
у складу са Законом којим се уређује ветеринарство.

Лица која раде са животињама у прихватилишту
морају бити професионално обучена у ту сврху.

Пре уписа у регистар објеката Министарству држалац
прихватилишта мора доставити доказ да је обезбедио:

1. финансијска средства за несметани рад
2. спровођење здравствене заштите животиња
3. адекватан смештај за животиње.

Члан 88.
Држалац прихватилишта је дужан да:

1. прима пријаве о напуштеним животињама
2. обезбеди здравствену заштиту животиња
3. врати власнику односно држаоцу на његов захтев

животињу у року од 15 дана од дана смештања у
прихватилиште

У колико се животињи у року од најмање 30 дана од дана
смештања у прихватилиште не пронађе власник односно ако се
не збрине на други начин са животињом се поступа у складу са
програмом контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака из члан а 54. Закона о добробити животиња РС.

ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВРЕМЕ
ШТРАЈКА И ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Члан 89.
Јавно комунално предузеће, јавно предузеће су дужни

да у складу са Законом о штрајку обавесте Скупштину општине
Ћуприја о  штрајку који се организује или најављује у истима.

Члан 90.
Предузеће које пружа комуналне услуге, јавно

предузеће за водоснабдевање и друго предузеће коме су
поверени послови из оне одлуке, за време штрајка дужно је да
обезбеди минимум процеса рада који износи 30%.

Минимум процеса рада утврђују се послови који се
морају обављати, време трајања, број ангажованих радника по
радним јединицама.

О минимуму процеса рада који ће се обављати за
време штрајка предузећа одлучује Општинско веће које оцењује
рад и даље предузимање мера у вези са одржавањем комуналне
хигијене.

Уколико предузећа из претходног става не утврде
минимум процеса рада, надлежно ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење општине Ћуприја'', утврђује минимум процеса рада и
обавештава Скупштину општине Ћуприја.

Члан 91.
У случају необезбеђивања минимума процеса рада, а

угрожени су живот и здравље и имовина грађана и предузећа,
Скупштина општине Ћуприја може поверити обављање
комуналне делатности и пружање комуналних услуга другом
предузећу или предузетнику.

Друго предузеће или предузетник коме су поверени
послови из претходног става дужни су да се придржавају мера
које су им утврђене и наложене.

Члан 92.
У случају елементарних и других непогода предузеће

које пружа комуналне услуге дужно је да се придржава наредби
Штаба за елементарне непогоде.

Члан 93.
По престанку елементарне непогоде предузећа, радње

и грађани дужни су да приступе одмах уклањању последица,
рашчишћавању терена и санирању објекта.

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 94.

Извори средстава за обављање и развој комуналних
делатности

Средства за обављање и развој комуналних делатности
обезбеђују се из:

1. прихода од продаје комуналних услуга,
2. прихода од комуналне накнаде
3. прихода од концестних накнада за обављање

комуналних делатности,
4. прихода буџета  Скупштине општине Ћуприја,
5. наменских средстава других нивоа власти,
6. других извора у складу са законом.

НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА

Члан 95.
Цене комуналних услуга се одређују на основу

следећих начела:

1. примена начела ''потрошач плаћа''
2. примена начела ''загађивач плаћа''
3. адекватне цене да покрије пословне расходе,
4. усаглашености цена комуналних услуга са нечелом

приступачности,
5. непостојања разлике у ценама између различитих

категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на
различитим трошковима обезбеђивања комуналне
услуге
Ако се за различите категорије корисника комуналних

услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна
да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Скупштина општине Ћуприја може прописати да се у
поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује
посебна цена за коришћење комуналне услуге на начин који је у
супротности са прописима којима се ова делатност регулише.

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 96.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. пословни расходи исказани у финансијским
извештајима,

2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре према усвојеном програму
вршиоца комуналне делатности,

3. добит вршиоца комуналне делатности

Средства која су намењена за финансирање обнове и
изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те намене.

Скупштина општине је у обавези да прати кретање цена
комуналних услуга и усклађеност цена комуналних услуга са
Законом о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.
88/2011).

Члан 97.
Влада својим актом ближе прописује обвезнике

комуналне накнаде, основ и мерила за обрачун износа
комуналне накнаде, ослобађања и друга питања.

Скупштина општине Ћуприја својим општим актом
утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за
утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.

Скупштина општине Ћуприја може да у оквиру
одржавања јавног осветљења својим актом пропише услове за
коришћење ове комуналне услуге за кориснике који су
евидентирани као потрошачи код ''Елдиса''.

Наплата накнаде за делатност одржавања јавног
осветљења врши се преко предузећа за дистрибуцију електричне
енергије на начин утврђен актом Скупштине општине Ћуприја и
уговором који Скупштина општине Ћуприја закључи са тим
предузећем.

ПРОМЕНА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 98.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси
вршилац комуналне делатности.

На одлуку о промени цена комуналних услуга из
члана 2. став 3. тачка 1-8 Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011) осим превоза посмртних остатака
умрлог, сагласност даје надлежни орган Скупштине општине
Ћуприја.

Уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне
делатности надлежном органу Скупштине општине Ћуприја
доставља образложење које садржи разлоге за промену и
структуру предложене цене.

Скупштина општине Ћуприја објављује захтев за
давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних
услуга са образложењем, на огласној табли у седишту
Скупштине општине Ћуприја, као и у електронском облику
путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Одлуком Скупштине општине Ћуприја о начину
обављања комуналне делатности односно уговором о
поверавању могу се уредити услови под којим апромена цене
комуналне услуге може да ступи на снагу и пред добијања
сагласности надлежност органа Скупштине општине Ћуприја уз
обавезу вршиоца комуналне делатности д анадокнади разлику
корисницима комуналних услуга ако надлежни орган
Скупштине општине Ћуприја одбије да да сагласност на
повећање цена.

Одлуком Скупштине  општине Ћуприја о начину
обављања комуналне делатности, односно уговором о
поверавању може се уредити начин промене дцене комуналне
услуге на иницијативу Скупштине општине Ћуприја.

Члан 99.
Скупштина општине Ћуприја може утврдити

категорије корисника комуналне услуге који плаћају
субвенционирану цену комуналне услуге као и износ субвенција
за сваку категорију.

Уговором о поверавању може се предвидети
субвенциони износ цене за одређене категорије корисника који
се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.

СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 100.
Грађење објеката комуналне инфраструктуре

финансира се из:

1. прихода од давања у закуп односно на коришћење
комуналне инфраструктуре за обављање комуналне
делатности,

2. дела накнаде за право на обављање комуналне
делатности,

3. дела цене комуналне услуге намењене амортизацији
средстава за обављање комуналне делатности

4. буџета Скупштине општине Ћуприја
5. средстава вршиоца комуналне делатности
6. кредита и других облика задуживања
7. трансфера,
8. донација
9. других извора утврђених посебним прописима

Накнада за давање средстава за обављање комуналне
делатности у закуп или коришћење не може бити нижа од
износа амортизације за средства која су предмет накнаде.

Средства из стаа 1. тачке 1. овог члана приход су буџета
Скупштине општине Ћуприја и користе се преко Буџетског
фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и одржавање
објеката комунаслне инфраструктуре који оснива Скупштина
општине Ћуприја у складу са Законом којим се уређује буџетски
систем.

Уколико се обезбеђују трансферска средства за изградњу
комуналне инфраструктуре води се рачуна да цена комуналних
услуга покрива одговарајуће трошкове.

МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ
Члан 101.

Индивидуални мерни инструменти уграђени на
исталацијама корисника су у својини власника станова, кућа или
пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње и
одржавања тих инструмената.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ
ОДРЕДБИ ОВЕ ОДЛУКЕ

Члан 102.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове

Одлуке и над обављањем комуналне делатности врше
комунални редари и комунални инспектори.

Члан 103.
Комунални инспектор може донети  усмено решење,

издати решење на записник, с тим што је дужан да у најкраћем
року достави писмено решење ради отклањања недостатака.

Члан 104.
Овлашћено лице предузећа, радње или физичко лице

дужно је да омогући надлежном инспектору или комуналном
редару обављање контроле на лицу места и да му доставе
тражене податке.

Члан 105.
Месне заједнице остварују сарадњу са надлежним

комуналним инспектором или са комуналним редаром на
побољшању комуналне хигијене и отклањању неправилности
утврђене у складу са овом одлуком.

Члан 106.
На пословима инспекцијског надзора комуналном

инспектору помажу у раду комунални редари.
Комунални редар обавља послове комуналне

инспекције под надзором комуналног инспектора без права на
доношење решења и подношења пријаве и могу на лицу места
изрећи мандатну казну одговорном лицу.

Члан 107.

Комунални инспектор има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора:

1. прегледа опште и појединачне акте и другу
документацију вршилаца комуналне делатности

2. узима изјаве од одговорних лица код вршилаца
комуналне делатности,



22.04.2013. број 5

10

3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналне делатности,

4. наложи решењем да се комунална делатност обавља
на начин утврђен овом одлуком,

5. прегледа објекте постројења и уређаје који
представљају унутрашње инсталације и припадају
кориснику комуналних услуга,

6. наложи решењем кориснику отклањање недостатака
на унутрашњим инсталацијама или искључење
корисника са комуналног система,

7. изриче и наплаћује новчане мандатне казне на лицу
места, односно подноси у складу са Законом
прекршајну пријаву у случају када учинилац
прекршаја не плати новчану казну изречену на лицу
места,

8. подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
односно пријаву за привредни преступ или кривично
дело, уколико оцени да је учињен прекршај или
кривично дело,

9. наложи решењем уклањање ствари и других предмета
са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима,

10. наложи решењем уклањање и премештање возила са
површина јавне намене ако су остављена противно
прописима,

11. забрани решењем одлагање отпада на местима која
нису одређена за ту намену,

12. забрани решењем спаљивање отпада изван за то
одређеног постројења,

13. забрани решењем одлагање комуналног отпада на
местима која нису регистрована као комуналне
депоније,

14. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског
материјала ван за то одређене локације.

15. забрани решењем одлагање отпада у водотоке
16. забрани решењем бацање горећих предмета у

комуналне контејнере,
17. забрана решењем уништавање зелених површина,

ограда, клупа и дечијих игралишта.
18. предузима друге мере утврђене законом и

подзаконским прописима.

Члан 108.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак

пријаве правних и физичких лица у вези комуналне делатности
и да у року од 8 радних дана обавести подосиоца пријаве о
резултатима поступка.

О сваком извршеном прегледу и радњама комунални
инспектор и комунални редари састављају записник. Записник
се доставља правном или физичком лицу над чијим је
пословањем извршен увид

Члан 109.
Ако комунални испектор приликом вршења надзора

утврди да пропис није примењен у року који не може бити дужи
од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење о
отклањању неправилности и одредиће рок за њено отклањање.

