
 
  
 

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) 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 27.08.2019. 

године доноси 

ОДЛУКУ О  ДАВАЊУ У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се избор најповољнијег понуђача 
у поступку давања у закуп непокретности  у јавној својини 

општине Ћуприја, и то: 

  Објекат који се састоји од зграде број 15, у 
површини од 1545 м², зграда графичке индустрије – 

штампарија и репрофотографија, спратности Пр+1, укупне 
површне 1545 м², и зграде број 26, у површини од 306 м² на 

кат. парцели бр. 4940 у КО Ћуприја град,  на адреси Кнеза 

Милоша бб са роком закупа пословног простора у трајању од 

5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.  

 

Члан 2. 

За најповољнијег понуђача бира се ZHONG QIAO 

NENGYUAN KEJI DOO ĆUPRIJA, Цара Лазара бб, Ћуприја, 

МБР 21434647, ПИБ 111162580 са ценом закупа од 185.100,оо 
динара месечно за целокупан пословни простор.  

У делу објекта који је предмет давања у закуп, у 

моменту доношења ове одлуке налазе се покретне ствари у 
јавној својини општине Ћуприја које онемогућавају 

коришћење комплентне површине простора, те је закупац до 

испражњења целокупног простора у обавези да плаћа само 
сразмерни део закупнине који се односи на део простора који 

се може несметано користити, при чему ће се напред наведени 

делови простора утврдити до доношења одлуке о давању у 
закуп пословног простора из члана 4. ове одлуке. 

Општина Ћуприја ће најкасније до краја календарске 

2019. године омогућити закупцу коришћење целокупног 
простора у објекту који је предмет закупа. 

 

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: :464-26/2019-01 од  27.08.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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 2019. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 7/19), 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 2019. години, 

бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.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 27.08.2019.  

доноси 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 

          На основу Јавног позива за финансирање/ 

суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2019. години, бр.401-16/2019-

01-2 од 27.03.2019 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 испуњава следећи носилац 

регистрованог пољопривредног газдинства - подносилац 

захтева: 
 

 

Редни 
број 

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 
КАМАТЕ 

РСД 

1. Лазић Жарко 744492000082 17.685,58 

 У К У П Н О 17.685,58 
РСД 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 
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самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

          На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда 

за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 
2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.03.2019..год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 

7/19), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-00-

1429/2019-09 од 22.02.2019 год. је предвиђена мера кредитне 

подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 
кредите. 

         На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде.  

        Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 
пољопривредним газдинствима на територији општине 

Ћуприја у 2019. години бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019. 

год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу 
средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-

154/2019-01-1 од 23.08.2019. год. увидом у Уговоре о кредиту, 

планове отплате кредита и осталу потребну документацију 
прописану Јавним позивом, за наведеног носиоца 

регистрованог пољопривредног газдинства – подносиоца 

захтева, утврдила, да наведени подносилац испуњава услове за 
доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу 

достављеног Предлога, бр.06-154/2019-01-1 од 23.08.2019. год. 
донета Одлука као у диспозитиву. 

         Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 
         Одлуку доставити Начелнику Општинске управе 

општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-157-4/2019-01-1 од 27.08.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр ек. Наука 

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 27.08.2019. 

године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

Месне заједнице Јовац Дворица за 2019. годину број 22/2019  

од 27.08.2019. године који је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-157-6/2019-01-1 од 27.08.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

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 27.08.2019. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана 

Месне заједнице Исаково за 2019. годину број 7/2019  од 

26.08.2019. године који је донело Радно тело ове Месне 

заједнице. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-157-5/2019-01-1 од 27.08.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

САДРЖАЈ 

 
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној 

својини општине Ћуприја 
1 

Одлука о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита 

1 

Решење (Фин.план МЗ Јовац Дворица) 2 

Решење (Фин.план МЗ Исаково) 2 

 

 


