На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11), члана 3. став 1. тачка 1. и
став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012) ), члана 4. став 14. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Ћуприја (Службени глсаник општине Ћуприја
бр.8/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја ("Сл.гласник
општине Ћуприја", број 14/08,22/08,28/08.13/11 и 23/13),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
15.07.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању прибављања непокретности непосредном
погодбом у јавну својину општине Ћуприја
Члан 1.
ПРИСТУПА
СЕ
прибављању
непокретности
непосредном погодбом, у јавну својину општине Ћуприја, и то:
Објекта – зграде број 16 , зграда графичке индустрије –
књиговезница и картонажа, површне 2302 м2 на кат. парцели бр.
4940 у КО Ћуприја град, уписаној у лист непокретности бр. 1025
у КО Ћуприја град, заједно са опремом и инвентаром који заједно
чине продајну целину 6 у Продајној документацији за потребе
продаје дела имовине стачајног дужника АД „Младост“ у стечају
из Ћуприје, у виђеном стању, од власника АД „Младост“у стечају
из Ћуприје, а објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб.
Члан 2.
У поступку прибављања непокретности из члана 1. ове
Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о јавној
својини и Уредби о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда.
Члан 3.

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2012), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/12), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној дана 15.07.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка прибављања
непокретности у јавну својину општине Ћуприја непосредном
погодбом
II Комисија се образује у следећем саставу:
1. Нинослав Ерић, председник општине, председник Комисије
2. Илија Пауновић, заменик председника општине, члан комисије
3. Јовица Антић, помоћник председника општине, члан комисије
III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ:

1.

Објекта – зграда број 16, зграда графичке индустрије
површине 2302 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО
Ћуприја град, уписаној у лист непокретности бр. 1025
у КО Ћуприја град, заједно са опремом и инвентаром
који чине продајну целину 6 у Продајној
документацији за потребе продаје дела имовине
стечајног дужника АД „ Младост“ у стечају из
Ћуприје, у виђеном стању, од власника АД „Младост“
у стечају из Ћуприје, који објекат се налази на адреси
Кнеза Милоша бб.

Непокретност из члана 1 ове Одлуке прибавиће се по
цени не већој од тржишне вредности, а у складу са Законом о
јавној својини.
Члан 4.
Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија
која ће се формирати по доношењу ове одлуке.
Поступак непосредне погодбе спровешће се учешћем
на аукцији за продају имовине стечајног дужника АД „Младост“у
стечају из Ћуприје дана 22.07.2015. године.

2.

да записник о спроведеном поступку непосредне
погодбе, као и предлога за прибављање непокретности
у јавну својину општине Ћуприја, достави Скупштини
општине Ћуприја на разматрање и одлучивање,

3.

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

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“.

спровођење поступка непосредне погодбе приликом
прибављања непокретности у јавну својину општине
Ћуприја и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-121-4-1/2015-02 ОД 15.07.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-121-4-2/2015-02 од 15.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић дипл. правник
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08,13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на
седници одржаној дана 15.07.2015.
године, донела је

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и
медијима („Сл. гласник Рс“ бр. 83/2014 и 58/2015), члана 46.
Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр. 129/2007 и
83/2014 - др. закон), члана 60. Статута општине Ћуприја, („ Сл.
гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13)
и члана 7. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2015. годину,
(,,Службени гласник општине Ћуприја,, бр. 36/14, 5/15 и 17/15) и
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр.
126/2014), Општинско веће општине Ћуприја доноси

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' за 2015.годину,број: 1066/01-1 од 01.07.2015.године,
које је донео Надзорни одбор дана 02.07.2015.године, под бројем
1083/01.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у 2015. години.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-121-2/2015-02 од 15.07.2015.године

Члан 2.
Текст Јавног позива је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја, на веб-сајту општине Ћуприја и у једним дневним,
односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју
територије општине Ћуприја.
Одлука о јавном позиву из става 1. овог члана мора
бити видљива, на веб-сајту општине Ћуприја, до 31.07.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-120/2015-01-1 ОД 13.07.2015. ГОДИНЕ

На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 15.07.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр.ек. наука, с.р.

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Ценовника услуга Јавног предузећа СЦ ''АДА'' Ћуприја, коју је
донео Надзорни одбор дана 19.06.2015.године под бројем:
328/15.
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

На основу члана 15. 17. и 18 Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/15),
члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник
РС,, бр.129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 60. Статута општине
Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08,
13/11 и 23/13) и члана 7. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за
2015. годину, (,,Службени гласник општине Ћуприја,, бр. 36/14,
5/15 и 17/15) и Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 126/2014), Општинско веће општине Ћуприја
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-121-3/2015-02 ОД 15.07.2015.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон) и
члана 57. став 1. тачка 4. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13),
Председник општине Ћуприја, дана 03.07.2015. године, донео је

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни
интерес који ће се конкурсом суфинансирати

РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у 2015 години се
расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја

о

Општина Ћуприја ће на основу овог јавног позива
суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања који
се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са
Законом о локалној самоуправи.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија
реализација не може бити дужа од три године.
Учесник конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана,
доставља наративни и финансијски извештај о реализацији
пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу
који му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај, подноси се на
Обрасцу 2. који је прописан Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/2014).

