На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014- други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018), члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. зaкoн, 108/2016 и 113/2017), члана 57.
став 1. тачка 13. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 3. став 2. и 3. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.
8/2014, 14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/17), Председник
општине Ћуприја дана 30.10.2018. године доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословни
простор) и то:
•Пословни простор у улици Карађорђева 57, у
Ћуприји, површине 124,87 м2, на кп.бр.1912/2, КО Ћуприја
град.
Члан 2.
Утврђује се рок закупа непокретности из члана 1.
ове Одлуке (у даљем тексту: пословни простор), у трајању од
5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Члан 3.
Давање у закуп пословног простора извршиће се у
поступку прикупљања писмених понуда који ће спровести
Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних
ствари у својини општине Ћуприја (у даљем тексту:
Комисија), образована од стране председника Општине
Ћуприја.
Задатак Комисије је да објави Оглас о спровођењу
поступка прикупљања писмених понуда, да организује увид у
документацију у вези са непокретностима које се даjу у закуп,
пружа додатне информације у вези са понудaма, да отвара,
прегледа и објављује понуде, води поступак прикупљања
писмених понуда, саставља писани извештај о оцени понуда и
сачињава предлог избора најповољнијег понуђача који
доставља председнику општине.
Увид у документацију може се извршити сваког
радног дана у просторијама општинске управе општине
Ћуприја у периоду од 10-15 часова
Члан 4.
Одлуку о давању у закуп доноси председник општине
Ћуприја.
Члан 5.
Након објављивања Огласа о спровођењу поступка
прикупљања писмених понуда, понуде се могу поднети у
затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ – за Комисију, на адресу Општина
Ћуприја, улица 13. Октобар бр.7, 35230 Ћуприја или на
шалтеру бр. 2 Услужног центра Општине Ћуприја, сваког
радног дана до 15 часова, у року у коме траје Оглас.

Члан 6.
Понуда која се доставља обавезно мора да садржи:
1.формулар за пријављивање – уредно попуњен;
2.назив и седиште правног лица или предузетника;
3.пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
4. решење АПР или другог органа надлежног за
регистрацију - копија;
5. опис делатност коју понуђач жели у пословном
простору да обавља и која одговара сврси и намени простора;
7. фотокопија
личне
карте лица овлашћеног за
заступање;
8. висину понуђене цене;
9. доказ о уплаћеном депозиту.
Члан 7.
Отварање понуда одржаће се дана 15.12.2018.
године, са почетком у 14 часова у сали за састанке општине
Ћуприја, улица 13. Октобра бр.7, у Ћуприји.
Члан 8.
Утврђује се почетна цена закупнине за
непокретности из ове Одлуке у износу од 500,00 динара по м²
пословног простора, што укупно износи 62.435,00 динара
месечно, а све сагласно Одлуци о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини Општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 8/2014,
14/2016, 18/2016, 18/2017 и 25/2017).
Члан 9.
Депозит за учешће у јавном надметању уплаћује се у
износу јеномесечне закупнине на депозитни рачун општине
Ћуприја бр. 840-762804-43.
Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена
депозит се враћа по коначности Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на
повраћај депозита, ако у року од 15 дана не закључи Уговор о
закупу.
Члан 10.
Закуподавни однос заснива се потписивањем уговора
о закупу који међусобно закључују Оштина Ћуприја као
закуподавац и лице ком је одлуком Председника општине
Ћуприја додељен пословни простор на коришћење, као
закупац.
Уговор у име општине Ћуприја потписује председник
општине.
Члан 11.
Закупац је дужан да пословни простор у објекту који
се даје у закуп користи искључиво у сврху трговинске
делатности и не може га давати у подзакуп.
Закупац не може вршити адаптацију пословног
простора без претходне сагласности закуподавца, односно
Општине Ћуприја.
Члан 12.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-17/2018-01 од 30.10.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Нинослав Ерић, мр. ек. наука, с.р.
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У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13), чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл.
општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Ћуприја за 2018. год. („Сл. гл. општине
Ћуприја“, бр. 7/18), Решењем о образовању Комисије за
расподелу средстава и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1
од
25.04.2017.
год.,
Јавним
позивом
за
финансирање/суфинансирање
камате
краткорочних
пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2018. години,
бр.420-1/2018-01-2 од 27.04.2018.год. који је расписао
Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 05.11.2018.
године доноси
ОДЛУКУ
о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

1.