На решење комуналног инспектора може се изјавити
жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања
решења, сем ако је законом другачије предвиђено.

О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана
од дана пријема жалбе. Жалба не одлаже извршење решења
комуналног инспектора, у случајевима када је то утврђено овом
одлуком и када прети опасност по живот и здравље грађана и
опасност од оштећења имовине већег обима.

Члан 110.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са

инспекцијским службама Републике Србије и МУП-ом у складу
са законом у смислу међусобног обавештавања и предузимања
заједничких мера од значаја за обављање послова комуналне
инспекције.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 111.

За непоштовање одредби Одлуке о обављању
комуналне делатности казниће се:

1. физичко и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5000,00 динара до 150.000,00 динара,

2. правно лице новчаном казном од 100.000,00 до
2000.000,00 динара,

3. предузетник новчаном казном од 10.000,00 до
500.000,00 динара.

Члан 112.
             Због неизвршавања Решења комуналног инспектора
казниће се:

1. физичко и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5000,00 динара до 150.000.00 динара,

2. правно лице новчаном казном од 100.000,00 динара до
2.000.000,00 динара,

3. предузетник новчаном казном од 10.000,00 динара до
500.000,00 динара

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 113.

Ако на дан ступања на снагу овог Закона комуналну
делатност обавља физичко или правно лице које не може бити
вршилац комуналних делатности у складу са чланом 5. овог
закона, Скупштина општине Ћуприја је обавеза да у року од 6
месеци од дана ступања на снагу овог закона обезбеди да
обављања те комуналне делатности врши физичко или правно
лице које у складу са чланом 5. овог закона може обављати
комуналну делатност.

Комунална накнада предвиђена овим законом ће се
наплаћивати наредног дана од дана престанка наплате накнаде
за коришћене грађевинског земљишта у складу са Законом о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 –
исправка 64/10 Одлука УС и 24/11) а најкасније до 01. јануара
2014. године.

Члан 114.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе:

Одлука о обављању комуналне делатности (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр. 12/2004), Одлука о измени и допуни
Одлуке о обављању комуналне делатности (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 10/2006), Одлуке о измени Одлуке о
измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 9/2009), Одлука о изменама
и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности
(''Сл.гласник општине Ћуприја бр. 12/2010), Одлука о изменама
и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 5/2011),  Одлука о измени и
допуни Одлуке о обављању комуналне делатности (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 25/2012) и Одлука (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр. 5/2001).

Члан 115.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ: 06-53-3/2013-02 од 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. правник

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 2, 5, 6 и 9 Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/2011), члана 11, 13, 20 Закона о јавно - приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12
и члана 38 Статута општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, 14/08, 22/08 и 28/08) Скупштина општине
Ћуприја је на седници одржаној дана  18.4.2013. год. донела:

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ

ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин
поверавања обављања комуналних делатности на територији
општине Ћуприја.

Члан 2.
Општина  Ћуприја обезбеђује организационе,

материјалне  и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко и
технолошко јединство система и уређује обављање комуналних
делатности и њихов развој.

Члан 3.
За обављање комуналних делатности на својој

територији општина Ћуприја оснива јавна предузећа.
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Члан 4.
Обављање комуналних делатности на својој

територији општина Ћуприја може поверити и другом
привредном друштву, предузетнику или другом привредном
субјекту који испуњава услове.

Комуналну делатност снабдевање водом за пиће,
одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу
гробља(мртвачница и капела), сахрањивање и одржавање
пасивних гробља и спомен обележја могу обављати искључиво
јавна предузећа или привредна друштва у којима је већински
власник ,од најмање 51%, општина Ћуприја.

Члан 5.
Општина Ћуприја је дужна да се у поступку

поверавања обављања комуналних делатности руководи
начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите
животне средине.

Члан 6.
Општина Ћуприја и вршилац комуналне делатности

на њеној територији дужни су да на захтев Министарства
надлежног за комуналне делатности у року од 15 дана доставе
обавештења и податке у вези са обављањем комуналних
делатности. Извештај се доставља и до краја фебруара текуће
године за претходну годину.

Министарство прати квалитет и обухват пружања
комуналних услуга, ефикасност, кретање цена, број запослених
и ниво улагања у одржавање и изградњу комуналне
инфраструктуре.

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 7.

Под поверавањем обављања комуналне делатности
подразумева се временски орочено уговорно уређивање односа у
вези са обављањем комуналне делатности или појединих
послова из оквира комуналне делатности између општине
Ћуприја и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има
пружање комуналних услуга на територији општине Ћуприја.

Поверавање обављања комуналне делатности врши се
на основу одлуке Скупштине општине Ћуприја о начину
обављања комуналне делатности и уговора о поверавању , осим
када се оснива јавно предузеће.

На поступак поверавања обављања комуналне
делатности када вршилац добија право да финансирање
делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом
накнаде од корисника услуга примењују се одредбе закона којим
се уређују концесије.

На поступак поверавања обављања комуналне
делатности чије се финансирање врши из буџета  општине
Ћуприја примењују се одредбе закона којим се уређују јавне
набавке.

Уколико је одлуком о начину обављања комуналне
делатности предвиђено да ће комуналну делатност обављати
јавно предузеће не постоји обавеза спровођења поступка
предвиђеног законом којим се уређују концесије , већ се
вршилац делатности одређује у одлуци о начину обављања
комуналне делатности.

Члан 8.
Општина Ћуприја може уредити споразумом

заједничко обезбеђивање обављања комуналних делатности са
другим општинама када на економичност и ефикасност   указују
резултати студије оправданости.

ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ДА ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УСЛУГУ НАПЛАЋУЈЕ ОД КОРИСНИКА

УСЛУГА
Члан 9.

Општина Ћуприја је дужна, да се у случају
поверавања обављања комунале делатности привредном
друштву или предузетнику, придржава начела јавно-приватног
партнерства:

-заштите јавног интереса
-ефикасности
-транспарентности
-једнаког и правичног третмана

-слободне тржишне утакмице
-пропорционалности
-заштите животне средине
-аутономије воље и
-равноправности уговорних страна

Поред овога општина Ћуприја је дужна да се у
поступку поверавања обављања комуналне делатности у односу
на све учеснике примењује и начело слободе кретања робе,
нарочито слободе пружања услуга, забране дискриминације и
начело узајамног признавања.

Члан 10.
Јавно-приватно партнерство (у даљем тексту ЈПП) је

дугорочна сарадња између општине Ћуприја и приватног
партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње,
реконструкције управљања или одржавања инфраструктурних и
других објеката од значаја за обављање комуналних делатности
и пружања комуналних услуга на територији општине Ћуприја.

Битни елементи Јавно-приватног партнерства односе
се на :
1. Предмет ЈПП, који не може бити искључиво
комерцијално пружање комуналних услуга;
2. Облик ЈПП, јесте уговорни;
3. Обавезу приватног партнера да од општине Ћуприја
преузме пројектовање, изградњу односно реконструкцију
комуналне инфраструктуре  као и одржавање комуналне
инфраструктуре односно обављање комуналних услуга ;
4. Делимично или потпуно финансирање пројекта ЈПП
од стране приватног партнера;
5. Могућност  општине Ћуприја да приватном партнеру
за преузете обавезе изврши преношење стварних права;
6. Могућност општине Ћуприја да приватном партнеру
дозволи да обавља комерцијалну делатност у оквиру реализације
ЈПП само у случају да на други начин није могуће обезбедити
потребан ниво исплативости и повраћај уложених средстава.

Члан 11.
Општина Ћуприја има право да самостално покрене

поступак реализације пројекта ЈПП за поверавање обављања
комуналне делатности на својој територији.

Општина Ћуприја може да закључује јавне уговоре са
свим правним или физичким лицима, као и да закључује
споредне или повезане споразуме.

Члан 12.
Учесник у поступку доделе јавног уговора може бити

свако домаће или страно физичко, односно правно лице.
Члан 13.

Рок на који се закључује јавни уговор  одређује се на
начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је
то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног
партнера и повраћај уложеног капитала.

Рок на који се закључује јавни уговор не може бити
краћи од пет година ни дужи од 50 година уз могућност да се
истеком уговорног периода закључи нови уговор уз избор
приватног партнера на начин и у поступку прописан Законом и
овом Одлуком.

ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ ЈАВНИХ УГОВОРА
Члан 14.

Кад је, код поверавања вршења комуналне
делатности, добијено право на наплату од  корисника избор
приватног партнера спроводи се додељивањем јавног уговора.

Члан 15.
Јавни уговор се додељује објављивањем јавног позива

на српском и страном језику који се користи у међународној
трговини.

Са истим текстом јавни позив се објављује у
„Службеном гласнику републике Србије“, као и у листу који се
дистрибуира у целој Србији.

За пројекте преко пет милиона евра јавни позив се
обавезно објављује у једном међународном листу и на интернет
издању додатка Службеном листу Европске уније.

Рок за пријем понуда и пријава за учешће је 60 дана.

Члан 16.
Општина Ћуприја је у обавези да чува техничке

,економске, финансијске и друге податке из достављене понуде.

Члан 17.
Одлуку о покретању пројекта ЈПП доноси Скупштина

општине Ћуприја.
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Члан  18.
Предлог пројекта ЈПП садржи:

1. Предмет предложеног ЈПП
2. Пословни план, спецификације о финансијској
прихватљивости ЈПП за општину Ћуприја, спецификације у
погледу финансирања, расположивост средстава, планирану
расподелу ризика.
3. Анализу економске ефикасности предложеног
пројекта
4. Врсте и износе средстава обезбеђења које треба да
обезбеде партнери у пројекту
5. Кратак преглед услова, захтева и начина обезбеђења
инфраструктуре и услуга корисницима од стране приватног
партнера, као што је квалитет, резултати за услуге или ниво
цена, и сл.
6. Поступак доделе, критеријуми избора и доделе,
садржина јавног уговора
7. Заштита животне средине, услови рада , безбедности
и заштита здравља и сигурности запослених које ангажује
приватни партнер
8. Планирана динамика развоја
9. Пројектни тим општине Ћуприја који ће пратити цео
пројекат и обављати функцију конкурсне комисије, која врши
одабир понуђача, односно економски најповољније понуде,
укључујући и спољне саветнике.
У поступку прибављања сагласности, предлог пројекта се
доставља и Комисији за ЈПП и концесије ради давања мишљења
и оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми
ЈПП.

Члан 19.
Јавни уговор садржи све одредбе, услове и клаузуле

које општина Ћуприја сматра корисним за испуњавање задатка
приватног партнера.

