
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11), члана 3. став 1. тачка 1. и 

став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини 
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012) и члана 38. Статута општине 

Ћуприја  ("Сл. лист општине Ћуприја", број 14/08, 22/08, 28/08, 
13/11 и 23/13)), Скупштина општине Ћуприја, на седници 

одржаној дана 08.04.2015 године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању прибављања непокретности непосредном 

погодбом у јавну својину општине Ћуприја 

 

Члан 1. 

 

ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности 

непосредном погодбом, у јавну својину општине Ћуприја, и то:  

Објекта – зграда број 12, зграда графичке индустрије 
површне 267 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 

уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, у 

виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 
који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

Објекта – зграда број 13, зграда графичке индустрије 

површне 37 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 
уписаној у лист непокретности бр. 1025 за КО Ћуприја град, у 

виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 

који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 
Објекта – зграда број 19, зграда графичке индустрије 

површне 2232 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 

уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, у 
виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 

који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

Објекта – зграда број 17, зграда графичке индустрије-
управна зграда површне 424 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО 

Ћуприја град, уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО 

Ћуприја град, у виђеном стању, од власника АД „Младост-у 
стечају“ из Ћуприје, који објекат се налази на адреси Кнеза 

Милоша бб. 

 

Члан 2. 

У поступку прибављања непокретности из тачке I ове 

Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о јавној 
својини и Уредби о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда. 

 

Члан 3. 

Непокретност из тачке 1 ове Одлуке прибавиће се по 

цени не већој од тржишној вредности коју утврди овлашћени  

орган,  а у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 

Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија 

која ће се формирати по доношењу ове одлуке. 

Поступак непосредне погодбе спровешће се учешћем 
на аукцији за продају имовине стечајног дужника АД „Младост-у 

стечају“ из Ћуприје дана 15.04.2015. године. 

 
 

 

 

Члан 5. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћупија“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

број: 06-60-2/2015-02 

Датум: 08.04.2015. године, Ћуприја 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић дипл. правник, с.р. 

На основу члана 63.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2012, 101/2010, 

101/2011,  93/2012, 62/2013 и 63/2013.) и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007.) и 

члана 23 Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“, број: 14/08) Скупштина општине Ћуприја је на седници 
од  08.04.2015.године, донела  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о буџету општине Ћуприја за 2015.годину 

(„Сл.гласник општине Ћуприја “, бр.36/2014) члан 3. Приходи и 

примања буџета општине Ћуприја по врстама , економским 
класификацијама у табеларном делу мења се и гласи: 

- економска класификација   711111 Порез на зараде у 
износу од 250.000.000 динара мења се и гласи 313.000.000 

динара. 

Укупно приходи из буџета у износу од 1.026.600.000 
динара мења се и гласи 1.089.600.000  динара. 

 

Члан 2. 

У члану 4. Расходи и издаци буџета по основним 

наменама у табеларном делу мењају се и гласе: 

- економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти у износу од 209.896.000 динара мења се и гласи 

272.896.000 динара.  

Укупно расходи из буџета у износу од 1.026.600.000 
динара мења се и гласи 1.089.600.000 динара.   

 

Члан 3. 

У члану 7. у посебном делу Одлуке где су средства 

буџета распоређена по корисницима и врстама издатака Раздео 4.  

Општинска управа, Глава 4.01  Општинска управа, Функција 130 
-   Опште услуге, Програм 15  -  Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001  –  Фукционисање локалне самоуправе мења 

се и гласи: 

- економска класификација 511 - Зграде и грађевински 

објекти у износу од 1.400.000 динара мења се и гласи 64.400.000 

динара.   
 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику општине Ћуприја. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-60-4/2015-02 од  08.04.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, 

бр. 24/2012), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 
општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), и члана 

51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'', бр.14/12), Скупштина општине Ћуприја, на 
седници одржаној дана 08.04.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 

прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја 
непосредном погодбом 

 

II Комисија се образује у следећем саставу: 
 

1.Нинослав Ерић, председник општине, председник Комисије 

2. Илија Пауновић, заменик председника општине, члан комисије 
3. Јовица Антић, помоћник председника општине, члан комисије 

 

 III ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ: 
 

1. спровођење поступка непосредне погодбе приликом 

прибављања непокретности у јавну својину општине Ћуприја и 
то: 

 
Објекта – зграда број 12, зграда графичке индустрије 

површне 267 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 

уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, у 
виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 

који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

 
Објекта – зграда број 13, зграда графичке индустрије 

површне 37 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 

уписаној у лист непокретности бр. 1025 за КО Ћуприја град, у 
виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 

који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

 
Објекта – зграда број 19, зграда графичке индустрије 

површне 2232 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 

уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, у 
виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје, 

који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

 
Објекта – зграда број 17, зграда графичке индустрије-управна 

зграда површне 424 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја 

град, уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, 
у виђеном стању, од власника АД „Младост-у стечају“ из 

Ћуприје, који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб. 

 
2. достављање записника о спроведеном поступку 

непосредне погодбе Скупштини општине Ћуприја, као и 

предлога за прибављање непокретности у јавну својину општине 
Ћуприја уколико је успешно спроведен поступак непосредне 

погодбе 

 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА број: 06-60-3/2015-02 

Датум: 08.04.2015. године, Ћуприја 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић дипл. правник, с.р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

На основу члана 60., став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 62/08- др.закон и 
41/09), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/07) и члана 57. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник 

општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), 
председник Општине Ћуприја дана 26.03.2015.године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за 

2015. годину ( у даљем тексту : Комисија), у следећем саставу:  
1. Маја Бешевић, дипл. правник - председник Комисије  

2. Стевановић Станојло, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије 

3. Дејан Вукићевић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

4. Радослав Весић, пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

5. Никола Несторовић, пољопривредник уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава - члан Комисије  

 
II Задатак Комисије је да:  

а) размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Ћуприја за 2015.годину (у даљем тексту: Предлог годишњег 

програма за 2015.годину);  
б) изради писано мишљење на Предлог годишњег програма 

за 2015.годину;  

в) своје писано мишљење достави Комисији за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за 

2015.годину. 
 III Рок за достављање писаног мишљења из тачке II 

овог решења је 15 (петнаест ) дана од дана образовања Комисије.  

IV Чланови комисије имају право на надокнаду за рад 
у Комисији, у висини коју утврђује председник општине Ћуприја 

својим актом.  

V Стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове за Комисију врши 

Служба за општинско веће и председника општине Општинске 

управе Ћуприја. 
 VI Ово решење објавити у Службеном гласнику 

општине Ћуприја.  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 02-35/2015-01 од  26.03.2015 .год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр.ек. наука 

САДРЖАЈ 
Одлука о приступању прибављања непокретности 

непосредном погодбом у јавну својину општине Ћуприја 1 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја 

за 2015.годину 2 

Решење о образовању комисије за спровођење поступка 

прибављања непокретности у јавну својину непосредном 

погодбом 2 

Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ћуприја за 

2015.годину 2 

 

 