Труцић Зоран

744344000297

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД
11.764,07

2.

Пауновић Јован

744409000369

25.000,00

3.

Илић Славољуб

744468000337

24.288,38

4.

Маргарановић
Драгослав

744344000025

25.000,00

5.

Антић Слађана

744433000438

12.340,29

6.

Антонијевић
Зоран

744441001090

23.851,16

7.

Аранђеловић
Божидар

744476001223

9.746,26

8.

Стојановић
Љубица

744476000960

11.258,12

9.

Антонијевић
Иван

744441000832

23.873,75

10.

Алексић
Мирослав

744433001442

23.158,96

11.

Стевановић
Станојло

744468000019

25.000,00

12.

Богдановић
Љубивоје

744468000027

18.720,40

13.

Симић Мирјана

744492002220

10.177,52

14.

Благојевић
Љубиша

744387000213

21.484,88

Грљановић
Јасмина

744344001480

18.790,34

16.

Цветановић
Милорад

744352000438

25.000,00

17.

Марињес Иван

744344000220

24.159,05

18.

Лукић Дарко

744468000078

19.053,21

19.

Вијоровић
Душица

744344000033

25.000,00

УКУПНО

377.666,39
РСД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-188-5/2018-01-1 од 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр ек. наука, с.р.
У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13),чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл.
општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Ћуприја за 2018. год. („Сл. гл. општине
Ћуприја“, бр. 7/18), Решењем о образовању Комисије за
расподелу средстава и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1
од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за
2018. годину – инвестиције у физичку имовину
пољопривредних
газдинстава,
бр.320-34/2018-01-2
од
11.07.2018. год. који је расписао Начелник Општинске управе
општине Ћуприја, на предлог Комисије за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници
одржаној дана 05.11.2018. доноси

На
основу
Јавног
позива
за
финансирање/
суфинансирање камате краткорочних пољопривредних
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на
територији општине Ћуприја у 2018. години, бр.420-1/201801-2 од 27.04.2018 год. и Предлога Комисије за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде,
услове
за
доделу
средстава
за
финансирање/суфинансирање
камате
пољопривредног
краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци
захтева:
Редни
број

15.

ОДЛУКУ
о испуњености услова за одобравање подстицајних
средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
На основу Конкурсa за избор корисника средстава
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за
2018. годину – инвестиције у физичку имовину
пољопривредних
газдинстава,
бр.320-34/2018-01-2
од
11.07.2018. год. и Предлога Комисије за расподелу и контролу
управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде бр.06-166/2018-01-1 од 08.10.2018. год., услове
за одобравање подстицајних средстава за инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава испуњавају
следећи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава
- подносиоци захтева:

Редн
и
број

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

БПГ

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТ
ИЦАЈА
БЕЗ
ПДВ-а
(%)

1.

Максимовић
Зоран

744433003461

50

100.000,00

56.000,00

2.

Јанићијевић
Дарко

744433003518

50

100.000,00

39.100,00

3.

Павловић
Топлица

744492004380

60

35.000,00

35.000,00

УКУПНО

2

МАКС.
ИЗНОС
ПОДСТИЦ
АЈА
БЕЗ ПДВ-а
(РСД)

ОДОБРЕНИ
ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈ
А
БЕЗ ПДВ-а
(РСД)

130.100,00

05.11.2018.
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Наведени носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава - подносиоци захтева су у обавези да до
03.12.2018. године у потпуности реализују инвестицију из
предрачуна и поднесу Захтев за исплату подстицајних
средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, у складу са Конкурсом за избор корисника
средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Ћуприја за 2018. годину – инвестиције у физичку имовину
пољопривредних
газдинстава,
бр.320-34/2018-01-2
од
11.07.2018. год. Комисији, са комплетном документацијом за
исплату подстицаја.