Општина Ћуприја уређује следећа питања:
1. Карактер и обим услуга које треба да обезбеди
приватни партнер;
2. Расподелу ризика између општине Ћуприја и
приватног партнера;
3. Одредбе о минималном квалитету и стандарду услуга,
као и последице неиспуњења ових захтева ;
4. Обим искључивих права, ако постоје;
5. Помоћ коју општина Ћуприја може пружити
приватном партнеру за добијање дозвола и одобрења потребних
за реализацију ЈПП;
6. Власништво над средствима која се односе на
пројекат;
7. Накнада приватном партнеру, начин и формула за
утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање накнада,
евентуалне исплате које општина Ћуприја треба да изврши
приватном партнеру
8. Механизам за повећање или смањење накнаде
приватном партнеру у зависности од доброг или лошег
квалитета његових услуга;
9. Поступак који општина Ћуприја користи за
разматрање и одобравање пројеката, планова изградње као и
поступци за тестирање, коначну инспекцију, одобрење и пријем
инфраструктурног комуналног објекта као и извршених
комуналних услуга
10. Поступци за измене пројеката, ако их једнострано
утврђује општина Ћуприја и поступци за сагласност о
евентуалном продужењу рокова или повећању
накнаде(трошкови финансирања)
11. Обим обавезе приватног партнера у случају, да се у
току трајања уговора, измени стварна тражња за услугом као и
последице тога на накнаду за приватног партнера
12. Могући обим измена јавног уговора након његовог
закључења, лица која имају право да то захтевају и механизам за
усаглашавања тих измена
13. Јемства која треба да обезбеди општина Ћуприја или
приватни партнер

14. Покриће осигурањем које треба да обезбеди приватни
партнер
15. Расположиви правни лекови у случају да било која
уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе
16. Мера, у којој било која уговорна страна, може бити
изузета од одговорности за неизвршење или кашњење у
испуњењу уговорних обавеза на које не могу да утичу(виша
сила, промена закона)
17. Рок трајања јавног уговора и права и обавезе
уговорних страна након његовог истека(предаја имовине
општини Ћуприја), поступак продужења уговореног рока
укључујући његове последице на финансирање пројекта
18. Компензација и пребијање потраживања
19. Последице штетне промене прописа
20. Разлози и последице превременог  раскида уговора
На питања која се односе на јавни уговор , а која нису посебно
уређена законом о ЈПП и овом одлуком, примењују се прописи
Републике Србије.

Члан 20.
Скупштина општине Ћуприја даје сагласност на

коначни нацрт јавног уговора укључујући и прилоге који чине
његов саставни део.

Скупштина општине Ћуприја дужна је да дâ
сагласност на коначни нацрт уговора након што оцени
усаглашеност  са законом о ЈПП и конкурсном документацијом.

Јавни уговор може бити потписан по добијању
сагласности.

Члан 21.
Јавни уговор у писаном облику потписују Председник

општине Ћуприја и овлашћено лице одабраног приватног
партнера а ако се уговором предвиђа располагање
непокретностима, уговор се обавезно оверава.

Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче
право и преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни
уговор додељен.

Јавни уговор мора бити сачињен у складу са
конкурсном документацијом, свим подацима из јавног позива,
изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.

Општина Ћуприја дужна је да пре потписивања јавног
уговора преузме од најповољнијег понуђача потребна средства
обезбеђења за наплату штете настале због неиспуњења обавеза
из јавног уговора, других накнада у складу с проценом
очекиване вредности која произлази из права датог јавним
уговором.

Средства обезбеђења депонују се у општини Ћуприја
која је дужна да их чува током времена на које је закључен јавни
уговор.

Члан 22.
Уговор се може изменити.
Не може се изменити: предмет уговора, рок на који је

уговор закључен.
На поступак измене јавног уговора примењују се

одредбе закона којима се уређује закључење уговора.
Члан 23.

У случају промене прописа након закључења јавног уговора које
погоршавају положај општине Ћуприја или приватног партнера,
уговор се може изменити без ограничења , а у обиму који је
неопходан да се партнери доведу у положај у коме су били у
моменту закључења уговора.

Члан 24.

Јавно-приватно партнерство престаје :
1. Испуњењем законских услова
2. Раскидом јавног уговора због јавног интереса
3. Споразумним раскидом јавног уговора
4. Једностраним раскидом јавног уговора
5. Правноснажношћу судске одлуке којом се јавни
уговор оглашава ништавим или  се поништава
6. Испуњење законских услова подразумева: истек рока
на који је закључен уговор настаје ликвидацијом или стечајем
приватног партнера.
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Члан 25.

Општина Ћуприја може једнострано раскинути јавни
уговор у следећи случајевима:
1. Ако приватни партнер не пружа услуге на начин како
је договорено јавним уговором
2. Ако приватни партнер не спроводи мере и радње ради
заштите добара у општој употреби, природе и културних добара
3. Ако је приватни партнер дао неистините и нетачне
податке који су били одлучујући за оцену његове
квалификованости приликом избора најповољније понуде
4. Ако приватни партнер својом кривицом не започне са
извршавањем јавног уговора у уговореном року
5. У другим случајевима у складу са одредбама јавног
уговора.

Приватни партнер може једнострано раскинути јавни
уговор ако  јавни партнер поступа на начин који доводи до
неодрживости уговорног односа или у потпуности ремети
могућности приватног партнера у спровођењу јавног уговора

Разлози за раскид могу бити
1. Општина Ћуприја не измирује своје обавезе на време
2. Кршење обавеза из уговора које онемогућавају
приватног  партнера  у извршавању уговорних обавеза.

Члан 26.
За спорове између страна, који настану на основу

јавног уговора, стране могу уговорити арбитражно решавање
спорова пред  домаћом или страном арбитражом.

Арбитража са седиштем у иностранству не може се
уговорити ако је приватни партнер домаће правно или физичко
лице.

Ако арбитражно решавање спорова није уговорено,
искључиво су надлежни судови Републике Србије

Члан 27.
На сва друга питања из јавно-приватног партнерства

између Општине Ћуприја и одабраног приватног партнера, која
нису обухваћена овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона
о комуналним делатностима и Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама.

Члан 28.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику“ општине

Ћуприја.
Одлука ступа на снагу 8. Дана од дана објављивања у

Службеном гласнику општине Ћуприја.

Члан 29.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге

Одлука о начину поверавања обављања комуналних делатности
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 7/2010)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-4/2013-02 ОД 18.4.2013. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ, ДИПЛ.ПРАВНИК
На  основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“

Сл. гласник РС” број 129/09), члана 46. Закона о ветеринарству
(„Сл.гласник РС",бр. 91/05 и 30/10),члана 2.,4. и 5. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС”број 88/11), члана
66. Закона о добробити животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/09) и
члана 38. Статута Општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја “ број 14/08,22/08 и 28/08), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.2013. год.  доноси

ОДЛУКУ О OРГАНИЗОВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ
ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА

НАПУШТЕНЕ ПСЕ И МАЧКЕ

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о

организовању привремене зоохијенске службе и карантина ради
решавања проблема паса и мачака луталица  и уклањања
животињских лешева до изградње регионалне зоохигијенске
службе и азила број 06-93/2008-02 („Сл. гласник општине
Ћуприја” број 23/2008 ) ради  усклађивања са Законом о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11),
и Законом о добробити животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/09)

Члан 2.
На основу поверених послова обављања комуналне

делатности зоохигијене обавезује се КЈП” Услуга” да организује
привремену зоохигијенску службу  и прихватилиште за
напуштене псе и мачке ( у дањем тексту животиње)

КЈП ”Услуга” обављаће комуналну делатност
зоохигијене до изградње Регионалне зоохигијенске службе и
азила.

Члан 3.
Комунално јавно предузеће „Услуга” ради обављања

послова зоохигијене може у складу са Законом склапати
одговарајуће уговоре са овлашћеним организацијама и
службама.

Члан 4.
Зоохигијенска служба обавља  послове:

1.хватања, превоза и збрињавања напуштених и
изгубљених животиња у прихватилиште за животиње ,

2.нешкодљиво уклањање лешева животиња са
јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
одржавање такмичења и промет животиња,

3. транспорт или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и објеката из тачке 2. овог
члана до објекта за сакупљање , прераду или уништавање
отпада животињског порекла на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе и животну средину,

4.контроле и смањења популације напуштених паса
и мачака.

Члан 5.
Послови организованог хватања напуштених и

изгубљених животиња,морају се обављати савременим методама
и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних
средстава, на начин да се животињи проузрукује најмањи степен
бола, патње, страха и стреса,у складу са законом којим се
одређује добробит животиња.

Члан 6.
Прихватилиште за животиње је објекат који служи за

привремени или трајни смештај напуштених и изгубљених
животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
животињама.

Члан 7.
Прихватилиште, мора да омогући оптималне услове,

својствене животињама, које су у њeму смештене и да на
најмању могућу меру смањи ризик од повреда, преношења
болести, крађе, бежања животиња или уласка неовлашћених
лица

Начин рада у прихватилишту за животиње, опремa која
се користи и услови простора и просторија морају бити у складу
са Законом о добробити животиња и Правилником о условима
које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за
животиње. Прихватилиште се уписује у Регистар објеката који
води надлежно  министарство.

Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају
бити обучена за добробит животиња.

Члан 8.
У прихватилиште се смештају :
1) напуштене и изгубљене животиње,
2) животиње чији власници, односно држаоци не могу

више да се брину о њима,
3) животиње које Министарство одузме власницима,

односно држаоцима,
4) животиње које су у опасности.
Прихватилиште сарађује са надлежним ветеринарским

службама и организацијама за заштиту животиња,и  редовно
обавештава јавност о животињама које се налазе у
прихватилишту.

Ако се животињи у року од најмање 30 дана од дана
смештања у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се
не збрине на други начин, са животињом се поступа у складу са
Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака.

Члан 9.
Послове контроле и смањења популације напуштених

паса и мачака обављаће зоохијенска служба на основу Програма
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
према специфичностима средине  који доноси надлежни орган
општине Ћуприја уз сагласност Скупштине општине Ћуприја.
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Члан 10.
У прихватилишту напуштеним и изгубљеним

животињама које су болесне или повређене обезбеђује се
одговарајућа ветеринарска помоћ, а за неизлечиво болесне или
повређене животиње обезбеђује се лишавање живота у складу са
Законом о добробити животиња.

Одговорно лице у прихватилишту је одговорно за
живот, здравље и добробит животиња прихватилишту.

У прихватилишту се води евиденција о животињама и
та евиденција чува три године.

Члан 11.
У прихватилишту, животињама се обезбеђују:

1) довољне количине воде и хране;
2) физичка, термичка и психолошка удобност;
3) довољно пространа површина за одмор и кретање;
4) и други услови у складу са законом.

