
 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. 

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“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 

19/2021), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 25. 08. 2021. године, 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

I ПОНИШТАВА СЕ Јавни оглас за прикупљање писаних понудаза отуђење 

непокретности на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја ( град ) бр. 06-116-12-1/2021-02 од 6.8.2021. 

године, који је објављен у дневном листу „ Политика “ дана 8. 8. 2021. године. 

II Поништај огласа објавити у „Службеном гласнику Општине Ћуприја“, интернет 

адреси Општине и у дневном листу „Политика“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Ћуприја утврдило је предлог решења којим се поништава 

Јавни оглас за прикупљање писаних понудаза отуђење непокретности на к.п.бр. 2916/1 у КО 

Ћуприја (град) бр. 06-116-12-1/2021-02 од 6.8.2021. године, на иницијативу председника 

Општине Ћуприја. 

Поништење јавног огласа је потребно из разлога што су површине са планираном 

наменом „Мешовита“ на више парцела у граду, међу којима је и к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја 

(град), предмет измене Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, тако што би на 

тим парцелама била онемогућена изградња стамбених објеката као компатибилне намене. 

Ову чињеницу је потребно назначити у огласу за отуђење, како понуђачи не би били 

доведени у заблуду у погледу објеката које је могуће градити на парцели која је са објектима 

предмет отуђења.   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-138-7/2021-02 од 25. 08. 2021. год. 
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                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

                                                                             ________________________________ 

                                                                                    Нинослав Ерић, мр. ек. наука 
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