Установи културе „Ћуприја“ Ћуприја, који је донео директор
Установе културе под бројем 4/2015 дана 02.07.2015. године.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-66/2015-01 од 03.07.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука
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Наставак реализације пројекта одобрава се за сваку
календарску годину, на основу позитивно оцењеног извештаја и
испуњености уговором преузетих обавеза.

јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Рок за пријављивање на конкурс
Јавни позив за достављање пројеката отворен је од
15.07.2015. године до 31.07.2015. године.
Пријава на конкурс подноси се на адресу:
Општинско веће
општине Ћуприја. 13. oктобра бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком:
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. години и предаје
се на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине
Ћуприја непосредно или препоручено поштом.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на
погрешном обрасцу неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити радним даном од
11 до 14 часова на телефон 035- 8470-631

Износ средстава која су опредељена за конкурс
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања из буџета Општине Ћуприја износи 5.000.000,00
динара.
Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија који је уписан у регистар медија;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран
медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се
финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није
уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија,
односно правна лица, односно предузетници који се баве
производњом медијских садржаја који приложе доказ о
постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог
пројекта на територији општине Ћуприја.

Документација коју прилаже подносилац пројекта
Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан Правилником
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања,
- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних гласила,
- фотокопија Извода из регистра привредног субјекта,
- прецизне показатеље и доказе о укупним средствима учесника
конкурса у 2015. години, о проценту учешћа средстава Општине
Ћуприја у укупним средствима учесника конкурса у 2015.
години, као и податке о приходима које су сами остварили у
претходној години.

Услови за учешће на пројекту
На конкурсу се може конкурисати само с једним
пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може
на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат у смислу овог конкурса подразумева
заокружену програмску целину или део целине (жанровска и
временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Ћуприја.
Учесник конкурса може предложити суфинансирање
пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а
највише до износа који је утврђен конкурсом.

Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна
комисија од три или пет чланова, у зависности од броја
приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).
Чланове стручне комисије именује председник
Општине Ћуприја и то из реда независних стручњака за медије и
медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају
јавну функцију.
Већина чланова комисије именује се на предлог
новинарских и медијских удружења уколико такав предлог
постоји и уколико предложена лица испуњавају законом
предвиђене услове.

Критеријуми за оцену пријава на конкурс
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти
пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,
посебно се оцењује:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и
изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање
намене конкурса;
(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне
активности довести до остваривања постављеног циља (могу се
утврдити на основу начина на који је објашњена веза између
активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета
предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних
чланова пројектног тима и других чинилаца);
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и
очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских
средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана
посебно се оцењује:
(1) да ли су учеснику конкурса изречене
мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела
саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда;
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.
Специфични ближи критеријуми за оцењивање
пројеката:
-у којој мери и у ком обиму предложени пројекат доприноси
благовременом информисању о дневним догађајима и
актуелностима на територији општине Ћуприја,
-квалитет информисања (истинито, непристрасно, правовремено
и потпуно информисање грађана на територији општине
Ћуприја),
- награде и признања,
- да ли је медијски садржај бесплатно доступан свим грађанима
на територији општине Ћуприја.
Конкурсна комисија ће приликом оцењивања
пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума,
оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области

Позив новинарским и медијским удружењима као и
медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији
Позивају се новинарска и медијска удружења,
регистрована најмање три године пре датума расписивања
конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају медијски стручњаци заинтересовани за
учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини
Ћуприја.
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
Рок за достављање предлога за чланове комисије је 31.07.2015.
године.
Одлука о расподели средстава
Одлуку о расподели средстава доноси Председник
Општинског већа општине Ћуприја а на основу образложеног
предлога Комисије.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у
року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука се доноси у облику решења са образложењем.
Решење о расподели средстава објављује се на вебсајту општине Ћуприја и доставља се сваком учеснику конкурса
у електронској форми.
Уговор о додели средстава
Решење представља основ за закључење уговора са
учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање
пројектних активности.
Уговором о додели средстава ће се ближе уредити
права и обавезе уговорних страна.
Уговор са учесником конкурса који је добио средства
за суфинансирање пројектних активности закључује Председник
Општинског већа општине Ћуприја.
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Прилог:
-Образац 1. Пријава на конкурс,
-Образац 2. Наративни и финансијски извештај.

Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса који су добили средства, извештај
о реализацији пројекта достављају органу који је доделио
средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у
складу са законом и закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног
лица и оверен печатом.
Уз извештај се доставља и доказ о реализацији
пројекта.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БР.06-120/2015-01-1 од 13.07.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр.ек. наука, с.р.

ПРИЛОЗИ
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