Члан 12.
Финансијска средства за рад привремене зоохигијенске

службе и прихватилишта за животиње обезбеђују се из буџета
општине Ћуприја и из других извора у складу са законом.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у

Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-5/2013-02 од 18.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. прав.

На основу члана 190. Устава Републике Србије, члана
20. Закона о локалној самоуправи и члана 38.Статута општине-
Ћуприја, Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 18.04.2013.године, доноси:

ДЕКЛАРАЦИЈУ
ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА БЕЗ ГМО

Преамбула

Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа
решавању проблема животне средине;

Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту
одрживог развоја наше локалне заједнице и да се питања
заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно
учешће грађана;

Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга,
посебно трансгенетских метода у оквиру генетичког
инжењеринга и генетичких модификација, и увођење
(производња, промет и употреба), живих ГМО и производа од
ГМО у нашу животну средину могу да нанесу непроцењиву
штету по природну разноврсност наше животне средине, као и
да изазову несагледиве дугорочне ризике по здравље наших
грађана и грађанки;

Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које
су основа наше здраве пољопривреде и исхране;

Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо
као и независност наших пољопривредника од произвођача и
трговаца ГМО;

Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са
непостојањем научне
сигурности, а као и услед недостајућих релевантних научних
информација, закључака, истраживања и знања о ризицима и
последицама употребе ГМО и производа од ГМО по очување
наших природних ресурса и утицаја на здравље људи;

Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и
конвенционалну пољопривреду, посебно подржавајући право и
слободу пољопривредника на природни одабир, класично
оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих
аутохтоних сорти;

Одговорна за добробит и здравље људи општине Ћуприја,
руководећи се разумним начелом предострожности,

Скупштина општине Ћуприја:

1. Проглашава територију општине Ћуприја за територију без
производње, односно гајења и промета генетски модификованих
организама (ГМО) и производа од генетски модификованих
организама (производи од ГМО);

2. Обавезује Извршне органе и органе управе општине Ћуприја
да у складу са својим овлашћењима допринесу спровођење
слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити
животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта; развоју и унапређењу туризма,
угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању
развоја;

3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и
надаље примењује постојеће прописе из ове области уз њиховао
прецизирање и усаглашавање и са ставовима ове Декларације и
буду привржени намери да Србија остане подручје без
производње-односно гајења и промета ГМО и производа од
ГМО;

4. Обавезује се де ће:
- Се сва питања у вези примене Декларације решевати уз
непосредно учешће грађана;
- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма
из ове области као и њиховом прецизирању и усаглашавању са
ставовима Декларације;
- Стварати услове за унапређење рада локалних органа,
организација и институција неопходних за примену прописа из
ове области;

5. Придружује се и подржава представничка тела општина,
регија и градова у Европској унији и свету која су већ
прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free
zone) у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу
деловања и одговорности.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-6/2013-02ОД 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи ( “ Сл.гласник РС” број 129/07), Закона о
прекршајима ( “ Сл.гласник РС” број 101/05, 116/08, и 111/09) и
члана 15. став 1. тачка 23. Статута општине Ћуприја ( “
Сл.гласник општине Ћуприја”, број 14/08, 22/08 и 28/08),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.
2013.године доноси:

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Члан 1.
                   Овом Одлуком уређује се распоред , почетак и
завршетак радног времена угоститељских, трговинских,
занатских и других објеката на територији општине Ћуприја.

Члан  2.
    Циљ Одлуке је да се омогући нормално задовољавање

потреба грађана као и потреба предузећа, предузетника и других
субјеката , за чије је нормално пословање неопходна услуга
угоститељских, трговинских, занатских и других објеката.

Члан  3.
Распоред радног времена мора бити истакнут на улазу

или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност,
односно послови из члана 1. ове Одлуке.
             Радно време подразумева почетак и завршетак рада,
паузе у току рада, одсуства за време рада, одсуство за време
годишњих одмора и других оправданих разлога, које мора да
буде истакнуто на објекту, према потреби и ради обавештења
корисницима услуга. Истакнути распоред радног времена мора
да се поштује, а пружалац услуга може да одреди један дан у
недељи као нерадан дан и такође наведе који је то дан.
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            Рад се обавља сходно регистрованој претежној
делатности у пословном простору или ван на начин који не сме
да ремети  кућни ред и јавни ред и мир.
            У одсутности предузетника, за време радног времена, у
пословном објекту обавезно мора да буде најмање једно лице –
запослени, који је овлашћен да пружа услуге и даје
инспекцијској контроли потребна документа, објашњења као и
да потпише записник о контроли.

Члан  4.
            Хотели, мотели и бензинске пумпе могу радити свакога
дана од 00 до 24 сата.
           Пекаре и радње са брзом храном могу радити свакога дана
од 00 до 24 сата, али искључиво без точења и служења алкохола.
             Ноћни барови – клубови могу радити свакога дана од 06
сати до 04 сата.
         Трговински и занатски објекти могу радити сваког дана од
00 до 24 сата. Такође, могу у оквиру прописаног радног времена
радити краће, али не краће од 8 сати.

Члан  5.
         Остали угоститељски објекти могу радити свакога дана од
06 сата до 24 сата, петком и суботом и у време државних
празника  од 06 сата до 02 сата.
       У случају организовања свадби, матурских вечери,
испраћаја у војску, прославе пунолетства, угоститељски објекти
могу радити до 05 сата. Захтев за издавање одобрења за
продужење радног времена због организовања свадби и
матурских вечери са потребним доказима подноси послодавац,
односно лице које организује прославу, најкасније 72 сата пре
почетка прославе. Сагласност којом се одобрава или одбија
захтев за продужетак радног времена доноси Одељење за
инспекцијски надзор – Одсек за комуналну инспекцију у року од
24 сата од дана подношења захтева. У случају да о поднетом
захтеву  Одељење за инспекцијски надзор – Одсек за комуналну
инспекцију не одлучи и о томе не обавести подносиоца захтева,
сматраће се да је такав захтев одобрен.
                Организатор је дужан да благовремено пријави ПС
Ћуприја догађаје из овог члана.

Члан  6.
                 Радно време угоститељских објеката на територији
општине Ћуприја у летњем периоду продужава се за један сат и
траје од 06 до 01 сата сваког радног дана и недељом.
                 Петком и суботом и у дане државних празника радно
време је од 06 до 02 сата.

Члан  7.
               Музички програм угоститељских објеката може се
изводити на отвореном простору ( терасе, баште и сл.), као и у
затвореном простору са чујношћу изван ентеријера до 24 сата.
                  Уколико дође до прекорачења дозвољене буке у
угоститељскокм објекту, као и у другим пословним објектима и
ван њих, надлежна инспекција за заштиту животне средине,
сходно законским прописима, по пријави грађана, може да
забрани обављање делатности док се бука не сведе на дозвољени
ниво.
                  Такође инспекција може да наложи мерење буке од
стране овлашћене организације о трошку онога ко прави буку.

Члан  8.
                  За контролу спровођења ове Одлуке надлежни су
Одељење за инспекцијски надзор – Одсек за комуналну
инспекцију, републичка тржишна инспекција, инспекција
заштите животне средине и ПС Ћуприја.

                                                      Члан  9.
               За непоштовање ове Одлуке о радном времену
новчаном казном казниће се :

1. правно лице новчаном казном од 100.000 до 2.000.000.
динара,

2. одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000
до 150.000 динара,

3. предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара,
4. физичко лице новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

                                                    Члан  10.
               Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе
Одлука о радном времену ( “ Сл. Гласник општине Ћуприја”,
број 9/2004), Одлука о измени и допуни одлуке о радном
времену    ( “ Сл. Гласник општине Ћуприја”, број 14/2005),
Одлука о измени и допуни одлуке о радном времену    ( “ Сл.
Гласник општине Ћуприја”, број 15/2012) и Одлука о изменама
и допунама одлуке о радном времену    ( “ Сл. Гласник општине
Ћуприја”, број 25/2012).

Члан  11.
                  Ова Одлука о радном времену ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у листу “ Службени глаасник
општине Ћуприја”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
број:  06-53-7/2013-02  од    18.04. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић , дипл. Правник

              На основу члана 4. и 5. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 38. Статута општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 и
28/08), на седници Скупштине општине Ћуприја која је одржана
дана 18.04.2013.године доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“

ЋУПРИЈА
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.4 )

               У Оснивачком акту Комуналног јавног предузећа
„Услуга“ Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 4) врше се
следеће измене и допуне:

Члан 1.
Врши се измена и допуна члана 4.став 1. тако што се

уместо:
„Седиште јавног предузећа је у Ћуприји, у улици Гробљанска
бб“, уписује следећи текст:
„Седиште Комуналног јавног предузећа „Услуга“ Ћуприја је у
Ћуприји, у улици Анђе Ранковић бб“.

Члан 2.
               Брише се члан 43. у целини.

Члан 3.
                Врши се измена и допуна члана 49. став 2. тако што се
уместо:
„Колективни уговор Јавног предузећа „Водовод и канализација“
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором“, уписује следећи текст:
„Колективни уговор Комуналног јавног предузећа „Услуга“
Ћуприја мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором“.

Члан 4.
                Све остале одредбе Оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа „Услуга“ Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја бр. 4“) остају на снази.

Члан 5.
                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-8/2013-02  ОД 18.04.2013.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић дипл.правник
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/0712), и члана 38. Статута
општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08,
22/08 и 28/08), Скупштина општине Ћуприја, на седници која је
одржана дана 18.04. 2013. године, доноси:

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ-

ЋУПРИЈА“

Члан 1.
Скупштина општине Ћуприја доноси одлуку о

покретању поступка ликвидације  јавног комуналног предузећа
„Паркинг-Ћуприја“, основаног ради обављања комуналне
делатности  управљања јавним паркиралиштима, уписаног код
Агенције за привредне регистре Решењем БП 94860/2011.

Члан 2.
Разрешава се функције вршилац дужности директора

и заступник Јавног комуналног предузећа „Паркинг-Ћуприја“,
Ђорђевић Ненад ЈМБГ 0503985722821.

Члан 3
За ликвидационог управника Јавног комуналног

предузећа „Паркинг –Ћуприја“
именује се Милорад Николић ЈМБГ: 2204957723219, из Ћуприје.

Члан 4.
Именовани ликвидациони управник спровешће

поступак ликвидације у складу са Законом о привредним
друштвима („Службени гласник РС“,бр. 36/2011,99/2011)и
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре („Службени гласник РС“ бр. 99/2011)

Члан 5.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта

Јавног комуналног предузећа „Паркинг-Ћуприја“,улица 13.
октобар број 7.,Ћуприја.

