На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и
47/2018), члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл.
глaсник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 60. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“, 30/19) и
члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у својини Општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр.8/14, 14/16, 18/16,
18/17 и 25/17), Председник општине Ћуприја дана 28.10.2019.
године доноси
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ОБЈЕКАТА НА КП.БР. 4940 У КО ЋУПРИЈА ГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком врши се избор најповољнијег понуђача
у поступку давања у закуп непокретности у јавној својини
општине Ћуприја, и то:
• Зграде графичке индустрије – АУТО СЕРВИС И
ГАРАЖА, објекат бр. 12 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град,
број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, површине 267 м²;
• Зграде графичке индустрије – ПРОТИВПОЖАРНА
ЗАШТИТА, објекат бр. 13 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град,
Број етажа ПР, у улици Кнеза Милоша, површине 37 м²;
• Зграде графичке индустрије – УПРАВНА ЗГРАДА,
објекат бр. 17 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број етажа ПР
+ СП, у улици Кнеза Милоша, површине у основи 424 м²
(површина обе етаже je 884,02 м²) ;
• Зграде графичке индустрије – ПРОИЗВОДНА
ХАЛА, објекат бр. 19 на к.п.бр. 4940 КО Ћуприја Град, број
етажа ПР, налазећа у улици Кнеза Милоша, површине у
основи 2232 м²;
са роком закупа пословног простора у трајању од 5 година,
рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Члан 2.
За најповољнијег понуђача бира се EUROFIBER DOO
ĆUPRIJA, Кнеза Милоша бб, Ћуприја, МБР 21178179, ПИБ
109415719 са ценом закупа од 342.100,оо динара месечно за
целокупан пословни простор.
Члан 3.
Понуђач је дужан да са Општином Ћуприја закључи
уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке.
У случају да понуђач не закључи уговор о закупу у
року из става 1. овог члана исти губи право на повраћај
депозита и закључење уговора о закупу.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити
у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-32/2019-01 од 28.10.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр.ек.наука

На основу члана 84. и 86. став 2 Закона о државној
управи (''Сл.гласник РС'',бр.79/05,101/2007, 95/2010, 99/2014,
30/2018 и 47/2018) и члана 39 Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016 и 95/2018), начелник
Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ивица Обрадовић, дипл.правник,
распоређен на радно место „Послови пружања бесплатне
правне помоћи и нормативне делатности“ у Служби правне
помоћи Одељења за послове органа општине, општу управу и
заједничке послове, да води управни поступак и предузима
све радње у поступку из делокруга послова радног места на
које је распоређен утврђеног законом и
Правилнику о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби Буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-181/2019-01-2 од 30.10.2019.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић,дипл.правник
На основу члана 84. и 86. став 2 Закона о државној
управи (''Сл.гласник РС'',бр.79/05,101/2007, 95/2010, 99/2014,
30/2018 и 47/2018) и члана 39 Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016 и 95/2018), начелник
Општинске управе општине Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Робертино
Станојловић,
дипл.правник, распоређен на радно место ''Руководилац
службе правне помоћи“ у Служби правне помоћи Одељења за
послове органа општине, општу управу и заједничке послове,
да води управни поступак и предузима све радње у поступку
из делокруга послова радног места на које је распоређен
утврђеног законом и
Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
Буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-182/2019-01-2 од 30.10.2019.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић,дипл.правник

04.11.2019.
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САДРЖАЈ
Одлука о давању у закуп објеката на кп.бр.4940 у КО Ћуприја град
Решење (овлашћење Ивица Обрадовић)
Решење (овлашћење Робертино Станојловић)
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