
На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014), члана 27. став 

10. Закона о јавној својини ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), 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. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 
у својини Општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, бр.8/14 и 14/16), Председник општине Ћуприја дана  

29.03.2017. године доноси 
 

ОДЛУКУ О  ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се избор најповољнијег понуђача 
у поступку давања у закуп пословног простора у јавној 

својини општине Ћуприја, и то: 

• пословни простор у објекту број 1 на кп. бр. 3072/2 
КО Ћуприја-град, у површини од 267 м², на адреси Кнеза 

Милоша бр. 62, Ћуприја (простор градске апотеке)  

• пословни простор у објекту број 1  на кп. бр. 2326/2 
КО Јовац, у површини од 60 м², на адреси Краља Александра 

75, Јовац (локал до амбуланте) 

• пословни простор у објекту број 1  на кп.бр. 1132/5 
КО Мијатовац, који се састоји од две просторије, обе у 

површини од  по 15 м² , на адреси Кнеза Милоша бр. 2, 

Мијатовац (пословни простор у оквиру Дома културе) 
• пословни простор у објекту број 1  на кп. бр. 3410/1 

КО Сење , и то две просторије од које је једна површине од 18 

м², а друга површине 12 м², на адреси Карађорђева 2, Сење, 
(пословни простор у оквиру Дома културе) 

• пословни простор у објекту број 1  на кп. бр. 3703 

КО Крушар, у површини од 42,3 м², на адреси Миодрага 
Новаковића Џуџе, Крушар (пословни простор у оквиру Дома 

културе) 

са роком трајања закупа од 10 година, рачунајући од 
момента увођења у посед. 

Члан 2. 

 За најповољнијег понуђача бира се предузеће 
Здравствена установа „GOODWILL APOTEKA  DOO 

SUBOTICA , матични број 08900744, са седиштем у улици 

Матка Вуковића 10, Суботица, са ценом закупа од 260.000,00 
динара месечно за целокупан пословни простор. У цену су 

урачунати трошкови електричне енергије, грејања и 

комуналних услуга до износа од 700.000,00 динара на 
годишњем нивоу 

Члан 3. 

 Понуђач 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 повраћај 
депозита и закључење уговора о закупу. 

 

Члан 4.  

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА 

БРОЈ: :464-13/2017-01 од  29.03.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр. екон. наука, с.р. 

 На основу члана 25. Закона о јавном информисању 
и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016-

аутентично тумачење), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног  интереса  у 
области  јавног  информисања  („Сл.  гласник  РС“,  бр. 

126/14, 16/2016 и 8/2017), члана 7. Одлуке о буџету општине 

Ћуприја за 2017. годину („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 
35/16), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање 

пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2017. години, („Сл. гласник општине 
Ћуприја“, бр. 2/2017) по расписаном Јавном позиву за учешће 

на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања у 2017. 
години, бр. 06-12/2017-01-1 од 03.02.2017. године, а на 

предлог Комисије за оцењивање пројеката у области 

јавног информисања, бр. 02-76/2017-01-1 од 24.03.2017.,   
Општинско   веће   општине   Ћуприја,   на   седници   

одржаној   дана 28.03.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Ћуприја у 2016. 

години 
 
I  Овим  Решењем  утврђује  се  расподела  средстава  

опредељених  Одлуком  о  буџету општине Ћуприја за 2017. 

годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 35/16),    
по  расписаном  Јавном  позиву  за    учешће  на  конкурсу  за  

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања у 2017. години, бр. 06-12/2017-
01-1 од 03.02.2017. године (у даљем тексту: Конкурс), у 

укупном износу од 12.000.000,00 динара. 

 
II Средства из става I овог Решења, појединачно су 

одобрена на следећи  начин: 

 
1.Подносиоцу пријаве Поморавски гласник ДОО 

Ниш RTP ONLINE , бр. 400-61/2017-01-1 за пројекат  

„Промоција културног, историског, туристичког индентитета 
општине Ћуприја“ додељују се средства у износу од 

450.000,00 динара 

2.Подносиоцу пријаве Поморавски гласник ДОО 
Ниш (Часопис за информисање Поморавски гласник), бр. 400-

62/2017-01-1 за пројекат „Ћуприја у слици и речи“  додељују 

се средства у износу од 1.250.000,00 динара 
3.Подносиоцу пријаве Поморавски гласник ДОО 

Ниш Телевизија Поморавље, бр. 400-63/2017-01-1 за пројекат 

„Ћуприја у фокусу- јуче,  данас,  сутра “, додељују се 
средства у износу од 6.300.000,00 динара. 

4. Подносиоцу пријаве Централ медиа, Јагодина, бр. 

400-82/2017-01-1, за пројекат „Ћуприја – град традиције и 
европских стандарда.“, додељују се средства у износу од 

350.000,00 динара 
5. Подносиоцу пријаве Коперникус РТВ Јагодина доо 

– Јагодина, бр. 400-80/2017-01-1, за пројекат „Ћуприја на 

добром путу“ додељују се средства у износу од 750.000,00 
динара 

6. Подносиоцу пријаве  Радио „Стара чаршија“ 

Ћуприја, бр. 400-64/2017-01-1 за пројекат „Ћуприја мој град 
данас и сутра“, додељују се средства у износу од 270.000,00 

динара 

7. Подносиоцу  пријаве  РТМ  ДОО  Радио  „Хореум  
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Марги“  Ћуприја, бр. 400- 60/2017-01-1  за  пројекат „Ми 

сазнајемо за грађане Ћуприје“, додељују се средства у износу 
од 270.000,00 динара 

8. Подносиоцу пријаве Предузеће за радио, 

телевизију и друге делатности „ДАК“ доо Ћуприја, бр. 400-

65/2017-01-1 за пројекат „Ћуприја, јуче, данас, сутра“, 

додељују се средства у износу од 270.000,00 динара 

9.   Подносиоцу  пријаве  Бојо Џаковић, Јагодина, 
Самостално електронско издање-Информативни портал 

„Српско перо“, бр. 400-83/2017-01-1,  Београд,  за  пројекат 

„НА МОРАВИ ЋУПРИЈА“,  додељују  се  средства  у  износу  
од  60.000,00 динара 

 
III На основу овог Решења са сваким од учесника  

конкурса коме су одобрена средства, по расписаном Јавном 

позиву за   учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката 
ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2017. години, бр.06-12/2017-01-1 од 

03.02.2017.године, биће закључен  одговарајући уговор. 
 

IV Ово  Решење биће објављено на званичном сајту 

општине Ћуприја  www.cuprija.rs и у Службеном гласнику 
општине Ћуприја и достављено сваком од учесника 

Конкурса у електронској форми. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

БРОЈ: 06-59/2017-01-1 дана 28.03.2017. године 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж., с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Одлука о давању у закуп пословног простора 1 

Решење о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2016. години 1 
 

 