Члан 6.
Обавезује се ликвидациони управник Јавног

комуналног предузећа „Паркинг-Ћуприја“, да најкасније у року
од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, Агенцији за
привредне регистре достави ову Одлуку уз регистрациону
пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације
ликвидације предузећа у Регистар.

Члан 7.
Брисање Јавног комуналног предузећа Паркинг –

Ћуприја, у Регистар Агенције за привредне регистре извршиће
се по окончању поступка ликвидације.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-9/2013-02 од 18.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл. прав.

На основу чл. 146. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/09) и Одлуке о постављању и уклањању
монтажних објеката и објеката привременог карактера на
површинама јавне намене („Сл.гл. општине Ћуприја“ бр.3/11)
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
18.04.2013.године донела је

ПРОГРАМ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2013.ГОД

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на површинама

јавне намене у Општини Ћуприја врши се сагласно Одлуци о
постављању и уклањању монтажних објеката и објеката
привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.гл.
општине Ћуприја“, бр3/2011).

Овим Програмом утврђују се локације-места и услови
постављања привремених објеката на површинама јавне намене
на територији општине Ћуприја и то, киосци, аутобуских
стајалишта, рекламних паноа-билборда, покретних објеката на
продају пољопривредних производа-бостана, као и њихова
врста, величина, тип и намена. Киосци нису обухваћени овим
Програмом јер су дефинисани посебним програмом.

2. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

А) Локације за продају пољопривредних производа – бостана
ЛОКАЦИЈА 1 – 11.октобар (преко пута ул. Млинске) 2 места по
3м2
ЛОКАЦИЈА 2 – Цара Лазара (преко пута главног улаза у
стадион) 2 места по 3м2
ЛОКАЦИЈА 3 – Крушевачка (преко пута силоса) 2 места по 3м2
ЛОКАЦИЈА 4 – Анђе Ранковић (трафо станица) 3 места по 3м2
ЛОКАЦИЈА 5 – Анђе Ранковић (до зграде „Катанге“) 2 места по
3м2
ЛОКАЦИЈА 6 – Кнеза Милоша (преко пута кафане „Пролеће“) 2
места по 3м2
ЛОКАЦИЈА 7 – Кнеза Милоша (код Дома здравља) 1 место, 3м2
ЛОКАЦИЈА 8 – Кнеза Милоша (код зграде Б2) 1 место, 3м2
ЛОКАЦИЈА 9 – Кнеза Милоша („Славија“ код самоуслуге) 2
места по 3м2

Б) Апарати за кокице и крофнице
ЛОКАЦИЈА 1 – Трг (у центру) у површини од 1м2
ЛОКАЦИЈА 2 – Трг (у центру) у површини од 1м2

Ц) Локације за тобогане, аутомобиле, игре на срећу,
рекламирање телефона
ЛОКАЦИЈА 1 – трг (центар) тобогани, трамболине
ЛОКАЦИЈА 2 – Моравски парк – тобогани
ЛОКАЦИЈА 3 – игре на срећу (код ОШ Ђ.Јакшић)
ЛОКАЦИЈА 4 – код Дома војске (рекламирање аутомобили)

Овим Програмом утврђују се 9 локација за продају
бостана, 2 локације за продају крофнице и кокице, 3 локације за
тобогане и аутомобиле.

Програмом је предвиђено 9 локација са 17 места за
продају бостана. Период на који се предметне локације ради
продаје бостона дају у закуп утврђују се на период од најмање
45 дана, а најдуже на 75 дана у периоду од 15.јуна до 30.
септембра.

Апарати за кокице и крофнице на 2 локације на мин.
од 45 дана, а не више од 75 дана у периоду од 15.јуна до 30.
септембра.

За тобогане и аутомобиле су предвиђене 4 локације на
период од најмање 45 дана, а најдуже на 75 дана у периоду од
15.јуна до 30. септембра.

Периоди дати у овом Програму могу бити краћи у
случајевима реализације објеката дефинисаних урбанистичким
плановима што ће се дефинистаи уговором.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Програм ће спроводити ЈП „Дирекција за изградњу и

уређење општине Ћуприја“.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-10/2013-02 од 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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. тачка7. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
Ћуприја'', бр. 14/08), Скупштине општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 18.04.2013.године, донела jе

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ БРОЈ: 06-80/2012-02 и 06-102/2012-02

О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.
У члану 2.став 1. додаје се тачка 20. која гласи:

''20. Представник из састава Војске Србије Центра за обуку
копнене војске Пожаревац- члан''
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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''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-11/2013-02

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: 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној  дана 18.04.2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ годишњи извештај о раду штаба за
ванредне ситуације за територију општине Ћуприја за
2012.годину, број: 06-28/2013-01 од 01.03.2013.године.

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-12-1/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

 На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр: 129/07), чл.38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја  (''Сл. гласник
општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 18.04.2013.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада општинског штаба

за ванредне ситуације за период јануар - децембар 2013.године,
број: 06-28/2013-01 од 01.03.2013.године.
              Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-53-12-2/2013-02  ОД  18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

    На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и чл. 51. Пословника  Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана
18.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај за
2012.годину   Предшколске установе ''Дечја радост'', који је
донео Управни одбор дана 25.02.2013.године, заведен под
бројем: 189/2013.

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-13-1/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник.

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на  седници одржаној  дана 18.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

        ДАЈЕ  СЕ сагласност на Финансијски  план Предшколске
установе  ''Дечја радост'' Ћуприја за 2013.годину, који је донео
Управни одбор дана 06.02.2013.године, заведен под бројем
128/2013.

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-13-2/2013-02 ОД 18.04.2013.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.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 18.04.2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
УСВАЈА СЕ извештај о раду  Народне библиотеке

''Душан Матић'' Ћуприја за 2012.годину са Финансијским
извештајем за 2012.годину, који је донео Управни одбор дана
19.02.2013.године заведен под бројем 14/13.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-14-1/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

    На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник
општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне

библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за 2013.годину са
финансијским планом за 2013.годину, који је донео Управни
одбор дана 19.02.2013.године заведен под бројем 14/13.
             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-14-2/2013-02 од 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

      На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник
општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ извештај о раду ЈП РТВ ''Ћуприја'' за
2012.годину.
             Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-15-1/2013-02 од 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 18.04.2013.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП РТВ

''Ћуприја'' Ћуприја за 2013.годину, који је донео Управни одбор
дана 29.01.2013.године, заведен под бројем 41424.
            Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-15-2/2013-02 од 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник
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        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, 28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 18.04.2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски
план  Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји за
2013.годину, које је донео Управни одбор дана
01.03.2013.године заведен под бројем 01-06-408/1 и 01-06-408/2.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-16/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 60 ст.2. Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гл. РС бр.62/06 и 41/09 ) члана 38. Статута општине Ћуприја
(Сл. гласник општине Ћуприја бр.14/08, 22/08, 28/ 08 и 13/11) и члана 51 Пословника Скупштине општине Ћуприја, (Сл. гласник општине
Ћуприја бр.14/12) и  на основу писмене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-2450/2013-14 од
29.03.2013. године Скупштина општине Ћуприја на својој седници одржаној 18.04.2013. године донела је:

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ЗА 2013. ГОДИНУ

УВОД
Овим Програмом даје се преглед површина Пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, као и

анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Ћуприја.
Према изворима из РГЗ – Служба за катастар непокретности  Ћуприја, Општина Ћуприја простире се на површини од укупно

28.738 ха, 17 ари и 60 м2.
Пољопривредно земљиште у државној својини према Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у

државној својини на територији Општине Ћуприја за 2013. годину .
Обим, врста и динамика извођења условљена је тренутним стањем земљишта, приливом средстава за ове намене и  роковима за

доношење Програма и давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
По Програму за 2013. годину  за остваривање права пречег закупа није се јавило ниједно лице.
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ТАБЕЛА
2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 СЕЊЕ
приватна
својина 1173,5233 8,6890 82,9696 53,5801 233,2468 1552,0088 88,2131 9,1170 8,3256 1657,6645

државна
својина РС 20,6875 0,0000 0,7154 0,4011 22,2096 44,0136 57,1640 2,8924 0,0313 104,1013

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1761,7658

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

2
Ћуприја
град

приватна
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

државна
својина РС 16,3652 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,3652 0,0000 0,0000 0,0000 16,3652

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

3 Ћуприја ван
приватна
својина 2343,2074 0,2000 18,7159 59,2605 23,1871 2444,5709 3,7826 4,1025 16,9175 2469,3735

државна
својина РС 1100,6506 0,0000 0,0103 0,1000 3,1520 1103,9129 27,5511 2,0257 5,1991 1138,6888

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3608,0623

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно
пашњац
и

рибњац
и,
трстици
и
мочвар
е

остало
земљиш
те УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

4 Батинац
приватна
својина 781,8312 0,0000 10,3996 29,0975 50,9227 872,2510 5,7842 2,8090 0,0444 880,8886

државна
својина РС 4,7636 0,0000 0,1034 0,1988 0,1596 5,2254 0,0000 0,0000 0,0000 5,2254

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

886,1140
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

5 Кованица
приватна
својина 387,6971 0,0000 12,0892 3,6984 140,3800 543,8647 16,6244 3,3552 0,2516 564,0959

државна
својина РС 17,2370 0,0000 0,6262 0,0176 3,3270 21,2078 40,1563 0,0000 0,0015 61,3656

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

625,4615

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

6 Иванковац
приватна
својина 350,8750 0,0000 4,2254 1,4771 6,3086 362,8861 1,8910 0,9028 0,0638 365,7437

државна
својина РС 102,3492 0,0000 0,0618 0,0000 0,0000 102,4110 6,9137 0,0000 0,0160 109,3407

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

475,0844
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

7 Вирине
приватна
својина 1099,4223 0,0000 41,1120 9,5634 20,9531 1171,0508 16,8717 12,0071 0,2542 1200,1838

државна
својина РС 12,2183 0,0000 0,3840 0,0000 1,2465 13,8488 2,8114 0,0000 0,1360 16,7962

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1216,9800

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

8 Паљане
приватна
својина 556,1929 0,0563 25,7846 7,6212 7,2928 596,9478 24,3712 1,8502 0,1063 623,2755

државна
својина РС 24,7194 0,0000 0,1014 0,0000 0,0000 24,8208 11,5621 0,0000 0,0270 36,4099

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

659,6854
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

редни
број

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

9 Дворица
приватна
својина 135,8038 0,0000 3,3420 13,7522 0,7025 153,6005 12,1783 0,0100 0,0245 165,8133

државна
својина РС 0,7629 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7629 0,8675 0,0000 0,0000 1,6304

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

167,4437

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Јовац

приватна
својина 697,0523 6,5312 16,9498 72,2907 19,9027 812,7267 47,6401 0,8011 0,2328 861,4007