I ОБРАЗУЈЕ СЕ
Стручна комисија за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта (у даљем
тексту Комисија) у следећем саставу:
1. Васиљевић Владимир, председник Комисије
2. Зоран Ђорђевић, заменик председника Комисије
3. Драган Здравковић, члан Комисије
4. Aлекса Илић, члан Комисије
5. Иван Алексић, члан Комисије
6. Милена Марковић, члан Комисије
7. Марко Марковић, члан Комисије.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Одлуку доставити Начелнику Општинске управе
општине Ћуприја.

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-188-6/2018-01-1 од 05.11.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр ек. наука, с.р
На основу члана 52. став 1. тачка 5 и члана 54. став
1. и члана 56. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др
закон и 47/2018), и члана 69. став 1. тачка 5. , члана 72. став 1.
и члана 73. став 2. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гл.
општине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13)
Заменик начелника Општинске управе општине Ћуприја,
доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-188-10/2018-01-1 од 05.11.2018. године

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем реду у Општинској
управи општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.3/2017), ( у даљем тексту Правилник), мења се члан 6. став
2 тако да гласи:
„Одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута,
запослени у Општинској управи општине Ћуприја могу да
користе у времену од 10:00 до 10:30 часова.“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр. ек. наука, с.р.
На основу чл. 68. ст. 3. Пословника Скупштине
општине Ћуприја ( „ Службени гласник општине Ћуприја „
бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), а у вези Обавештења Одељења
за послове органа општине, општу управу и заједничке
послове – Одсек за Председника општине, Општинско веће и
скупштинске послове Општинске управе општине Ћуприја,
бр. сл од 02. 11. 2018. године, о исправци грешке у
Правилнику о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву
општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине
Ћуприја, бр. 06-155-9/2018-01-1 од 21. 09. 2018. године, врши
се:
ИСПРАВКА
ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У „ СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ''

Члан 2.
Члан 8. став 2. Правилника мења се и гласи:
„Запослени користе годишњи одмор у складу са Планом
коришћења годишњег одмора, који доноси руководилац
органа најкасније 30. априла текуће године, након претходно
прибављеног
мишљења
руководиоца
унутрашње
организационе јединице општинске управе општине Ћуприја,
водећи рачуна о писаном захтеву запосленог.“
Члан 3.
Остали део Правилника остаје непромењен.

У „ Службеном гласнику општине Ћуприја “,бр.14
од 21. 09. 2018. године, у чл. 13. Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја, бр. 06-155-9/2018-01-1
од 21. 09. 2018. године, код радног места под редним бројем
85. „ Шеф Одсека за инспекцијске послове“ погрешно је
објављен текст, те се врши исправка и објављује следећи
текст:
„Опис послова: после реченице: „ Руководи,
организује и координира радом одсека, одговара за законито и
благовремено обављање свих послова у оквиру одсека, прати
извршење послова непосредних извршилаца, издаје упутства
за рад. “ додаје се нова реченица која гласи: „ Издаје писане
налоге за инспекцијски надзор. “ док се уместо речи : „ обавља
послове комуналног инспектора, „ уписују речи: „обавља
послове инспектора за заштиту животне средине, “

Члан 4.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 110-12/2018-01-2 од 26.10.2018. године
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл.правник, с.р.
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 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 14/08,
22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће општине
Ћуприја, дана 05.11.2018. године, доноси

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић- Ранђеловић, дипл. правник, с.р.

РЕШЕЊЕ
о именовању Стручне комисије за оцену годишњих
и посебних програма у области спорта
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05.11.2018.

број 18
САДРЖАЈ

Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате
пољопривредног краткорочног кредита
Одлука о испуњености услова за одобравање подстицајних средстава за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем реду у општинској управи општине
Ћуприја
Решење о именовању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта
Исправка текста објављеног у „Службеном гласнику општине Ћуприја
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