
 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 34. став 2. 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 10. став 1. тачка 3), 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. глаасник РС“ бр. 16/2018), члана 60. став 1. тачка 18. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине 

Ћуприја“, бр. 30/2019) и члана 23. став 1. и члана 28. став 1. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини општине Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја“, бр. 19/2021), а по захтеву подносиоца 
ECOFUTURE DOO и EUROFIBER DOO, председник Општине 

Ћуприја дана 25.10.2022. године доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ЗАКУПЦА ОБЈЕКАТА НА К.П.БР. 4940 У КО ЋУПРИЈА 

ГРАД 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о одређивању 

закупца објеката на к.п.бр. 4940 у КО Ћуприја град бр. 464-

10/2020-01 од 10.9.2020. године („Сл. гласник ОЋ“ бр. 
34/2020, у даљем тексту: Одлука о закупу). 

 

Члан 2. 
У члану 1. Одлуке о закупу мења се став 1. тако да 

исти сада гласи: 

„Овом Одлуком одређују се за закупце непокретности 
у јавној својини Општине Ћуприја, ван поступка јавног 

надметања односно прикупљања понуда, ECOFUTURE DOO 

ĆUPRIJA и EUROFIBER DOO ĆUPRIJA, и то:“ 
 

Члан 3. 

Члан 2. Одлуке о закупу мења се и гласи: 
„Закуп из члана 1. ове Одлуке даје се уз обавезу 

закупаца на име закупнине у износу од 342.100,00 динара 

месечно. 
Закупци су солидарно одговорни за измирење 

закупнине закуподавцу. “ 

Члан 4. 

Члан 3. Одлуке о закупу се мења  и гласи: 

„Закупци су дужни да у року од 15 дана од дана 

објављивања ове Одлуке закључе уговор којим се ближе 
регулишу права и обавезе по основу закупа из члана 1. ове 

Одлуке. 

Уколико закупци својом кривицом не закључе 
горенаведени уговор у остављеном року, губе право на закуп 

непосредном погодбом по одредбама ове Одлуке“.  
 

Члан 5. 

У осталом, Одлука о закупу остаје на снази. 
 

 

 
 

 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Ћуприја. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ464-93/2022-01 од 25.10.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Јовица Антић, дипл.правник 

 

 
 
 