10
државна
својина РС 12,9279 0,1652 0,0771 4,3020 0,0000 17,4722 49,3439 0,0000 0,0006 66,8167

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

928,2174
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Бигреница

приватна
својина 1540,4440 0,0000 136,9128 22,1691 721,2768 2420,8027

211,920
7 14,7821 0,2617 2647,7672

11
државна
својина РС 12,9614 0,0000 19,4463 0,0000 150,7701 183,1778 4,9889 0,0000 0,0037 188,1704

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2835,9376

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Остриковац

приватна
својина 335,6291 0,0323 15,9696 33,7800 7,0562 392,4672 9,9966 0,0000 9,2970 411,7608

12
државна
својина РС 4,2846 0,0000 0,0000 0,2806 0,8114 5,3766 33,1480 0,0000 26,5755 65,1001

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

476,8609
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Влашка

приватна
својина 497,0423 0,0000 23,8811 9,9553 8,3806 539,2593 3,8575 0,0000 0,0000 543,1168

13
државна
својина РС 4,3527 0,0000 0,2452 0,0000 0,0000 4,5979 2,3967 0,0000 0,0000 6,9946

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

550,1114

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Мијатовац

приватна
својина 581,8513 1,9671 23,5214 28,9158 1,8948 638,1504 12,1208 0,3045 6,5330 657,1087

14
државна
својина РС 34,9259 0,0000 0,1003 0,0280 0,0000 35,0542 8,3036 1,1281 0,9282 45,4141

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

702,5228
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Супска

приватна
својина 976,6537 0,0000 27,2681 37,0143 5,3213 1046,2574 5,0956 0,2324 6,9222 1058,5076

15
државна
својина РС 150,4226 0,0000 30,6416 0,0000 0,6572 181,7214 13,5021 24,2663 0,2928 219,7826

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1278,2902

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Исаково

приватна
својина 1688,5147 1,3940 50,2704 20,1407 41,7970 1802,1168 52,4877 0,0000 0,1451 1854,7496

16
државна
својина РС 46,4188 0,0000 0,0821 0,0000 0,7949 47,2958 1,1809 0,0000 0,0000 48,4767

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
други
облици
својине 0,5530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5530 0,0000 0,0000 0,0000 0,5530

1903,7793
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пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци,
трстици и
мочваре

остало
земљиште УКУПНО

катастарска
општина

облик
својине 1 2 3 4 5

6(1+2+3+4
+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

редни
број Крушар

приватна
својина 1136,5452 0,0000 34,2471 54,1707 12,6969 1237,6599 14,6684 0,0252 0,9830 1253,3365

17
државна
својина РС 16,3797 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,3797 1,1227 0,0000 0,0225 17,5249

државна
својина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друштвена
својина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна
своијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мешовита
својина 2,1031 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1031 0,0000 0,0000 0,0000 2,1031
други
облици
својине 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Извор података: Служба за катастар непокретности Ћуприја укупно државно 2131,8384

1272,9645

19349,2812
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ТАБЕЛА 15 Преглед груписаних  надметања

КО Ћуприја потес
број јавног
надметања

број
поседовног
листа/листа
непокретности

број
катастарске

парцеле
култура и
класа

површина
(ха) боја напомена

КО Ћуприја град 1 6222 4503/1 њива 1 16,3652

укупно 1 16,3652

УКУПНО КО Ћуприја 16,3652

Добричево 2 298 2644/15 њива 5 4,5086

Добричево 2 298 2654 њива 2 5,1949

укупно 2 9,7035

Добричево 3 298 2931 њива 3 0,8381

укупно 3 0,8381

Мућава 4 150 21/12 њива 4 13,7629

Мућава 4 150 21/1 њива 4 4,0044

Мућава 4 150 3/28 њива 5 1,2550

 укупно 4 19,0223

укупно  KO Супска 20,0528

КО Исаково Р. баре 5 387 4479/2 њива 4 1,5220

КО Исаково Р. баре 5 387 4473 њива 4 0,4742

КО Исаково Р. баре 5 387 4474 њива 4 0,3134

КО Исаково Р. баре 5 387 4475 њива 4 0,2853

КО Исаково Р. баре 5 387 4476 њива 4 0,3014

укупно 5 2,8963

укупно КО Исаково 2,8963

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3562/1 њива 1 0,3960

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3562/2 њива 1 0,4110

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3563/1 њива 1 0,3500

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3564/1 њива 1 0,3849

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3565/1 њива 1 0,2694

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3565/1 њива 1 0,0544

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3566/1 њива 1 0,2347

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3567/1 њива 1 0,3036
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КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3568/2 њива 1 0,2530

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3573/1 њива 1 1,0095

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3574/1 њива 1 0,7703

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3575/1 њива 1 2,5936

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 део 7285
остало

земљиште 0,1559

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 део 3070 њива 2 9,4440

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 део 3700 њива 1 12,5826

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 део 3600 њива 2 12,6692

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3686/1
остало

земљиште 0,0660

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3680 њива 2 6,6347

КО Ћуприја ван т-1 поље 1 6 298 3679/1
остало

земљиште 0,0092

 укупно 6 298 48,5920

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 7 298 део 3070 њива 2 10,9302

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 7 298 7285/1 њива 1 0,1159

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 7 298 3600 њива 2 15,3137

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 7 298 3700 њива 3 22,2905

 укупно 7 48,6503

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 8 298 део 3070 њива 2 11,0861

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 8 298 7285/1 њива 1 0,1356

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 8 298 3600 њива 2 13,3732

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 8 298 3700 њива 1 24,2323

 укупно 8 48,8272

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 9 298 део 3070 њива 3 27,6294

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 9 298 7285 њива 1 0,1136

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 9 298 3600 њива 2 4,4553

КО Ћуприја ван т-1 поље 2 9 298 3700 њива 3 16,0613

 укупно 9 48,2596

КО Ћуприја ван т-2 поље 1 10 298 7281
остало

земљиште 0,1290

КО Ћуприја ван т-2 поље 1 10 298 3101/2
остало

земљиште 3,6872

КО Ћуприја ван т-2 поље 1 10 298 део 3101/1 њива 3 12,1530

КО Ћуприја ван т-2 поље 1 10 298 део 3704/1 њива 3 30,5253

 укупно 10 46,4945

КО Ћуприја ван т-2 поље 2 11 298 део 3017/1 њива 2 3,9545

КО Ћуприја ван т-2 поље 2 11 298 део 3101/1 њива 3 30,4796

КО Ћуприја ван т-2 поље 2 11 298 део 3074/1 њива 1 11,8782

 укупно 11 46,3123

КО Ћуприја ван т-2 поље 3 12 298 део 3017/1 њива 2 0,7440

КО Ћуприја ван т-2 поље 3 12 298 део 3101/1
остало

земљиште 5,4880

КО Ћуприја ван т-2 поље 3 12 298 део 3074/1 њива 1 39,6082

 укупно 12 45,8402

КО Ћуприја ван т-2 поље 4 13 298 део 3017/1 њива 2 27,0946

КО Ћуприја ван т-2 поље 4 13 298 део 3017/2 њива 3 7,5149

КО Ћуприја ван т-2 поље 4 13 298 део 2658/2 њива 3 12,0590

 укупно 13 46,6685

КО Ћуприја ван т-3 поље 5 14 298 део 3017/1 њива 3 4,6186

КО Ћуприја ван т-3 поље 5 14 298 део 3117/2 њива 3 32,5151

КО Ћуприја ван т-3 поље 5 14 298 део 2658/2 њива 3 3,0150

 укупно 14 40,1487

КО Ћуприја ван Т-3 поље 1 15 298 део 2644/1 њива 3 30,5577

КО Ћуприја ван Т-3 поље 1 15 298
део

2644/14 њива 3 18,7515

 укупно 15 49,3092

КО Ћуприја ван
т-3 поље 2
21 16 298 део 2644/1 њива 3 3,3058

КО Ћуприја ван
т-3 поље 2
21 16 298

део
2644/14 њива 3 30,8298

 укупно 16 34,1356

КО Ћуприја ван т-3 поље 3 17 298 део 2644/1 њива 3 30,1330

 укупно 17 298 30,1330
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КО Ћуприја ван т-3 поље 4 18 298 2644/15 њива 5 4,5086

КО Ћуприја ван т-3 поље 4 18 298 део 2644/1 њива 3 1,8310

КО Ћуприја ван т-3 поље 4 18 298
део

2644/14 њива 3 10,3887

 укупно 18 16,7283

КО Ћуприја ван т-3 поље 5 19 298 2644/7 њива 4 21,2920

 укупно 19 21,2920

КО Ћуприја ван т-4 поље 1 20 298 део 2645 њива 4 26,7944

 укупно 20 26,7944

КО Ћуприја ван т-4 поље 2 21 298 део 2645 њива 4 44,1490

 укупно 21 44,1490

КО Ћуприја ван т-4 поље 3 22 298 део 2645 њива 4 44,0600

 укупно 22 44,0600

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 2954/1 њива 4 16,3745

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 2944 њива 4 9,2824

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 2955 њива 4 0,5000

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 3700 њива 1 4,0238

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 2932 њива 4 5,7016

КО Ћуприја ван ТАБЛА Т-7 23 298 2976/3
остало

земљиште 0,5400

 укупно 23 36,4223

КО Ћуприја ван ТАБЛА 1 24 298 4280 њива 4 5,0379

 укупно 24 5,0379

укупно  KO Ћуприја ван 727,8550

КО СЕЊЕ ТАБЛА 1 25 298 8226 њива 3 3,1675

 укупно 25 3,1675

укупно  KO СЕЊЕ 3,1675

ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА

из плана коришћења за 2013.годину

КО

укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)

издато у
закуп по

Програму
2008.(ха)

трајање
закупа
(од-до)

издато у закуп
по Програму
2011.(ха)

трајање
закупа
(од-до)

планирано
за закуп у
2013.(ха)

најмања
површина
за
надметањ
е
(ха)

највећа
површина
за
надметање
(ха)

просечна
површина за
надметање
(ха)

број
надмета
ња

Ћуприја 16,3652 0,0000 0,0000 16,3652 16,2727 16,2727 16,3652 1

Ћуприја ван 1138,6888 142,5718 2008- 2018. 46,0468 2011-2031 727,8550 0,8381 115,0034 36,1247 19

Супска 219,7826 46,2830 2008- 2018. 18,5408 2011-2031 20,0528 0,8381 19,0223 6,6843 3

