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),
члана 10. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
Гласник РС“ 16/2018) 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 10.09.2020. године доноси
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАКУПЦА
ОБЈЕКАТА НА КП.БР. 4940 У КО ЋУПРИЈА ГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се за закупца, ван поступка
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда,
непокретности у јавној својини општине Ћуприја, SOUTH EU
SOX DOO ĆUPRIJA правно лице чији је оснивач EUROFIBER
DOO ĆUPRIJA и то:
• Зграда 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;
• Зграда 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;
• Зграда 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) ;
• Зграда 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 до 11.11.2024. године.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке даје се у
закуп без спровођења поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, SOUTH EU SOX DOO
ĆUPRIJA правном лицу чији је оснивач EUROFIBER DOO
ĆUPRIJA са ценом закупа од 342.100,оо динара месечно за
целокупан пословни простор.
Члан 3.
Закупац 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 закључење
уговора о закупу.

Члан 4.
Ову Одлуку објавити
у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-10/2020-01 од 10.09.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јовица Антић, дипл.правник
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 др. зaкoн и 47/2018), члана 16. Одлуке о остваривању потреба
и интереса грађана у области спорта у оптини Ћуприја („Сл.
гласник општине Ћуприја'', бр. 9/2018), члана 22. Правилника
о поступку одобравања програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја („Сл.
гласник општине Ћуприја“, бр. 12/2018) и члана 64. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.
30/2019), Општинско веће општине Ћуприја, дана 09.09.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању Стручне комисије за оцену годишњих
и посебних програма у области спорта
I ОБРАЗУЈЕ СЕ
Стручна комисија за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта (у даљем
тексту Комисија) у следећем саставу:
1. Зоран Ђорђевић, председник Комисије
2. Владан Петровић, заменик председника Комисије
3. Драган Здравковић, члан Комисије
4. Aлекса Илић, члан Комисије
5. Дарко Милановић, члан Комисије
6. Милена Марковић, члан Комисије
7. Марко Марковић, члан Комисије.
II Комисија, на основу закона, Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта у општини
Ћуприја и услова и критеријума утврђених Правилником о
поступку одобравања програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја и
наведених у јавном позиву:
1. врши стручни преглед поднетих предлога
годишњих и посебних програма
2. даје оцену поднетих предлога годишњих и
посебних програма
3. доставља Општинском већу предлог за одобравање
програма
III Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе Комисије обавља Маја Бешевић,
дипл правник запослена у Одељењу за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој.
IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
Поука о правном средству: Ово решење ступа на снагу
даном доношења. Против овог Решења не може се изјавити
жалба већ се може покренути управни спор пред Управним
судом.
Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења

10.09.2020.
-

број 34

Одељењу за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој.
а/а
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-111-12/2020-01-1 од 09.09.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) и члана 2.
Одлуке о начину и поступку давања сагласности на
финансијске планове Месних заједница на територији
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 7/2019),
по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.09.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана
Месне заједнице Сење за 2020. годину број 1/2020 од
20.05.2020. године, коју је донело Радно тело ове Месне
заједнице.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-111-9/2020-01-1 од 09.09.2020. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јовица Антић, дипл.правник

САДРЖАЈ
Одлука о одређивању закупца објекта на кп.бр. 4940 у
КО Ћуприја град
Решење о именовању Стручне комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта
Решење (сагласност на измену фин.плана МЗ Сење)
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