Исаково 48,4767 0,0000 0,0000 2011-2031 2,8963 2,8963 2,8963 2,8963 1

Батинац 5,2254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Иванковац 109,3407 0,0000 67,7920 2011-2031 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Вирине 16,7962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Бигреница 188,1704 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Паљане 36,4099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Влашка 6,9946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Мијатовац 45,4141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Крушар 17,5249 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Кованица 61,3656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Дворица 1,6304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Јовац 66,8167 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Сење 104,1013 0,0000 0,0000 3,1675 0,0000 0,0000 0,0000 1

Остриковац 65,1001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

УКУПНО 2148,2036 188,8548 132,3796 770,3368 30,8135 25

0,0000 0,0000 0,0000  бесплатно коришћење

0,0000 0,0000 0,0000

 закуп по основу власништва инфраструктуре

0,0000 0,0000 0,0000 закуп по основу узгајања животиња
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ТАБЕЛА 16а        Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом или давањем на
коришћење без накнаде

катастарска општина
Површина

кат.парцела
/ха/

разлог изузимања коментар

 Ћуприја ван 183,0491
враћено по ПЗФ

правоснажна по решења нису спроведена кроз јавни
евиденцују

Ћуприја ван 39,1661

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Супска 134,9061
правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Исаково 45,5804

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Батинац 5,2254

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Иванковац 41,5487

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Вирине 16,7962

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Бигреница 188,1704

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Паљане 36,4099

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Влашка 6,9946

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Мијатовац 45,4141

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Крушар 17,5249

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Кованица 61,3656

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Дворица 1,6304

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Јовац 66,8167

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Сење 100,9338

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

Остриковац 65,1001

правно и фактичко стање се
разликују,Комисијски констатовано

на терену није пољопривредно земљиште,промена није
спроведена кроз јавну евиденцију

1056,6325

контрола из 16 1056,6325

преглед по кат. парц. налазе се у предмету Комисије
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Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
у Општини Ћуприја за 2013. годину је користила податке из јавне евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном
кривичном одговорношћу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бр. 06 -53-17/ 2013-02 од 18.04.2013. године

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.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 18.04.2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ извештај о раду  за 2012.годину ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'', који је
донео Управни одбор дана 05.04.2013.године под бројем 595/01.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-18-1/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

       На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника  Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на     седници одржаној  дана 18.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
Даје се сагласност на  измене и допуне програма

пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за 2013.годину, које је донео Управни одбор дана
05.04.2013.године, под бројем 595/01.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-18-2/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС бр.129/2007) члана 200.Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС  бр.36/2011) и
члана 38 Статута општине Ћуприја  (Сл. гласник  општине
ЋУПРИЈА“, број  14/08, 22/08  и 28/08) Скупштина општине
Ћуприја   на  седници одржаној  18.04.2013. године донела је:

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

„АГЕНЦИЈА  ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА“ – ДОО ЋУПРИЈА

Члан 1.
Агенција за стратешки развој општине Ћуприја, ДОО

Ћуприја  оснива се у циљу:
 Дефинисања и реализације приоритетних пројеката у

области унапређења локалне самоуправе, развоја
малих и средњих предузећа, пољопривреде, туризма,
инфраструктуре, обновљивих извора енергије,

 Помоћи општинским јавним предузећима и
установама у припреми и имплементацији пројеката,

 Стратешког планирања,
 Изградње повољне предузетничке климе на

територији општине, активности на привљачењу
инвестиција,

 Стварање услова за пријем и коришћење средстава
донације, субвенција и других врста финансијске
помоћипомоћикоје обезбеђује централна влада и
међународна заједница,

 Заступања интереса општине и лобирања, ширење
информација и координације са донаторима и
директним страним инвеститорима
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Члан 2.
Пуно пословно име привредног друштва гласи:

Агенција за стратешки развој општине Ћуприја, ДОО Ћуприја
(у даљем тексту : Агенција)

Члан 3.
Овом Одлуком се уређује:

o Претежна делатност Агенције;
o Вредност основног капитала Агенције, односно

вредност улога оснивача;
o Начин и време уплате новчаног улога;
o Укупан износа трошкова оснивања Агенције;
o Врста и надлежност органа Агенције;
o Заступање аАгенције;
o Начин промене правне форме Агенције;
o Трајање и престанак Агенције;
o Остала питања;

Члан 4.
Седиште Агенције је на  адреси :  ул. 13. Октобра бр.

7. Агенција стиче статус правног лица даном уписа у регистар
привредних субјеката.

Члан 5.
Претежна делатност Агенције је :
8413 Уређење пословања и допринос успешнијем

пословању у области економије
Поред ове наведене делатности агенција ће
обављати и следеће послове:

 Уређивање различитих економских
сектора: Пољопривреда, коришћење
земљишта, енергетика и рударство,
инфраструктура, саобраћај, комуникације,
хотели, туризам и др.

 Управљање општим пословима у области
рада

 Оснивање политике регионалног развоја
 Консалтинг и менаџмент
 Инжињеринг
 Обрада података

Агенције може обављати и друге делатности,
укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то
испуњава услове предвиђене законом.

Члан 6.
Укупан уписани основни капитал Агенције износи:

50.000,00 дин (СЛОВИМА) педесетхиљададинара.
Укупан уплаћени новчани део основног капитала

привременом рачуну Агенције износи: 50.000,00дин
(СЛОВИМА) педестхиљададинара.

Члан 7.
Оснивач Агенције, односно његов једини члан је

општина Ћуприја, матични број  07336365, са седиштем у улици
13 .октобар бр. 7

Члан 8.
Оснивач Агенције је сагласан да не распоређује добит

Агенције и да  сва остварена добит остане Агенцији у виду
нераспоређене добити.

Агенција ће нераспоређену добит користити за
финансирање пословања Агенције, у складу са одлуком
директора Агенције, уз сагласност оснивача.

Члан 9.
Оснивач се обавезује да сноси оперативне трошкове

Агенције на терет буџета општине.

Члан 10.
У правном промету са трећим лицима Агенција

иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању

Агенције, иста одговара својом целокупном имовином.
Оснивач Агенције не одговара за обавезе Агенције,

осим до износа унетог улога у имовину Агенције и у другим
случајевима предвиђеним законом.

Члан 11.
Агенцију у правном промету заступа директор

Агенције, са неограниченим овлашћењима.

ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 12.

Органи Агенције су: Скупштина, Надзорни одбор и
директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђује се у
складу са Законом о привредним друштвима.

Органе Агенције именује и разрешава Скупштина
општине Ћуприја.

До именовања директора Скупштина општина
Ћуприја именује вршиоца дужности директора.
Скупштина Агенције:

1. Доноси измене оснивачког акта;
2. Усваја финансијске извештаје, као и извештај

ревизора ако су финансијски извештаји били предмет
ревизије;

3. Усваја извештаје надзорног одбора,
4. Одлучује о повећању и смањењу основног капитала

друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
5. Бира и разрешава чланове надзорног одбора и

утврђује накнаду за њихов рад,
6. Именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
7. Одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о

подношењу предлога за покретање стечајног поступка
од стране друштва;

8. Именује ликвидационогуправника и усваја
ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог
управника;

9. Одлучује о стицању сопствених удела;
10. Даје прокуру;
11. Као и о другим питањима које врши скупштина, а

прописано је Законом о привредним друштвима.
Члан 13.

Надзорни одбор Агенције броји 5 (пет) чланова.

Члан надзорног одбора не може бити лице:
1. Које је запошљено у друштву
2. Које је директор или члан надзорног одбора у више од

пет друштава
3. Које је осуђено за кривично дело против привреде,

током периода  од пет година рачунајући  од дана
правоснажности пресуде, стим да се у тај период не
урачунава време проведено на издржавању казне
затвора

4. Коме је изречена мера безбедности забране обаљања
делатности која представља претежну делатност
друштва, за време док траје та забрана.

Чланови надзорног одбора не могу бити директори
друштва нити прокуристи друштва.
Делокруг надзорног одбора:

1. Одређује пословну стратегију друштва;
2. Бира и разрешава директора и утврђује накнаду за

његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;
3. Надзире рад директора и усваја извештаје дирктора;
4. Врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
5. Врши надзор над законитошћу пословања друштва;
6. Установљава рачуноводствене политике друштва и

политике управљања ризицима;
7. Даје налог ревизору за испитивање годишњих

финансијских извештаја друштва;
8. Предлаже скупштини избор ревизора и награду за

његов рад;
9. Контролише предлог расподеле добити и других

плаћања члановима;
10. Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја

за заступање друштва у спору са директором.
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Члан 14.

Директор Агенције је надлежан за :

1. Заступање друштва и вођење послова друштва у
складу са оснивачким актом, одлукама скупштине и
упутствима надзорног одбора;

2. Уредно вођење пословних књига;
3. Тачност финансијских извештаја друштва;
4. Вођење евиденције о свим одлукама скупштине;
5. Обавеза извештавања надзорног одбора;
6. Као и обављање свих других послова који нису у

надлежности скупштине и надзорног одбора.
Директор може вршење појединих псолова из ст. 1.  И 2.

Овог члана пренети на друга лица, ако то овим оснивачким
актом није укључено.

Члан 15.
Директору Агенције може престати функција

директора пре истека мандата оставком и разрешењем.

Члан 16.
Агенција се оснива на неодређено време
Агенција  престаје да постоји одлуком оснивача

Агенције, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.
Трошкове  оснивања Агенције сноси Оснивач.

Члан 18.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком,

примениће се Закон о привредним друштвима.

Члан 19.
Измене ове Одлуке вршиће се у писаној форми.

Члан 20.
Вршилац дужности директора Агенције је овлашћен

да преузима све радње потребне за упис Агенције у Регистар
привредних субјеката који се води код Агенције за привредне
регистре до именовања директора.

Члан 21.
Ова  одлука ступа на снагу даном доношења. Објавиће

се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број  06-53-19/2013-02 од  18.04.2013.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић ,дипл.правник

На основу чл. 1, 2, 3, 5, 7 и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (Сл.гласник РС 34/01),
чл 32, став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник
РС 129/07) чл 37, 51,56 став 2, и 58 став 6. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр: 14/08,22/08,28/08 и
13/11) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја '' бр:14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана  18.04.2013.године
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ,

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.
                 У  Одлуци о накнадама   одборника у Скупштини
општине Ћуприја, радно правном статусу и платама изабраних,
именованих и постављених лица (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр. 16/08, 16/12,17/12), у члану 8. став 2. мења се и гласи:
           ''Председник општине и заменик председника општине су
на сталном раду у општини са 80% радног времена.“.

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Уколико су лица из става 2., 3. и 4. овог члана, пре

избора на функцију, остварила право на пензију, имају право на
део плате у висини разлике између њихове пензије и плате коју
би примали на функцији на којој су изабрани да нису остварили
право на пензију“.

Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-20/2013-02 од 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника  Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја  на   седници одржаној  дана 18.04.2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији радних места у
КЈП ''Услуга'' Ћуприја број 941 од 27.03.2013.године.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-21/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник

           На основу члана 44. Статута општине Ћуприја
(Сл.гласник општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и
члана 40. Пословника Скупштине општине Ћуприја (Сл.гласник
општине Ћуприја,бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 18.04.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О   ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ

РАДНИХ ТЕЛА – САВЕТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА

У Одлуци о избору чланова сталних радних тела-
савета Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' број:16/12) врше се следеће измене:

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И САОБРАЋАЈ

уместо:
 ''1.   Милоје Петровић, председник''

    уписује се:
        ''1. Драгана Митровић,председник''

САВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА И
КАДРОВСКА ПИТАЊА

           1. Славко Цветковић,председник

САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
 уместо:

        ''1. Зоран Јоксимовић, председник''
               Првослав Милановић''
       уписује се:
          ''1. Мирослав Стојановић,председник
               Зоран Јоксимовић''

САВЕТ ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
      уместо:

 ''1. Драгослав Ђукановић, председник''
      уписује се:
          ''1. Љубиша Дејковић,председник''

САВЕТ ЗА МЛАДЕ И СПОРТ
 уместо:

            '' Миленко Микић''
     уписује се:
             '' Топлица Илић''

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-22/2013-02 од 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић, дипл.правник
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На основу члана 42. 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), и члана 3. Одлуке о формирању
општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр 17/2012 и 23/2012.),
одлуке о измени и допуни одлуке број: 06-80/2012-02 о
формирању општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Ћуприја  Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 18.04.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова штаба за ванредне ситуације

Именује се Општински Штаб за ванредне ситуације
за територију општине Ћуприја (у даљем тексту: Штаб) у
следећем саставу:

1. Радосав Ђорђевић - командант Штаба
2. Миленко Микић - заменик команданта Штаба
3. Душан Стаменковић-  начелник Штаба
4. Миодраг Настасијевић представник ПС Ћуприја-члан Штаба
5. Виолета Стојановић-  члан општинског већа- члан Штаба
6. Миланка Пајић-  представник Одељења за урбанизам и

имовинско правне послове- члан Штаба
7. Зоран Траиловић-  шеф одељења за инспекцијски надзор-

члан Штаба
8. Синиша Јанковић-  Директор ЈП“Дирекције за иградњу и

уређење“-члан Штаба
9. Никола Савић- Директор  ЈП“Водовод и канализација“-члан

Штаба
10. Марко Симић-  Директор КЈП“Услуга“-члан Штаба
11. Ненад Нешић-  Директор Дома здравља- члан Штаба
12. Миодраг Симић- секретар Црвеног крста Ћуприја- члан
Штаба
13. Зоран Златковић-  представник ВУ „Напредак“- члан Штаба
14. Момчило Савић-  представник PWW- д.о.о. Ниш, огранак
Ћуприја- члан Штаба
15. Мирослав Стојковић- представник водопривредног
предузећа „Ћуприја“ АД- члан Штаба
16. Душан Живковић- уредник РТВ Ћуприја- члан Штаба
17. Божидар Нешић - представник ЗЗЈЗ Ћуприја „Поморавље“ -

члан Штаба
18. Стева Јарамаз- представник МУП-сектор за В.С. ватрогасне
јединице Ћуприја- члан Штаба
19. Љиљана Илић- начелник општинске управе- члан Штаба

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи
решење о именовању Штаба за ванредне ситуације број 06-
120/2012-02 од 24.12.2012.године.

Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-1/2013-02

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгана Јовановић, дипл.правник

       На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр: 72/09 и 52/11),
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 18.04.2013.године, донела је

     Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОМО ''ДУШАН СКОВРАН'' У
ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању  школског одбора ШОМО
''Душан Сковран'' у  Ћуприји, (''Сл. гласник општине Ћуприја''
број 2/11 и 4/13), врши се измена тако што се уместо:
              '' Челић Ангелина,домаћица
                Соња Стојадиновић, наставник хармонике
                Ненад Стојановић, наставник хармонике
                Александар Павловић, професор клавира
                Драгољуб Јаћимовић''

          уписује:
                    '' Челић Марковић Бисерка, домаћица
                       Ирена Милошевић, дипл.музички педагог
                      Зорка Марковић, помоћни радник
                      Данијела Јовчић, професор флауте
                      Зоран Ракић, технолог''
         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-53-23-2/2013-02 ОД 18.04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

        На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 51.Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 18.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У
ЋУПРИЈИ

       У решењу о именовању  Управног одбора Центра
за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине
Ћуприја'' број: 16/12 и 17/12) врши се измена тако што се
уместо:

             ''Микић Миленко''
  уписује:
             '' Милановић Првослав''
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине

Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ: 06-53-23-3/2013-02  ОД 18.04.2013.год.

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, 28/08 и 13/11 ) и
чл. 51.  Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја''бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за
социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји, у саставу:

1. Владан Станисављевић
2. Милица Јовановић
3. Зорица Стевановић

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-53-23-4/2013-02 ОД 18.04.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драгана Јовановић,дипл.правник
                  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' број: 129/07), члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и
13/11) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.2013.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ   НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за социјални

рад ''Ћуприја'' у Ћуприји у саставу
1. Јовановић Божидар, машински инжењер
2. Станојев Милица,дипл.економиста
3. Вујичић Дијана, дипл.социолог

         Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ:06-53-23-5/2013-02 ОД 18.04.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драгана Јовановић,дипл.правник
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  На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник
општине Ћуприја,бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја''бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на  седници
одржаној 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ

РАВНОПРАВНОСТ

РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за родну равноправност у
саставу:

1. Александра Станојловић
2. Љиљана Митић-Давидовић
3. Др Ивана Милутиновић
4. Драгана Траиловић
5. Добрила Стаменковић
6. Јадранка Ђорђевић
7.  Драгана Митровић

         Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-6/2013-02 ОД 18.04.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

            На основу члана 38. Статута општине Ћуприја  (''Сл.
гласник општине Ћуприја''. бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници  одржаној дана  18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ

РАВНОПРАВНОСТ

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за родну равноправност
у саставу:

1. Драгана Митровић
2. Мирослава Здравковић
3. Филип Петковић
4. Татјана Вукићевић
5. Љиљана Марјановић
6. Јелена Манојловић
7. Јована Митровић

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-7/2013-02 од 18.04.2013.год.

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 18.04.2013.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ

У решењу о именовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
број:17/12) врши се измена тако што се уместо:
                    ''Зоран Здравковић''
             уписује:
                      ''Маја Бешевић,дипл.правник''
             Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-8/2013-02 од  18.04.2013.године
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драгана Јовановић,дипл.правник

  На основу чл. 54. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'',бр.72/09 и 52/11), чл.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 18.04.2013.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ''ДЕЧЈА
РАДОСТ'' У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Управног одбора
Предшколске установе ''Дечја радост'' у Ћуприји (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', број:25/12) врши се измена тако што се
уместо :
               ''Ивана Ранђић''
        уписује:
                ''Милица Ранђић''

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-53-23-9/2013-02 ОД 18.04.2013.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  18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА

ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ,ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ

ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ

У решењу о именовању Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету/ученику (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.
2/11 и 2/12), под I врши се следећа измена:

                     уместо:
       ''1. Др Јанковић Матилда (педијатар)
2. Аранђеловић Љиљана (школски психолог)
3. Младеновић Сузана,дипл.деф. (стручни сарадник на
пословима социјалног рада)''

                  уписује се:  '' Калуђеровић Зорица, педијатар
                                         Радић Радмила, психолог

                         Тодоровић Слађана, дефектолог''
Решење објавити у Службеном гласнику општине

Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ: 06-53-23-10/2013-02 од 18.04.2013.год.

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. 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.04.2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ

ДРУШТВА ''АГЕНЦИЈА ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА''-ДОО

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Станковић, дипл.економиста из
Ћуприје за вд директора привредног друштва
''Агенција за стратешки развој општине Ћуприја''-
доо.
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2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-11/2013-02 ОД 18.04.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

      На основу члана 54. ст.2.  Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09), чл.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 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ

ОДБОРА  ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ

У решењу о именовању Школског одбора школе за
музичке таленте у Ћуприји, (''Сл.гласник општине Ћуприја бр.
4/10 и 14/10) врши се измена тако што се уместо:
         '' Петра Савић
           Сандра Белић, редовни професор за уметничку област
виолончела
           Станко Шепић, редовни професор за уметничку област
дириговања у пензији
            Александар Милеуснић
            Ивица Вучковић''

Уписује:
         '' Тамара Марјановић
            Зоран Ђорђевић
            Мирослав Стојановић
            Зоран Трујановић''

   Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-53-23-12/2013-02 ОД 18.04.2013.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 18.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ

        РАЗРЕШАВА СЕ локални савет за запошљавање
у саставу:

               Владимир Ђорђевић, представник локалне
самоуправе
               Јелена Радивојевић, представник НЗС
               Јасмина Перић, представник Центра за социјални
рад
               Александра Станојловић,незапослено лице
               Јадранка Ђорђевић, представник Локалне
самоуправе
               Марко Ђурић, представник јавног сектора
               Дејан Вукићевић, представник привреде

Зорка Тодоровић,цивилни сектор
        Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-14/2013-02 ОД 18.04.2013.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 18.04.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Именује се локални савет за запошљавање у следећем
саставу:

1. Јованка Радивојевић – представник локалне самоуправе
2. Јадранка Ђорђевић- представник локалне самоуправе
3. Јелена Димитријевић- НСЗ
4. Вељко Манић – представник удружења послодаваца

  5.  Марјан Ранђеловић - синдикат
  6.  Драган Јовановић - синдикат
  7.  Мирослав Здравковић – представник јавног предузећа
водовод и канализација
  8.  Марко Симић – представник ЈКП ''Услуга''
 9.  Зоран Грковић – представник Центра за социјални рад

Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-53-23-15/2013-02 од 18.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Јовановић,дипл.правник

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 57. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08), Председник
општине Ћуприја, 27.03.2013.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ СТРУЧНОГ
МИШЉЕЊА НА ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за давање стручног
мишљења на програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини, у саставу:

1.Радослав Весић, председник комисије
2.Горан Антић,дипл.инж.пољ.
3.Славко Митровић, рег.пољ.произвођач
4.Дејан Цуплић, рег.пољ.произвођач
5.Небојша Антић, рег.пољ.произвођач
6.Саша Војиновић, рег.пољ.произвођач

II Задатак Комисије је да размотри програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и да да своје
мишљење на исти.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-65/2013-01 од 27.03.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Радосав Ђорђевић
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Штампа: Општинска управа општине Ћуприја

Тех. припрема:  Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган управе општине Ћуприја

info@cuprija.rs

www.cuprija.rs
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